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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

ET ITALIENSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT

På mødet den 3. juli 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

hr. Raffaele FITTO (PPE-DE/IT)

var valgt til regionalrådsformand for Puglia. Hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet
udløb dermed med virkning fra den 21. juni 2000.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF
TO ITALIENSKE MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 3. juli 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

hr. Luciano Emilio CAVERI

var valgt i stedet for hr. Massimo CACCIARI (ELDR/IT)  med virkning fra den 21. juni 2000  og

hr. Generoso ANDRIA

var valgt i stedet for hr. Raffaele FITTO (PPE-DE/IT) med virkning fra den 21. juni 2000

* * *
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 ET SVENSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT

Hr. Pierre SCHORI (PSE/SV)

har i medfør af forretningsordenens artikel 8, stk. 3, nedlagt sit mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 1. august 2000.

Parlamentet tog dette til efterretning på sit møde den 7. juli 2000.

* * *
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SPØRGETID (B5-0532/00) den 4 og 5. juli 2000

28 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Andrew DUFF Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik H-0518/00

Marie ISLER BÉGUIN Transport af vand fra Frankrig til Spanien og
bæredygtig forvaltning af vandressourcerne

H-0519/00

Roy PERRY Digital radio H-0525/00

John CUSHNAHAN WTO-aftalen EU-Kina H-0531/00

Ioannis SOULADAKIS Forbedring af de sydøsteuropæiske landes
eksportmuligheder

H-0536/00

Alexandros ALAVANOS Ophævelse af sanktioner mod Irak H-0539/00

Esko SEPPÄNEN Visse EU-landes alliancefrihed H-0542/00

María IZQUIERDO
ROJO

Det franske formandskabs prioritering med henblik på
forfremmelse af kvinder

H-0545/00

Jonas SJÖSTEDT Rådets syn på retssagen mod Pelinka i Østrig H-0552/00

Maj THEORIN ICC H-0554/00

Concepció FERRER Handlen med diamanter som årsag til konflikter i Afrika H-0556/00

Ioannis MARINOS Tyrkiske kampflys krænkelser af det græske luftrum H-0565/00

Olivier DUPUIS Milosevic H-0569/00

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

IT-kriminalitet ("Cybercrime") H-0549/00

Esko SEPPÄNEN Visse EU-landes alliancefrihed H-0543/00

Maj THEORIN ICC H-0555/00

Michl EBNER De belastede alpegennemkørselsruter H-0560/00
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Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. NIELSON

Ioannis MARINOS Tyrkiets brug af fællesskabsmidler H-0524/00

Caroline LUCAS Udviklingslande og husdyrs velfærd H-0540/00

Caroline JACKSON Gavin Howard og Programme de Developpement de la
Région Nord (PDRN II) EEC (GDVIII)

H-0567/00

Bernd POSSELT Humanitær bistand til Tjetjenien H-0573/00

Hr. BARNIER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Additionalitetsprincippet H-0523/00

Monica FRASSONI Nye strukturfondsprogrammer og biodiversitet H-0528/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Udviklingen i forhandlingerne om den græske
fællesskabsstøtteramme

H-0544/00

FruWALLSTRÖM

Patricia McKENNA Udbedringsarbejde i bugten ud for Dublin H-0521/00

Mihail PAPAYANNAKIS forvaltning af giftigt affald H-0529/00

Anneli HULTHÉN Forurenet jord H-0547/00

Arlette LAGUILLER Fyrværkerifabrikker H-0548/00

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JULI 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 * 24 13 3 9 1 0 1 MOSCOVICI

Kommissionen 54 15 36 8 1 0 2 VITORINO
PATTEN
de PALACIO
NIELSON
BARNIER
WALLSTRÖM

I alt 78 28 39 17 2 0 3

* Rådet har ikke besvaret 6 spørgsmål, da visse oversættelser var modtaget for sent.
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

7/2000 290.403 MUSCARDINI Embargoen mod Irak 10.04.2000 10.07.2000 27

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBÆK og McKENNA

Nuklear afskrækkelse 16.05.2000 16.08.2000 32

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Det Økonomiske og Sociale Udvalg 14.06.2000 14.09.2000 12

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Regionsudvalget 14.06.2000 14.09.2000 11

                                                
1 Situationen pr. 07.07.2000
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 89/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om domfældelsen af Nikolaj Statkevich og Valerij Shuchukin

Bruxelles, den 28. juni 2000

Den Europæiske Union beklager, at Nikolaj Statkevitch, formand for socialdemokratiet, og Valerij
Shuchukin den 19. juni blev idømt betingede fængselsstraffe. Med domfældelsen forbliver de på fri
fod, hvilket EU tager til efterretning, men den risikerer at hindre dem i at deltage i de kommende
valg.

Disse domme, der følger efter domfældelsen af den tidligere premierminister Mikhail Chigir og
efter de administrative foranstaltninger, der forhindrede det belarussiske socialdemokrati i at
afholde sit årsmøde under normale forhold, viser endnu en gang de reelle hindringer, der begrænser
de politiske personligheder og partier fra oppositionen i udøvelsen af deres virke i dette land.

Da der ikke kan afholdes demokratiske og retfærdige valg under sådanne forhold, har EU, OSCE og
Europarådet sammen, som én ud af fire overordnede betingelser, givet udtryk for, at der er behov
for en periode med "politisk våbenhvile", så valgene kan forberedes, tilrettelægges og afholdes
under acceptable forhold. For nylig har præsident Aleksandr Lukasjenko selv offentligt tilsluttet sig
dette forslag under et plenarmøde i den "nationale dialog", som regeringen har iværksat.

Den Europæiske Union henstiller derfor indtrængende til de belarussiske myndigheder - hvis de
virkelig ønsker, at parlamentsvalget skal kunne accepteres af de europæiske institutioner - medens
der endnu er tid, at træffe alle nødvendige foranstaltninger for omsider at skabe det minimumsklima
af tillid, uden hvilket frie og retfærdige valg vil være umulige, dvs. navnlig med hensyn til
følgende:

mulighed for at deltage i de kommende valg for de politiske personligheder, der er blevet dømt for
nylig, navnlig Mikhail Chigir og Nikolaj Statkevitch,
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frigivelse af de politiske personligheder, som stadig tilbageholdes,

den virksomhed, der udøves af de politiske partier og ikke-statslige organisationer fra oppositionen,
de frie fagforeninger og de uafhængige aviser, som stadig for ofte chikaneres, navnlig i provinsen,

udøvelse af de personlige og borgerlige friheder samt fagforeningsfriheden,

adgang for alle partier, også oppositionspartierne, til massemedierne, sådan som det er almindeligt i
ethvert demokrati,

deltagelse af repræsentanter for alle partier, også oppositionspartierne, i sammensætningen af de
lokale, regionale og nationale valgnævn,

indledning af en virkelig dialog mellem magthaverne og oppositionspartierne som anbefalet i
sluterklæringen fra OSCE-topmødet i Istanbul.

Kun i den udstrækning der hurtigt træffes konkrete og væsentlige afgørelser på disse forskellige
områder, vil EU sammen med de øvrige europæiske institutioner, OSCE og Europarådet, kunne
beslutte sig for at være observatør ved disse valg.

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

* * *

Nr. 90/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om grænsetraktaten mellem Saudi-Arabien og Yemen

Bruxelles, den 29. juni 2000

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med ratifikationen af traktaten om afsættelse af sø- og
landegrænserne mellem Kongeriget Saudi-Arabien og Republikken Yemen, der blev undertegnet
den 12. juni 2000 i Djedda. Den Europæiske Union mener, at denne aftale vil tjene de to landes
interesser og bidrage til opretholdelsen af stabilitet i området og til udvikling af det økonomiske og
regionale samarbejde.

* * *
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Nr. 91/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om borgerkrigen i Sudan

Bruxelles, den 30. juni 2000

Den Europæiske Union tilslutter sig fuldt ud konklusionerne fra sjette møde i Sudan-Udvalget
under IGAD-partnernes forum den 20. juni i Oslo. EU ønsker i denne forbindelse at give udtryk for
sin alvorlige bekymring over den offensiv, som SPLM/A har iværksat i Bahr al-Ghazal-området.

Den Europæiske Union opfordrer til, at de løfter, der er givet om humanitær våbenstilstand, over-
holdes, og udtrykker håb om, at parterne snarest muligt vil erklære global og ubegrænset våben-
hvile.

Den Europæiske Union har noteret sig erklæringen fra SPLM/A af 19. juni 2000 om at ville vende
tilbage til fredsforhandlingerne og opfordrer den sudanske regering og SPLM/A til snarest at gen-
optage fredsforhandlingerne i IGAD's regi.

* * *

Nr. 93/00

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

Bruxelles, den 4. juli 2000

Den Europæiske Union glæder sig over udfaldet af parlamentsvalget i Zimbabwe med den officielle
meddelelse om resultatet den 27. juni 2000 og lykønsker Zimbabwes befolkning med den meget
høje valgdeltagelse og med den disciplin og beslutsomhed, den således har udvist. Den Europæiske
Union finder, at valget er et klart udtryk for det zimbabwiske folks vilje til at vælge sin egen fremtid
på en fredelig og demokratisk måde.

Valget blev fulgt af en europæisk valgobservatørmission, der i sin rapport af 4. juli 2000 bemærker,
at valghandlingen fandt sted på en rolig måde og var veltilrettelagt til trods for den omfattende vold,
trusler og tvang, der kendetegnede valgkampen. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende
Zimbabwes regering til at forhindre nye voldshandlinger.
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Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Zimbabwes myndigheder til at samarbejde med
oppositionen og det civile samfund om at indlede en konstruktiv og åben dialog, således at landet
kan gøre fremskridt og navnlig imødegå og overvinde de alvorlige økonomiske vanskeligheder,
som Zimbabwe står over for. Den Europæiske Union understreger i denne forbindelse, at det er af
grundlæggende betydning, at respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og
retssamfundet genoprettes. Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med alle zimbabwere,
der følger disse principper.

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

* * *

Nr. 94/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne  om

dommen i sagen om de iranske jøder

Bruxelles, den 1. juli 2000

Den Europæiske Union er foruroliget over den dom, som den revolutionære domstol i Shiraz har
afsagt. EU er skuffet over, at retssagen er blevet ført for lukkede døre trods de iranske myndighe-
ders forsikringer. EU gør opmærksom på, at dommen kan appelleres. EU lægger stor vægt på denne
sag og håber meget, at appelretten vil forkaste den dom, der er afsagt. EU vil fortsat tilkendegive sin
foruroligelse over for de iranske myndigheder.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, Estland, Ungarn,
Litauen, Polen, Rumænien, Den Slovakiske Republik, Slovenien og Den Tjekkiske Republik samt
Cypern og Malta, der ligeledes er associerede lande, og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER16

Bulletin 04.09.2000
Redaktionen slut :  25.08.2000

- DA - PE 291.821

Nr. 96/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
efter præsidentvalget i Mexico

Bruxelles, den 5. juli 2000

1. Den Europæiske Union lykønsker Vicente Fox Quesada med valgsejren og ønsker ham al
mulig held og lykke med de forestående opgaver som leder af Mexicos Forenede Stater.

2. Den Europæiske Union glæder sig over den eksemplariske afvikling af valghandlingerne, der
bekræfter demokratiets konsolidering og modenhed i Mexico.

3. Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at den frie og åbne valgproces blev udført
under overvågning af uafhængige føderale valginstitutioner, der i deres nuværende form blev
oprettet af samtlige politiske partier i Mexicos kongres på initiativ af præsident Zedillo, hvis
demokratiske overbevisning og engagement EU bifalder.

4. Den Europæiske Union forsikrer den nyvalgte præsident og det mexicanske folk om sin vilje
til at opretholde og uddybe det særdeles gode forhold til Mexico, som for nylig blev styrket
med "den samlede aftale om økonomisk partnerskab, politisk samordning og samarbejde".

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

* * *

Nr. 97/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Togo

Bruxelles, den 12. juli 2000

Den Europæiske Union glæder sig over, at der er blevet nedsat en uafhængig national valgkommis-
sion i Togo, og opfordrer kommissionens medlemmer og de parter, som de repræsenterer, til at gøre
deres yderste for, at denne kommission kan indlede sit arbejde, navnlig ved at udpege en formand
og fastlægge de nærmere regler for kommissionens virke.
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Som Den Europæiske Union udtalte i sin erklæring af 20. april, gør nedsættelsen af denne kommis-
sion det muligt senere at fastsætte en dato for afholdelse af parlamentsvalg. Den Europæiske Union
opfordrer de togolesiske parter til hurtigt og på konsensusbasis at træffe de forholdsregler, der fort-
sat er nødvendige for at kunne afholde et sådant valg; den opfordrer dem tillige til beslutsomt at
arbejde for en udmøntning af de øvrige bestemmelser i Lomé-rammeaftalen.

Den Europæiske Union gentager sit tilbud om finansiel støtte til valghandlingen, hvis princippet om
bistand med henblik på at fastlægge de nødvendige foranstaltninger accepteres af de togolesiske
parter.

Formidlerne i den interne togolesiske dialog vil, som de har gjort det indtil nu, med støtte fra Den
Europæiske Union fortsætte deres indsats for at fremme dialogprocessen.

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

* * *

Nr. 98/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om folkeafstemningen den 29. juni 2000 i Uganda

Bruxelles, den 7. juli 2000

Den Europæiske Union har noteret sig resultaterne af folkeafstemningen den 29. juni 2000 om gen-
oprettelse af flerpartisystemet eller opretholdelse af bevægelsessystemet, nemlig at et flertal af
uganderne stemte for sidstnævnte mulighed.

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at afstemningen ifølge de udenlandske observa-
tører foregik lovformeligt. Unionen beklager dog, at forsvarerne for flerpartisystemet under valg-
kampagnen var ugunstigt stillet på grund af opretholdelsen af forfatningsbestemmelser, der begræn-
ser partiernes aktiviteter, og fordi der ikke var stillet tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for
oppositionen.

Den Europæiske Union anmoder de ugandiske myndigheder om at tage hensyn til disse bemærk-
ninger for at sikre, at præsident- og parlamentsvalgene i 2001 bliver fuldstændig retfærdige.

Desuden skal Uganda i henhold til de internationale konventioner, som det har undertegnet, sikre
respekten for de grundlæggende rettigheder ytrings- og foreningsfrihed.

* * *
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Nr. 99/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 10. juli 2000

Den Europæiske Union beklager dybt de mange overgreb, navnlig mod civilbefolkningen og virk-
somheder, under de alvorlig hændelser, der fandt sted i Côte d'Ivoire den 4. og 5. juli 2000. Den gi-
ver udtryk for sin tilfredshed med, at situationen igen er rolig, og noterer sig den aftale, der blev
indgået den 5. juli.

Den Europæiske Union ønsker ikke, at valgprocessen på nogen måde forsinkes, og at den folkeaf-
stemning, som er berammet til den 23. juli, faktisk finder sted på det tidspunkt.

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

* * *

Nr. 100/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende en erklæring

fra 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 medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
om Angola

Bruxelles, den 11. juli 2000

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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde erklærer, at de tilslutter sig målsætningerne i fælles holdning 2000/391/FUSP
vedrørende Angola, som Rådet for Den Europæiske Union fastlagde den 19. juni 2000 på grundlag
af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union. De vil sørge for, at deres nationale politikker er
i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

* * *
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Nr. 101/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende

en erklæring om Etiopien og Eritrea
fra de central- og østeuropæiske lande, Cypern, Malta og Tyrkiet,

der er associeret med Den Europæiske Union, samt de EFTA-lande,
der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Bruxelles den 11. juli 2000

De central- og østeuropæiske lande, Cypern, Malta og Tyrkiet, der er associeret med Den Europæ-
iske Union, samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejds-
område, erklærer, at de tilslutter sig målsætningerne i fælles holdning 2000/420/FUSP, som Rådet
for Den Europæiske Union fastlagde den 29. juni 2000 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den
Europæiske Union, og som vedrører Den Europæiske Unions støtte til den fredsproces, som er ind-
ledt mellem Etiopien og Eritrea i Organisationen for Afrikansk Enhed. De vil sørge for, at deres
nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

* * *

Nr. 102/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valgprocessen på Haiti

Bruxelles, den 12. juli 2000

1. Den Europæiske Union tilslutter sig helt henvendelsen fra OAS' observatørmission, hvori
Præsidenten for Republikken Haiti og formanden for det midlertidige valgråd gøres opmærk-
som på en oplagt og afgørende fejl i den måde, kandidaternes stemmer til senatsvalget optæl-
les på. Missionen stiller sig uforstående overfor, at det midlertidige valgråd og myndighe-
derne på Haiti kategorisk har afvist at erkende denne fejl, som dog skulle være let at rette.

2. Den Europæiske Union fordømmer de utilstedelige trusler, som har fået formanden for det
midlertidige valgråd til at forlade landet i hast.
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3. Den Europæiske Union beklager, at præsidenten for Republikken Haiti og det midlertidige
valgråd ikke har svaret positivt på mæglingsforsøget fra CARICOM og på appellen af 6. juli
fra formanden for Sikkerhedsrådet til de haitiske myndigheder om at tage hensyn til bemærk-
ningerne fra OAS' mission. I den sammenhæng forekommer det afholdelsen af anden runde af
valget til den lovgivende forsamling den 9. juli særlig angribelig.

4. Den Europæiske Union minder om, at fuldstændig overholdelse af de forfatningsmæssige be-
stemmelser vedrørende valg og af den gældende valglov skal betragtes som basis for demo-
kratiets og retsstatens grundlæggende regler, som understreget af både OAS og CARICOM,
organisationer som Haiti er medlem af. Den Europæiske Union finder, at myndighedernes af-
visning af at genskabe normale betingelser for afholdelse af valg i forhold til dem, hvorunder
de seneste valghandlinger er forløbet, er en alvorlig krænkelse af disse grundlæggende regler.

5. På den baggrund tilslutter Den Europæiske Union sig helt bemærkningerne fra De Forenede
Nationers Generalsekretær og chefen for OAS' observatørmission. Den vil kunne se sig nød-
saget til at tage sin politik i Haiti op til fornyet overvejelse, specielt inden for samarbejde og
udvikling, hvis den demokratiske proces anfægtes. I forbindelse med Lomé-konventionen vil
dette indebære anvendelse af bestemmelserne i artikel 366a, herunder hel eller delvis suspen-
sion af støtten.

Den central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern, Malta og Tyrkiet, der li-
geledes er associeret, og Island og Liechtenstein, EFTA-lande der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 103/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Gambia

Bruxelles, den 18. juli 2000

Den Europæiske Union ser med alvor på den seneste tids sammenstød i Gambia mellem medlem-
mer af et oppositionsparti og elementer fra regeringspartiet samt på det misbrug af rettigheder, der
kunne konstateres ved denne lejlighed.

Den Europæiske Union opfordrer de gambiske myndigheder til fuldt ud at respektere retssystemets
uafhængighed i retssagen mod oppositionens leder, Ousainou Darboe, og 24 medlemmer af hans
parti samt til at overholde principperne for god regeringsførelse.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de ligeledes as-
socierede lande, Cypern, Malta og Tyrkiet, samt de EFTA-medlemmer, der er medlemmer af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 104/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Afghanistan

Bruxelles, den 14. juli 2000

Den Europæiske Union fordømmer den seneste tids omfattende sammenstød i Afghanistan.

Den Europæiske Union henviser til sin fælles holdning af 24. januar 2000 og understreger, at denne
fortsatte krig fuldstændig ignorerer de mange fredsappeller fra det internationale samfund. En ny
optrapning af kampene vil føre til uacceptable lidelser for den afghanske befolkning, som allerede
er hårdt ramt af en alvorlig tørke, og være udtryk for en total ligegyldighed over for de bestræbelser,
donorlandene har udfoldet for at komme den til hjælp.

Den Europæiske Union er meget bekymret over vanskelighederne med at få den humanitære bi-
stand frem til befolkningen i Afghanistan på grund af militære operationer. Bevidst at forhindre
mennesker adgang til humanitær hjælp, er en krænkelse af den humanitære folkeret. Den Europæi-
ske Union kræver, at alle konfliktens parter garanterer sikker og uhindret adgang til den civile
befolkning.

Den Europæiske Union er overbevist om, at den nuværende konflikt ikke kan løses ved militære
midler. Den opfordrer de forskellige stridende parter til at indstille kamphandlingerne og til med
hjælp fra De Forenede Nationer at arbejde for en politisk proces, der igen kan skabe fred. Den
følger opmærksomt de bestræbelser, der for tiden udfoldes for at iværksætte en "loya jirgah"-
proces, der i videst muligt omfang inddrager det civile afghanske samfund.

Den Europæiske Union gentager sine opfordringer til Afghanistans nabolande om at ophøre med al
indgriben i konflikten. Den har selv siden 1996 opretholdt en embargo mod våben til Afhanistan.

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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 105/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om indledningen af fredsforhandlinger mellem
den colombianske regering og ELN

Bruxelles, den 20. juli 2000

Den Europæiske Union har noteret sig, at der er indledt en dialog mellem den colombianske
regering og ELN; dette blev meddelt i et fælles kommuniké den 22. juni 2000.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at der er indledt drøftelser og at der udfoldes bestræ-
belser på at finde frem til en fredelig løsning. Den støtter de to parter i deres ønske om at inddrage
det internationale samfund i fredsprocessen og glæder sig over, at der er EU-medlemsstater med i
gruppen af mæglerlande i fredsprocessen mellem den colombianske regering og ELN.

Den Europæiske Union vil gerne på ny understrege, at den lægger stor vægt på, at alle parter i det
colombianske samfund overholder de grundlæggende principper, der er indeholdt i erklæringen af
23. maj 2000 om menneskerettighederne og den humanitære situation i Colombia.

Den Europæiske Union fordømmer skarpt de grove krænkelser af menneskerettighederne og det
stigende antal voldshandlinger og grusomheder i Colombia. Den Europæiske Union understreger
især meget kraftigt på ny, at den på ingen måde kan acceptere de indespærringer og bortførelser, der
finder sted, uanset hvem der står bag og hvad motiverne måtte være.

Den Europæiske Union opfordrer alle de væbnede grupper, der har taget gidsler, til at frigive dem.
Den opfordrer navnlig ELN til at frigive alle de gidsler, som den har taget, især dem, der blev taget
efter kapringen af et kommercielt Avianca-fly den 12. april 1999.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern, Malta og Tyrkiet, der lige-
ledes er associeret, og Island, Liechtenstein og Norge, som er EFTA-lande, der er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 106/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om OAS' indsats og udpegelsen af Eduardo Latorre
til OAS' faste sekretær i Peru

Bruxelles, den 24. juli 2000

Den Europæiske Union følger meget opmærksomt udviklingen i situationen i Peru efter præsident-
valget.

Den støtter fuldt ud det initiativ, som OAS har taget i forlængelse af det besøg, som Lloyd
Axworthy, der er formand for generalforsamlingen, og Cesar Gaviria, der er generalsekretær, har
aflagt i Peru, til styrkelse af demokratiet i landet. Den Europæiske Union opfordrer til, at alle de
anbefalede reformer gennemføres inden for det tidsrum, der er foreslået af disse to højtstående
personer.

Den Europæiske Union udtrykker navnlig sin tilfredshed med udnævnelsen af Den Dominikanske
Republiks udenrigsminister Eduardo Latorre til OAS' faste sekretær i Peru. Den Europæiske Union
finder, at etableringen på stedet af en ad hoc-struktur, der ledes af en anerkendt fremtrædende latin-
amerikaner, er en væsentlig forudsætning for, at de foranstaltninger, OAS har anbefalet, kan blive
ført ud i livet.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern, Malta og Tyrkiet, der lige-
ledes er associeret, og Island, Liechtenstein og Norge, som er EFTA-lande, der er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 109/00
Formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne om

retssagen mod Miroslav Filipovic

Bruxelles, den 26. juli 2000

Den Europæiske Union udtrykker sin støtte til den uafhængige serbiske journalist og korrespondent
for Danas og en række andre europæiske organer og pressebureauer, Miroslav FILIPOVIC, der
siden midten af maj har været fængslet i militærfængslet i Nis og den 26. juli ved militærdomstolen
i Nis blev idømt syv års fængsel for at have udøvet sit hverv som journalist.
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Den Europæiske Union beklager, at de jugoslaviske myndigheder afslog anmodningen fra det
lokale EU-formandskab om at blive modtaget inden retsmødets afslutning; formandskabet havde
mandat fra EU til at rette en henvendelse med henblik på, at Miroslav FILIPOVIC kunne blive
løsladt, og at repræsentanter for EU kunne være til stede under hans retssag.

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste fængslingen af Miroslav FILIPOVIC, afholdel-
sen af retssagen, de betingelser, den blev afholdt under - for lukkede døre og ved en hurtig proce-
dure - og dommen, som udgør en yderligere optrapning af undertrykkelsen af den uafhængige
presse i Serbien og af Beogradstyrets åbenbare krænkelser af pressefriheden.

Den minder om, at ytringsfriheden, retten og pligten til at informere uhindret og retten til en retfær-
dig og offentlig retssag ved en upartisk og uafhængig domstol hører til de grundlæggende menne-
skerettigheder, der er nævnt i en række internationale tekster, først og fremmest verdenserklæringen
om menneskerettigheder.

* * *

Nr. 110/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende folkeafstemningen om forfatningen i Elfenbenskysten

Bruxelles, den 28. juli 2000

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at Elfenbenskystens indbyggere den
23.-24. juli 2000 har kunnet stemme om den kommende forfatning, i overensstemmelse med over-
gangsmyndighedernes bebudede tidsplan. EU lægger stor vægt på, at valghandlinger forløber frit og
gennemsigtigt, og især at alle politiske partier behandles på lige fod.

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

* * *
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Nr. 111/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valgene i FRJ og Serbien

Bruxelles, den 28. juli 2000

Den samtidige afholdelse af præsidentvalg, valg til den lovgivende forsamling og kommunalvalg i
Serbien den 24. september d.å. bekræfter, at der er tale om en manøvre fra MILOSEVICS side for
at holde sig ved magten

Den Europæiske Union sætter stadig sin lid til demokratiske og fredelige ændringer i Beograd.
Situationen er blokeret, så længe et regime som MILOSEVICS er ved magten

Den Europæiske Union tilsiger endnu en gang oppositionen og det civile serbiske samfund sin
støtte og sin tillid og appellerer til oppositionen om at stå sammen for derigennem at bidrage til
disse uomgængelig nødvendige ændringer.

* * *

Ved redaktionens slutning havde Rådet endnu ikke fremsendt følgende dokumenter: Nr. 92/00,
95/00, 107/00 og 108/00.

* * *
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KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR
MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

UDNÆVNELSE AF EN DOMMER TIL DOMSTOLEN
FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Formanden for Konferencen mellem Repræsentanterne for Medlemsstaternes Regeringer har den
22. juni 2000 til orientering for Europa-Parlamentet fremsendt en bekræftet genpart af afgørelsen
om udnævnelsen af

Ninon COLNERIC

til afløsning af Günter HIRSCH med virkning fra datoen for hendes edsaflæggelse til og med den 6.
oktober 2000.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS
PLENARFORSAMLING DEN 12. OG 13. JULI 2000

VEDTAGNE UDTALELSER

Dette notat indeholder en kort oversigt over de udtalelser, der blev vedtaget på
ØSU's plenarforsamling den 12. og 13. juli 2000.

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

1. SEKTIONEN FOR TRANSPORT, ENERGI, INFRASTRUKTUR OG
INFORMATIONSSAMFUNDET

• Lufttransport/miljø - TEN/029
     Ordfører: Gabriel García Alonso (spansk medlem af Gr. I)

− Reference: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Lufttransport og miljø: Frem mod en
bæredygtig udvikling
 KOM(1999) 640 endelig udg.
 CES 810/2000

 
− Resultatet af afstemningen: 83 stemmer for, 3 imod og 7 hverken for eller imod

− Centrale punkter: ØSU udtrykker tilfredshed med Kommissionens meddelelse, men mener, at
man i meddelelsen også burde have oplyst om andre transportmidlers indflydelse på
prognoserne for lufttrafikkens vækst samt virkningerne af informationssamfundets nye
teknologier. Endvidere burde man også være kommet ind på konsekvenserne af EU's udvidelse
med nye medlemsstater.

For ØSU er det af grundlæggende betydning, at Kommissionen grundigt behandler
flysikkerhedsspørgsmålet og Kommissionen burde derfor have foretaget en evaluering af visse
miljøaspekter som f.eks. bedre forvaltning af luftrummet eller fysisk planlægning.
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I betragtning af at beskæftigelsen er et af EU's umiddelbart prioriterede indsatsområder, savner
ØSU ligeledes en vurdering af de foreslåede tiltags indflydelse på beskæftigelsen, ikke kun i
luftfartsindustrien, men også i de sektorer, der direkte eller indirekte er knyttet til
lufthavnsservice.

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

• Kontrol med transport af farligt gods - TEN/039
     Ordfører: Hubert Ghigonis (fransk medlem af Gr. I)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af
farligt gods ad vej
 KOM(2000) 106 endelig udg. - 2000/0044 COD
 CES 799/2000 - 2000/0044 COD

 
− Resultatet af afstemningen: 111 stemmer for og 2 hverken for eller imod
 
− Kontaktperson: Luis Lobo

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

* * *

2. SEKTIONEN FOR LANDBRUG, UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE OG
MILJØ

• 2002 - Den fælles fiskeripolitik - NAT 049
     Ordfører: Eduardo Chagas (portugisisk medlem af Gr. II)

− Reference: 2002 - Den fælles fiskeripolitik og fiskeriets situation i Den Europæiske Union
 Initiativudtalelse
 CES 806/2000

 
− Resultatet af afstemningen: 34 stemmer for, 3 imod og 9 hverken for eller imod

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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− Centrale punkter: I udtalelsen opfordres der til en gennemgribende revision af hele

den fælles fiskeripolitiks struktur. Målet bør være at sikre en bæredygtig aktivitet, forsyningsgaranti,
opretholdelse af beskæftigelsen og overlevelsesmuligheder for de fiskeriafhængige samfund, hvilket
jo i sidste instans er et af målene for den fælles fiskeripolitik. Endvidere må man ikke glemme de
mål, der er nedfældet i Rom-traktaten - nemlig indkomstforbedring og harmonisering af de sociale
vilkår i opadgående retning.

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

• Anvendelse af forsigtighedsprincippet - NAT/065
     Ordfører: Adrien Bedossa (fransk medlem af Gr. III)

− Reference: Anvendelse af forsigtighedsprincippet
 Initiativudtalelse
 CES 800/2000

 
− Resultatet af afstemningen: 101 stemmer for, 2 imod og 1 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU fremkommer med en række detaljerede kommentarer til, hvordan

forsigtighedsprincippet skal anvendes. Det påpeger bl.a., at beslutningsprocessen skal være så
åben som muligt og understreger betydningen af, at der indledes en omfattende samfundsdebat
om, hvad der er ønskeligt, og hvad der er muligt. Dette kunne ske i form af
"konsensuskonferencer". ØSU insisterer også på, at retsgrundlaget for forsigtighedsprincippet
styrkes på europæisk plan. Endelig mener ØSU, at det er væsentligt, at EU om muligt i
international sammenhæng opnår en konsensus om den konkrete anvendelse af princippet.

 
− Kontaktperson: Julius Langendorff

             (Tlf.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

• Vegetativt formeringsmateriale af vin - NAT/067
     Ordfører: Jean-Claude Sabin (fransk medlem af Gr. III)

− Reference: Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 68/193/EØF om
handel med vegetativt formeringsmateriale af vin
 KOM(2000) 59 endelig udg. - 2000/0036 CNS
 CES 807/2000

 
− Resultatet af afstemningen: 65 stemmer for og 1 hverken for eller imod
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− Centrale punkter: ØSU stiller sig positivt til den foreslåede ændring af direktiv 68/193/EØF,
men fremkommer med visse forslag og især en række betingelser for skabelsen af et
retsgrundlag, der tager højde for udviklingen inden for genetisk modificerede organismer
(Rådets direktiv 90/220/EØF) nemlig:

 
 a) forelæggelse af en opgørelse over hovedforskningsfelter inden for den berørte sektor
 
 b) udarbejdelse af en GMO-evalueringsprotokol

    c) tydeliggørelse af samordningen mellem de forskellige komitéer med det sigte at opstille
skrappe         regler for optagelse af GMO i vinsortskataloget; og

    d) præcisering af betingelser for GMO-mærkning.
 
− Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas

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

• Prioriterede stoffer inden for vandpolitik - NAT/069
     Ordfører: María Sánchez Miguel (spansk medlem af Gr. II)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse
af listen over prioriterede stoffer inden for vandpolitik

 KOM(2000) 47 endelig udg. - 2000/0035 COD
 CES 801/2000 - 2000/0035 COD
 
− Resultatet af afstemningen: 114 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod
 
− Kontaktperson: Julius Langendorff
                                    (Tlf.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)
 
 
• Miljøansvar (hvidbog) - NAT/070
     Ordfører: María Sánchez Miguel (spansk medlem af Gr. II)

− Reference: Kommissionens hvidbog om erstatningsansvar for miljøskader
 KOM(2000) 66 endelig udg.
 CES 803/2000

 
− Resultatet af afstemningen: 87 stemmer for, 7 imod og 19 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: I lighed med sin udtalelse fra 1993 om emnet støtter ØSU hvidbogen og går

ind for et kommissionsforslag om et rammedirektiv i fortsættelse af hvidbogen. ØSU
understreger betydningen af et omfattende erstatningsansvar, som ikke kun dækker klassiske
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skader, men også miljøskader (herunder skader på biodiversiteten). Under de særlige
bemærkninger behandles enkeltaspekter som SMV's særlige situation, ansvar for skader forvoldt
af GMO samt de økonomiske og sociale organisationers og - de ikke-statslige organisationers
rolle i forbindelse med en effektiv håndhævelse af lovgivningen om erstatningskrav.

 
− Kontaktperson: Julius Langendorff

             (Tlf.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@esc.eu.int)

* * *

3. SEKTIONEN FOR DET INDRE MARKED, PRODUKTION OG FORBRUG

• Bekæmpelse af skattesvig i det indre marked - INT/030
     Ordfører: Umberto Burani (italiensk medlem af Gr. I)

− Reference: Bekæmpelse af skattesvig i det indre marked (Observatoriet for Det Indre Marked)
Initiativudtalelse
 CES 808/2000

 
− Resultatet af afstemningen: Enstemmigt vedtaget
 
− Centrale punkter: På grund af det store provenutab er det en af EU's vigtigste og mest

presserende opgaver at få vedtaget foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig. Et sådant har
altid fundet sted, men på det seneste har svindelen antaget et sådant omfang, at det hindrer det
indre marked i at fungere efter hensigten.

Endvidere har skattesviget udviklet sig fra at være en opportunistisk "lejlighedsforbrydelse" til et
systematisk fænomen med tætte bånd til den organiserede kriminalitet. For at bekæmpe svig
sætter myndighederne ind med lov- og regelgivning samt opklaringsmæssige og retlige
instrumenter. Bedrageriet er størst inden for sektorer, hvor beskatningen er høj (alkohol og
tobak), hvor der er store prisforskelle på verdensmarkedet (oksekød, smør, olivenolie), eller hvor
der findes præferenceordninger (fisk, tekstiler, elektronik).

ØSU mener, at hovedansvaret påhviler medlemsstaterne . Et effektivt og helhjertet samarbejde
på europæisk plan forudsætter nemlig, at hver enkelt medlemsstat koordinerer sin politik for
kriminalitetsbekæmpelse på nationalt plan. De største vanskeligheder med at føre en global
politik synes imidlertid at være at finde i Rådet: Rådet (økonomi og finans) beskæftiger sig til
stadighed med bedrageribekæmpelse (hvad enten der er tale om organiseret kriminalitet eller
ej), mens Rådet (retlige og indre anliggender) især beskæftiger sig med
kriminalitetsbekæmpelse, men selv om dette råd til stadighed peger på behovet for et
samarbejde mellem og med medlemsstaterne, glemmer det at tilvejebringe en mekanisme for
samarbejde mellem de organer, som Rådet selv har etableret.
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    Det anbefaler derfor, at der iværksættes politiske tiltag på følgende områder:
 

• skyldige beløb debiteres forsømmelige medlemsstater;
 

• det offentliggøres, hvilke lande der ikke efterkommer deres forpligtelser, og hvor store beløb
det drejer sig om;

 
• Europol gives operationel kapacitet, den nødvendige støtte og de fornødne ressourcer;

 
• forsinkelser, barrierer og national egoisme fjernes hurtigst muligt med konkrete tiltag;

 
• det er nødvendigt at forhandle sig frem til strukturerede forbindelser mellem OLAF på den ene

side og Interpol og andre efterforskningsorganer på verdensplan på den anden side;
 

• der bør oprettes et europæisk strafferetligt område;
 

• Kommissionens rolle som "lovgivningens vogter" bør styrkes;
 

• EU bør undersøge situationen med hensyn til organiseret kriminalitet i de enkelte
ansøgerlande og effektiviteten i deres kriminalitetsbekæmpelsesstrukturer;

 
• det retlige samarbejde og efterforskningssamarbejdet bør forbedres, idet man lader sig

inspirere af begrebet "federal crime" i USA.

ØSU anbefaler også konkrete tiltag mod bedrageri på områder som punktafgifter på tobak og
alkohol, landbrugsprodukter, præferenceordninger, den fælles landbrugspolitik, moms, og der
peges på betydningen af informationssystemer til kontrol og bekæmpelse.

− Kontaktperson: Jakob Andersen
            (Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

• Toldsamarbejde i det indre marked - INT/042
     Ordfører: Helmut Giesecke (tysk medlem af Gr. I)

− Reference: Toldsamarbejde i det indre marked (Observatoriet for Det Indre Marked)
 Initiativudtalelse
 CES 809/2000

 
− Resultatet af afstemningen: Vedtaget enstemmigt
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− Centrale punkter: I udtalelsen henvises der til tidligere udtalelser fra ØSU om

handlingsprogrammet for toldvæsenet i EF ("Told 2000"), EF-toldkodeksen (forsendelse) og de
forskellige foranstaltninger med henblik på at forbyde varemærkeforfalskede og piratkopierede
varers overgang til fri omsætning.

Disse tidligere udtalelser har gentagne gange understreget betydningen af et koordineret
samarbejde mellem toldmyndighederne i de enkelte medlemsstater med Kommissionen som
medspiller. På grund af de skadevirkninger og risici, som organiseret kriminalitet giver
anledning til i den grænseoverskridende samhandel, har det i mange tilfælde været nødvendigt at
tilpasse og omformulere eksisterende lovgivning.

I den foreliggende udtalelse understreges det igen, at kommunikationen mellem Kommissionen
og de enkelte medlemslande, mellem medlemslandenes administrationer indbyrdes og endelig
inden for de nationale administrationer skal forbedres, hvis forskellige nationale
toldadministrationer skal kunne anvende den fælles toldordning.

I udtalelsen fremhæves følgende:
 

• De foranstaltninger, der foreslås på EU-plan, er et skridt i den rigtige retning, men
Kommissionen bør presse på for at få dem gennemført hurtigt. Nogle medlemslande halter
mere eller mindre langt bagefter i omstillingsprocessen f.eks. skal NCTS-proceduren (New
Computerised Transit System) anvendes på samme måde i alle de lande, der er tilsluttet
ordningen for fællesskabsforsendelse og den fælles forsendelsesprocedure.

 
• De nye strategier til bekæmpelse af bedrageri ville være mere effektive, hvis der blev udviklet

en europæisk strafferet.
 
• De personalemæssige foranstaltninger, der er truffet, er hensigtsmæssige, men man kunne

overveje at oprette et europæisk toldakademi for at skabe en "korpsånd"  blandt
toldembedsmændene.

 
• De forskellige nationale momsordninger samt overnationale og nationale forbud og

begrænsninger udgør en alvorlig hæmsko for toldsamarbejdet. ØSU slår til lyd for en snæver
samordning på disse områder.

 
• Et moderne edb-støttet samarbejde mellem toldadministrationerne hæmmes af restriktive

forskrifter om databeskyttelse og hemmeligholdelse af skatteoplysninger i nogle
medlemslande; systemet med elektronisk toldangivelse kan kun fungere, hvis man giver
afkald på kravet om, at dokumentation for angivelsen skal forelægges i papirform.

 
• Toldspørgsmålene skal behandles med særlig opmærksomhed i aftalerne mellem EU og

tredjelande samt førtiltrædelsesstrategierne.
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• Det er nødvendigt at finde en balance mellem varernes frie bevægelighed på den ene side og
bedrageribekæmpelsen på den anden side.

 
• En vellykket bekæmpelse af varemærkeforfalskede og piratkopierede varers og plagiaters

overgang til fri omsætning forudsætter et snævert samarbejde mellem de berørte
virksomheder og toldadministrationerne.

 
− Kontaktperson: Jakob Andersen

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

• Husholdningsgældsætning - INT/043
     Ordfører: Manuel Ataíde Ferreira (portugisisk medlem af Gr. III)

− Reference: Husholdningsgældsætning
 Informationsrapport
 CES 212/2000 fin
 
− Resultatet af afstemningen: 71 stemmer for, 1 imod og 4 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: De forskellige ordninger, der i dag anvendes i EU for at forhindre, at

husholdninger sætter sig i for stor gæld, risikerer at føre til tekniske hindringer for varers og
tjenesteydelsers frie bevægelighed.

 
Den nye artikel 153 i traktaten leverer det nødvendige retsgrundlag for en
minimumsharmonisering med de mål, der er opstillet i nærværende informationsrapport, og i
fuld overensstemmelse med en korrekt anvendelse af subsidiaritetsprincippet. Dette kunne gøres
blot ved at ændre eller udbygge gældende EU-lovgivning, med særlig fokus på forbrugerkredit,
foranstaltninger vedrørende urimelige vilkår, bank- og forsikringsdirektiverne, fjernsalg generelt
og finansielle tjenesteydelser i særdeleshed, reklame, timesharing osv.

Uafhængigt af disse enkeltforanstaltninger fortjener spørgsmålet en mere dybtgående og
altomfattende analyse med det sigte at opstille en generel EU-ramme for de forskellige
foranstaltninger, medlemsstaterne kan vedtage, og fastslå, hvad der bør gøres på EU-plan for at
efterleve Rådets resolution af 13. juli 1992, og allerede nu oprette et net, hvor medlemsstaterne
og Kommissionen kan udveksle informationer og udnytte synergien mellem de eksisterende
nationale observatorier og det europæiske observatorium for familiepolitik med henblik på
senere eventuelt at oprette et EU-observatorium for gældsætningsproblemer.
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ØSU opfordrer derfor Kommissionen til at tage et første skridt i den retning ved snarest at
udarbejde en grønbog om europæiske husholdningers gældsætningsproblemer. Den skal heri
redegøre for de allerede foreliggende undersøgelser af spørgsmålet og for de gældende juridiske
ordninger og de disponible statistiske oplysninger fra de forskellige medlemsstater og
ansøgerlandene. Endvidere skal den søge at give en klar definition af gældsætningsbegrebet samt
udstikke kursen for en yderligere indsats til realisering af de mål, der er anført i denne
informationsrapport.

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

• Årsregnskaber og konsoliderede regnskaber - INT/065
     Ordfører: Harry Byrne (irsk medlem af Gr. I)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber for visse selskabsformer
 KOM(2000) 80 endelig udg. - 2000/0043 COD
 CES 797/2000 - 2000/0043 COD

 
− Resultatet af afstemningen: 84 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod
 
− Kontaktperson: Birgit Fular

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

• Begrænsning af indførelsen af visse afgiftsbelagte varer i Sverige - INT/076
     Ordfører: Clive Wilkinson (britisk medlem af Gr. I)

− Reference: Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/12/EØF
af 25. februar 1992 for så vidt angår midlertidige mængdebegrænsninger for punktafgiftsbelagte
produkter, der bringes ind i Sverige fra andre medlemsstater
 KOM(2000) 295 endelig udg. - 2000/0118 CNS
 CES 798/2000 - 2000/0118 CNS

 
− Resultatet af afstemningen: 97 stemmer for, 1 imod og 4 hverken for eller imod
 
− Kontaktperson: Birgit Fular

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

* * *
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4. SEKTIONEN FOR DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION OG
ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED

• Ugunstigt stillede ø-områder - ECO/029
     Ordfører: Nikolaos Vassilaras (græsk medlem af Gr. III)
 
− Reference: Retningslinjer for integrerede aktioner for ø-områder i Den Europæiske Union i

henhold til Amsterdam-traktatens artikel 158
 Initiativudtalelse
 CES 805/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 53 stemmer for og 5 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU efterlyser en integreret EU-politik til gunst for ø-områderne i

Fællesskabet. Dette kræver en sammenlignende analyse af de forskellige ø-områders
konkurrencemæssige forhold, nærmere betegnet en "benchmarking" af ø-områderne. Analysen
vil vise, hvilke niveauer det vil være mest hensigtsmæssigt at sætte ind på, og hvilket behov der
er for koordinerende tiltag. Med den viden vil vi kunne sætte ind for at afhjælpe øernes iboende
handicap og overordnet sikre dem lige muligheder i det indre marked. ØSU understreger, at
ø-områdekriteriet, som det er indskrevet i traktaten, bør indgå som et prioriteringskriterium i
enhver EU-politik eller ethvert EU-instrument og benyttes som et af kriterierne i
projektudvælgelsen.

ØSU opfordrer derfor Kommissionen til

• at lancere en pilotaktion for evaluering og benchmarking af ø-områdernes forhold i EU, at
fremlægge en grønbog, der udstikker en strategisk ramme for et fysisk-funktionelt
udviklingsperspektiv for ø-områderne i EU, som integreres i Det Europæiske Fysiske og
Funktionelle Udviklingsperspektiv (EFFU), der blev vedtaget i Potsdam og

• at følge op på grønbogen med en hvidbog indeholdende en handlingsplan med tilhørende
tidsplan for integrerede tiltag rettet mod ø-områderne.

− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
            (Tlf.:32.2.546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

• 10. Årsberetning om strukturfondene - 1998 - ECO/039
     Ordfører: Dario Mengozzi (italiensk medlem af Gr. III)

− Reference: Tiende årsberetning for strukturfondene - 1998
 Initiativudtalelse
 (KOM(1999) 467 endelig udg.)
 CES 802/2000
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− Resultatet af afstemningen: 111 stemmer for og 2 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU udtrykker tilfredshed med de fremskridt, der er sket med hensyn til at

gøre strukturfondsberetningen mere overskuelig og læselig og opsummerer følgende
bemærkninger, der er formuleret med det formål at øge beretningens brugbarhed som
arbejdsredskab og efterhånden forbedre dens indhold:

• årsberetningen skal udsendes rettidigt
 

• en samlet, mere dybdegående behandling af temaet beskæftigelse efterlyses
 
• der ønskes mere information om partnerskabskonceptet
 
• det bør angives, hvorvidt de øvrige EU-politikker - eller i det mindste de mest relevante af

disse tilgodeser hensynet til økonomisk og social samhørighed
 
• vidensøkonomiens stadig større betydning stiller krav om en forstærket indsats på de almene

uddannelsers og erhvervsuddannelsernes område.

Herudover mener ØSU, at aktioner med sigte på den lokale udvikling bør opprioriteres.

ØSU tilslutter sig konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000
og er overbevist om, at den nye strategiske linje vil medvirke til at skabe bevidsthed om, hvor
stor en rolle den ny teknologi og generelt det SMV-system, der går under navnet "ny økonomi",
spiller for udviklingen af de mest ugunstigt stillede regioner i Europa.

I årsberetningen er det imidlertid ikke klart, hvilken plads der bliver denne strategiske linje til del
- selvom strategien nu lanceres politisk af Rådet, er den jo i virkeligheden ikke nogen nyskabelse
- og hvilke fremskridt der er gjort takket være strukturfondene. Det vil helt klart være ønskeligt,
at den næste årsberetning behandler informationssamfundet mere fyldestgørende, da det er ved at
blive noget helt centralt. Måske kunne det gøres til det tværgående tema i den næste
årsberetning.

− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
            (Tlf.: 32.2.546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

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

• Almenuddannelsens europæiske dimension: substans, indhold og perspektiver - SOC/019
     Ordfører: Christoforos Koryfidis (græsk medlem af Gr. II)

− Reference: Uddannelsens europæiske dimension: art, indhold og perspektiver
 Informationsrapport
 CES 1113/99

 
− Resultatet af afstemningen: 82 stemmer for og 1 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: Den europæiske skole i det 21. århundrede - løsrevet fra nationale særtræk -

skal lægge vægt på det fælleseuropæiske aspekt. Med andre ord skal det være en skole for
europæisk sprog, kultur, social og økonomisk ligevægt og mangfoldighed. En skole for det
europæiske videnssamfund. En skole, der sikrer de europæiske værdiers overlevelse. En skole,
som befordrer kritisk stillingtagen til begivenheder og tilstande og videreudvikler den
økonomiske, sociale, videnskabelige og teknologiske arv. En skole for lige muligheder for alle
europæere. Og endelig en skole, der kan måle sig med de andre stormagters skolesystemer og
helst være foran disse. Med andre ord en skole, som vil fremme og udvikle de fælleseuropæiske
aspekter og international kommunikation i alle dens former og udtryk.

 
− Kontaktperson: Stefania Barbesta

             (Tlf.: 32.2.546 95 10 - e-mail: Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

* * *

6. SEKTIONEN FOR EKSTERNE FORBINDELSER
 
• Estland i EU - REX/028
     Ordfører: Filip Hamro-Drotz (finsk medlem af Gr. I)

− Reference: Estlands tiltrædelsesforberedelser (initiativudtalelse)
 CES 804/2000

 
− Resultatet af afstemningen: 83 stemmer for og 2 hverken for eller imod
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− Centrale punkter: ØSU konstaterer, at der er behov for stadige forbedringer af forbindelserne
mellem Estlands samfundsmæssige aktører, men at de økonomiske og samfundsmæssige
aktørers institutionelle og praktiske aktivitetsbetingelser er af en sådan karakter, at EU ikke på
denne baggrund kan sætte spørgsmålstegn ved Estlands optagelse i Fællesskabet. ØSU anbefaler,
at procedurerne for Estlands optagelsesforhandlinger ændres, således at alle relevante parter
inddrages nærmere i forberedelsen af de aktuelle spørgsmål.

ØSU anbefaler, at Estlands regering øger indsatsen for at styrke de estiske embedsmænds
forudsætninger.

ØSU støtter stærkt Kommissionens beslutning fra maj 2000 om i forbindelse med udvidelsen at
gennemføre en særlig kommunikationsstrategi, som omfatter finansiering af almen oplysning.

ØSU anbefaler, at man begynder at udarbejde en aktivitetsstrategi for de forskellige sektorer i det
estiske erhvervsliv samt en strategi for regionalt industrielt samarbejde, der skal virke
fremmende for investeringer, finansieringsvirksomhed og øvrige erhvervsbetingelser på tværs af
landegrænser i det baltiske område.

Estland bør videreføre reformerne af de arbejdsretlige regler og lovene vedrørende
arbejdsformidling, så de opfylder EU's standarder, samt udvikle sin lovgivning vedrørende
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ikke mindst hvad angår gennemførelse af lovgivningen
og kontrol med dens overholdelse.

Indsatsen i forbindelse med reformen af landbruget og fødevareindustrien bør bl.a. centreres om,
at privatiseringsprocessen føres helt til ende, og at et velfungerende matrikelregister umiddelbart
oprettes.

De egentlige problemer i Estlands forberedelser til et varigt EU-medlemskab ligger primært i de
begrænsede ressourcer. De få ressourcer er en belastning for den lille økonomi. En effektiv
allokering og prioritering er således af største betydning. Også EU må bære sit ansvar for at
sænke barrierne, eftersom EU har forpligtet sig til at arbejde for Estlands optagelse. EU bør
fremskynde iværksættelsen af bl.a. ISPA- og SAPARD-programmerne.

ØSU har til hensigt at opretholde sine kontakter og videreføre sin støtte til Estlands økonomiske
og sociale aktører. ØSU opfordrer EU og Estland til umiddelbart at nedsætte et fælles rådgivende
udvalg i medfør af Europa-aftalen.

− Kontaktperson: Maarit Laurila
             (Tlf.: 32.2.546 9810 - e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int)

* * *

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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7. UNDERUDVALG
 
• Kommissionen og de ikke-statslige organisationer (Meddelelse)
     Ordfører: Anne-Marie Sigmund (østrigsk medlem af Gr. III)

− Reference: Debatoplæg om "Kommissionen og de ikke-statslige organisationer: styrkelse af
     partnerskabet"

 KOM(2000) 11 endelig udg.
 CES 811/2000

 
− Resultatet af afstemningen: 92 stemmer for, 16 imod og 21 hverken for eller imod

− Centrale punkter: ØSU værdsætter Kommissionens pragmatiske tiltag, og dets bemærkninger
og forslag vedrører især følgende:

− NGO'ernes strukturering på EU-plan og vilkårene for finansiel støtte fra Kommissionen
(kriterier og procedureregler);

 
− vurdering af NGO'ernes repræsentativitet;

 
− definition af NGO-begrebet;
 
− EU-tiltags legitimitet: repræsentativt og aktivt demokrati;
 
− rammerne om og procedurerne for koordinering af forbindelserne mellem Kommissionen og

NGO'erne;
 
− kriterier for udvælgelse af NGO'er, der kan deltage i høringer og i dialogen med

Kommissionen;
 
− evaluering af udviklingen i samarbejdet mellem Kommissionen og NGO'erne;
 
− den civile dialog: Definition og vigtige kendetegn;
 
− ØSU's rolle inden for rammerne af dialogen med civilsamfundet.

I forbindelse med sidstnævnte gentager ØSU, at det er parat til at spille sin rolle fuldt ud inden
for rammerne af den civile dialog. ØSU ser det ikke som sin opgave at være alle NGO’ernes
talerør eller at være et obligatorisk bindeled mellem NGO’erne og EU-institutionerne, men
derimod at fungere som katalysator for den offentlige diskurs.
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Med dette for øje lægger ØSU stor vægt på at skabe et grundlag, der gør det muligt at knytte
flere repræsentanter fra det organiserede civilsamfund på EU-plan til ØSU's arbejde og at
gennemføre konkrete initiativer. I den forbindelse skal ØSU's trepartsstruktur respekteres.

ØSU har således to vigtige målsætninger: (i) at etablere et samarbejdsgrundlag med
organisationer, der repræsenterer civilsamfundet på europæisk niveau, og som er parate til et
sådant samarbejde, og (ii) at danne bro mellem det organiserede civilsamfund - både i EU og i
ansøgerlandene - og fællesskabsinstitutionerne.

Med hensyn til de organisatoriske aspekter erklærer ØSU, at det vil overveje at skabe en egnet
organisationel arbejdsstruktur og ikke mindst undersøge muligheden for, at der inden for
rammerne af ØSU oprettes et observatorium for den civile dialog, som skal være en tænketank
og et interaktivt forum. Europæiske NGO’er vil bl.a. blive involveret i dette arbejde.

− Kontaktperson: Patrick Feve
            (Tlf.: 32 2 546 9616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int

* * *

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

STOCKTON
(PPE)

Fastlæggelse af en fælles europæisk
sikkerheds- og forsvarspolitik efter
Köln og Helsinki

AFCO (M) 12.07.00

CARRILHO
(PSE)

Det Europæiske Fællesskabs
udviklingspolitik

AFET (M) 12.07.00 C5-0264/00

DYBKJÆR
(ELDR)

Partnerskabsaftale mellem AVS-
staterne og EF (Afgørelse)

AFET (M) 12.07.00 C5-0417/00

MALMSTRÖM
(ELDR)

Aktindsigt i dokumenter fra Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen

AFET (M) 12.07.00 C5-0057/00

QUEIRÓ
(UEN)

Revisionsrettens særberetning 2/2000:
EU's bistand til Bosnien-Hercegovina

AFET (M) 12.07.00 C5-0229/00

VAN ORDEN
(PPE)

Forbindelserne mellem EF og
Bangladesh: Samarbejdsaftale

AFET (M) 12.07.00 C5-0356/00

GRUPPE
PPE

EU's narkotikahandlingsplan 2000-
2004

AFET (M) 12.07.00 C5-0355/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Træ- og papirindustri:
Konkurrenceevnen

AGRI (M) 11.07.00 C5-0306/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Afgørelse om revision af de
finansielle overslag

AGRI (M) 11.07.00 C5-0233/00

GRUPPE
PPE

Forbud mod anvendelse af visse
stoffer med hormonal og thyreostatisk
virkning i husdyrbrug

AGRI (M) 11.07.00 C5-0357/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Fælles markedsordning inden for
frugt og grøntsager -
producentstøtteordning (visse
citrusfrugter)*

AGRI (K) 11.07.00 C5-0391/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

FÄRM
(PSE)

EF-bistand til Sydøsteuropa (Ændr.
forord. (EØF) 3906/89)

BUDG (M) 19.07.00

HAUG
(PSE)

Det Europæiske Fællesskabs
udviklingspolitik

BUDG (M) 19.07.00 C5-0264/00

SBARBATI
(ELDR)

Femte handlingsprogram for lige
muligheder for kvinder og mænd+

BUDG (M) 19.07.00 C5-0386/00

WYNN
(PSE)

Forbindelser mellem EU og de
industrialiserede lande i Nordamerika,
Fjernøsten, Australasien: Samarbejde

BUDG (M) 19.07.00

GRUPPE
UEN

Folkesundhed: Program for
Fællesskabets indsats (2001-2006)

BUDG (M) 19.07.00 C5-0299/00

GRUPPE
PPE

Social udstødelse:
Fællesskabshandlingsprogram

BUDG (M) 19.07.00 C5-0317/00

STAES
(VERTS/ALE)

EF-bistand til Sydøsteuropa (Ændr.
forord. (EØF) 3906/89)

CONT (M) 11.07.00

MIRANDA
(GUE/NGL)

Forbindelser mellem Indonesien og
EU: Strategi (Meddelelse)

DEVE (M) 13.07.00 C5-0288/00

GRUPPE
PPE

Undersøgelse af enhedsmekanismen
for mellemfristet
betalingsbalancestøtte til
medlemsstaterne

ECON (K) 06.07.00 C5-0307/00

KRONBERGER
(NI)

Elektricitet, indre marked: Fremme af
elektricitet fra vedvarende
energikilder

ENVI (M) 12.07.00 C5-0281/00

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Den bioteknologiske industris
fremtid+

ENVI (M) 12.07.00

KORHOLA
(PPE)

Offentlig adgang til miljøoplysninger
(Erstat. dir. 90/313/EØF)

ENVI (K) 12.07.00 C5-0352/00

LANGE
(PSE)

Luftkvalitet: emissioner fra to- og
trehjulede motordrevne køretøjer
(Ændr. dir. 97/24/EF)

ENVI (K) 12.07.00 C5-0334/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

OLSSON
(ELDR)

Forbud mod anvendelse af visse
stoffer med hormonal og thyreostatisk
virkning i husdyrbrug

ENVI (K) 12.07.00 C5-0357/00

TRAKATELLIS
(PPE)

Medicinske anordninger til in vitro-
diagnostik

ENVI (K) 12.07.00 C4-0152/95

GRUPPE
PPE

Farlige stoffer og præparater: Korte
chlorparaffiner (20. ændring af
direktiv 76/769/EØF)

ENVI (K) 12.07.00 C5-0321/00

KLAß
(PPE)

Social udstødelse:
Fællesskabshandlingsprogram

FEMM (M) 11.07.00 C5-0317/00

GRUPPE
PSE

Folkesundhed: Program for
Fællesskabets indsats (2001-2006)

FEMM (M) 11.07.00 C5-0299/00

GRUPPE
PSE

Almen og faglig uddannelse:
Innovation og nye teknologier

FEMM (M) 11.07.00 C5-0147/00

GRUPPE
V

Det Europæiske Fællesskabs
udviklingspolitik

FEMM (M) 11.07.00 C5-0264/00

EVANS
(PPE)

EKSF's aktionsbudget for 2001 ITRE (M) 12.07.00 C5-0340/00

FORD
(PSE)

Moms: Tjenesteydelser, der leveres ad
elektronisk vej (Ændr. dir.
77/388/EØF)

ITRE (M) 12.07.00

GRUPPE
VERTS/ALE

Folkesundhed: Program for
Fællesskabets indsats (2001-2006)

ITRE (M) 12.07.00 C5-0299/00

GRUPPE
ELDR

Det særlige administrative område
Hong Kong (Første årsrapport)

ITRE (M) 12.07.00 C4-0100/99

GRUPPE
PPE

EIB-lån til Kroatien:
Fællesskabsgaranti (Ændr. afgørelse
2000/24/EF)

ITRE (M) 12.07.00 C5-0336/00

GLANTE
(PSE)

Udvidelsens konsekvenser for
industrien, udenrigshandelen,
forskningen og energisektoren+

ITRE (K) 12.07.00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

McNALLY
(PSE)

Aftale mellem EF og USA:
Programmer for
energieffektivitetsmærkning

ITRE (K) 12.07.00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Træ- og papirindustri:
Konkurrenceevnen

ITRE (K) 12.07.00 C5-0306/00

BRADBOURN
(PPE)

Forordning om ændring af forordning
(EF) 2027/97 om luftfartsselskabers
erstatningsansvar ved ulykker

JURI (M) 12.07.00 C5-0294/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE)

Asyl, Dublin-konventionen:
Evaluering, ansvarlig medlemsstat

JURI (M) 12.07.00 C5-0246/00

WALLIS
(ELDR)

Moms: Tjenesteydelser, der leveres ad
elektronisk vej (Ændr. dir.
77/388/EØF)

JURI (M) 12.07.00

GRUPPE
VERTS/ALE

Bevarelse af fiskebestande: Tekniske
foranstaltninger for stærkt vandrende
fiskearter

PECH (K) 12.07.00 C5-0344/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Decharge 1999: EF's almindelige
budget

RETT (M) 11.07.00 C5-0310/00

FERBER
(PPE)

Yderligere åbning af Fællesskabets
marked for posttjenester

RETT (K) 11.07.00 C5-0375/00

GRUPPE
EDD

Sikkerhed til søs: Sikker lastning og
losning af bulkskibe, harmonisering

RETT (K) 11.07.00 C5-0254/00

GRUPPE
ELDR

Forordning om ændring af forordning
(EF) 2027/97 om luftfartsselskabers
erstatningsansvar ved ulykker

RETT (K) 11.07.00 C5-0294/00

GRUPPE
PSE

Sommertid: Tidsplan for 2002-2006 RETT (K) 11.07.00 C5-0322/00

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Konference for
undervisningsministrene fra EU-medlemsstaterne,
ansøgerlandene, det europæiske økonomiske samarbejdsområde
og de sydøsteuropæiske lande - "Styrke det europæiske
samarbejde inden for uddannelse - Social samhørighed og
kvalitet - en udfordring på det uddannelsespolitiske
samarbejdsområde" Arbejdsdokument fra Kommissionens
tjenestegrene vedrørende det uddannelsespolitiske samarbejde
med Sydøsteuropa - Bukarest, den 18.-20. juni 2000

EMPL
CULT

SEC (00) 878
endel.

Kommissionens anden rapport til Rådet om situationen inden for
verdens værtsindustri

ITRE COM (00) 263
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg: Integrering af miljø og
bæredygtig udvikling i politikken for økonomisk samarbejde og
udviklingssamarbejde - Elementer til en generel strategi

ITRE
ENVI
DEVE

COM (00) 264
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om fremme af en bæredygtig
udvikling af EU's udvindingsindustri (uden for energisektoren)

ENVI
ITRE

COM (00) 265
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Vækst- og beskæftigelsesinitiativet Finansielle
støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og
mellemstore virksomheder (SMV'er) - Status pr. 31. december
1999

ITRE
EMPL

COM (00) 266
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: om en
generel evaluering af et sæt retningslinjer for udviklingen af
Euro-ISDN (det tjenesteintegrerede digitalnet) til et
transeuropæisk net (TEN-ISDN)

BUDG
RETT
ITRE

COM (00) 267
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet: Forberedelse af en
midtvejsrevision af de flerårige udviklingsprogrammer (FUP)

PECH COM (00) 272
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen: Konvergensberetning 2000 ECON COM (00) 277
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: På vej
mod et Europa uden barrierer for handicappede

EMPL COM (00) 284
endel.

Rapport fra Kommissionen om muligheden af forhandling om en
stabiliserings- og associeringsaftale med Republikken Kroatien

ITRE
AFET

COM (00) 311
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg om de begrænsninger, som
Danmark, Finland og Sverige anvender for de mængder
punktafgiftsbelagte varer, som rejsende kan indføre i disse lande
fra andre medlemsstater til eget brug

JURI
ECON

COM (00) 316
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af Rådets
forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder og
Rådets direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som
ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

LIBE
JURI
CULT

COM (00) 325
endel.

Europa-Kommissionen: eEurope 2002 - Et informationssamfund
for alle - Udkast til handlingsplan udarbejdet af Europa-
Kommissionen til Det Europæiske Råds møde i Feira den 19.-20.
juni

EMPL
ENVI
RETT
CULT
ITRE

COM (00) 330
endel.

Beretning fra Kommissionen: Finansielle Tjenesteydelser: Status
- Anden rapport

JURI
ITRE
ENVI
ECON

COM (00) 336
endel.

Femte årsberetning fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Råd og
Regionsudvalget: Det europæiske økonomiske
samarbejdsområdes finansieringsmekanisme

BUDG
ITRE

CONT

COM (00) 343
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Strategi til forbedring af momssystemet i det indre marked

JURI
ECON

COM (00) 348
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Revisionsretten, Europa-
Parlamentet og Rådet: Balancer og forvaltningsregnskaber for 6.,
7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1999

DEVE
CONT

COM (00) 357
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
EU's regnskabsstrategi: Vejen frem

ECON
JURI

COM (00) 359
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
erfaringerne fra 1997-basisundersøgelsen af arealer beplantet
med visse arter af frugttræer (Rådets direktiv 76/625/EØF)

ECON
AGRI

COM (00) 362
endel.

Beretning fra Kommissionen: Det Fælles Forskningscenter –
Årsberetning 1999

ITRE COM (00) 366
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

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

BUDG
AGRI
ENVI

COM (00) 301
endel.
COD 990204

Ændret forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk
oprindelse

AFET
BUDG
JURI

EMPL
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 328
endel.
CNS 990253

* * *
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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 7 juli 2000

Strasbourg

SAMLET OVERSIGT

Thèmes débattus

Source: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires

E
E

EE E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 

(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
Feira
B5-0587/2000

Programme d'activité de 
la Présidence française

CSL et COM: 
Rélations UE/Inde

Ciel unique européen
A5-0141/2000

Transport maritime
A5-0139/2000

BCE
A5-0169/2000

Bilan d'activité de la 
Présidence portugaise

COM: Brevet 
communautaire

Emne
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Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences

Afvikling af mødepeiroden: Vedtagne beslutninger og afgørelser
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Det forberedende arbejde

RETT/ Atkins (A5-0141/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om skabelse af et fælles europæisk luftrum
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/199
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-066
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
KOM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Procedurer

1. Den fælles beslutningsprocedure

Førstebehandling

♦ Godkendelse med ændringer

LIBE/ Lehne (A5-0175/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/54
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-104
Vedtagne ændringsforslag: 34
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
KOM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ENVI/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om toogtyvende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (phthalater) og om
ændring af Rådets direktiv 88/378/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/111
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-212
Vedtagne ændringsforslag: 12
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
KOM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i
Fællesskabet mod luftforurening
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/117
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Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-389
Vedtagne ændringsforslag: 6
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF)
nr. 2158/92 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/121
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-389
Vedtagne ændringsforslag: 6
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om
iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle
programindustri (MEDIA - Uddannelse) (2001-2005)
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/125
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Vedtagne ændringsforslag: 38
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275

CULT/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets henstilling om europæisk samarbejde om evaluering af kvaliteten i
skoleundervisningen
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/161
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-417
Vedtagne ændringsforslag: 42
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022
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Andenbehandling

♦ Godkendelse uden ændringer af Rådets fælles holdning

ITRE/ Uden betænkning (C5-0268/2000)
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
energieffektivitetskrav for forkoblinger til lysstofbelysning
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/7
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127

♦ Godkendelse med ændringer af Rådets fælles holdning

RETT/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning  med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/440/EØF
om udvikling af Fællesskabets jernbaner
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/10
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-303, 3-075
Vedtagne ændringsforslag: 15
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af jernbane infra-
strukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt
sikkerhedscertificering
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/22
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-303
Vedtagne ændringsforslag: 17
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
5388/1/2000 - C5-0177/2000 -1998/0267
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RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/18/EF
om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/20
Vedtagne ændringsforslag: 1
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-303
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
5387/1/2000 - C5-0176/2000 -1998/0266

JURI/ Wieland (A5-0174/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/48/EØF
og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser og om
ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF,
78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF
om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje,
tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/31
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-315
Vedtagne ændringsforslag: 11
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345

ENVI/ Papayannakis (A5-0193/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for
identifikation og registrering af kvæg og mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om
ophævelse af forordning (EF) nr. 820/97
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/58
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-248, 4-113
Vedtagne ændringsforslag: 5
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204
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ENVI/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse i
en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/61
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-362, 4-115
Vedtagne ændringsforslag: 27
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303

ENVI/ Breyer (A5-0166/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om grænseværdier for benzen og
carbonmonoxid i luften
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/72
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-370, 4-119
Vedtagne ændringsforslag: 1
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ENVI/ Jackson (A5-0164/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mindstekrav for
miljøinspektioner i medlemsstaterne
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/74
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-376, 4-123
Vedtagne ændringsforslag: 18
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358
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2. Forligsprocedure

DELE/ Lienemann (A5-0172/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (LIFE)
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/8
Rådets holdning:
Kommissionens holdning: CRE: 2-150
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
C5-0221/2000 -1998/0336

3. Høringsprocedure

♦ Godkendelse uden ændringer

BUDG/ Uden betænkning (C5-0297/2000)
Forslag til  Rådets afgørelse om Fællesskabets bidrag til den internationale fond til "rydning af
sejlrenden i Donau"
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/7
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-068
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125

ITRE/ Uden betænkning (C5-0324/2000)
Forslag til  Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Republikken
Cypern om etablering af et samarbejde vedrørende små og mellemstore virksomheder som
led i det tredje flerårige program for små og mellemstore virksomheder (SMV) i Den
Europæiske Union (1997-2000)
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/7
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-071, 3-073
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099
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LIBE/ Schmid (A5-0176/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets rammeafgørelse
om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelser med andre betalingsmidler end
kontanter
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/8
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190

♦ Godkendelse med ændringer

LIBE/Lehne (A5-0179/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved
passage af de ydre grænser, og dem, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/70
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-122
Vedtagne ændringsforslag: 8
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
KOM(2000) 0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til 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 06.07.2000/9
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-104
Vedtagne ændringsforslag: 2
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236
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AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den
fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/12
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Vedtagne ændringsforslag: 11
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
KOM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

CULT/Hieronymi (A5-0186/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om
iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af
europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus - Udvikling, distribution og
markedsføring) (2001-2005)
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/139
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-408
Vedtagne ændringsforslag: 63
Retsakt med finansiel indvirkrning på Unionens budget:    Ja  n   Nej  ÿ
KOM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276

LIBE/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Kongeriget Danmark
med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af alvorlig
miljøkriminalitet
Vedtagne tekster, mødet den 07.07.2000/12
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 5-047
Nombre d’amendements : 43
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801
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II. Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp.
udvalg

Mødedok. Ordfører på
mødet

Korresp.
udvalg

procedure, frist, grund

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

05/07/2000 COD II 1998/0266 RETT A5-0171/2000 Swoboda 1 1 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapa-
citet og opkrævning af afgifter for brug af
jernbaneinfrastruktur samt sikkerheds-
certificering

05/07/2000 COD II 1998/0267 RETT A5-0171/2000 Swoboda 17 17 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3

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

05/07/2000 COD III 1998/0336 DELE A5-0172/2000 Lienemann 0 0 Frist på 6 uger til at
vedtage retsakten, jf.
EFT art. 251, stk. 5

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om ændring af direktiv 91/440/EØF om
udvikling af Fællesskabets jernbaner

05/07/2000 COD II 1998/0265 RETT A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3
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II. Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp.
udvalg

Mødedok. Ordfører på
mødet

Korresp.
udvalg

procedure, frist, grund

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

05/07/2000 COD II 1997/0345 JURI A5-0174/2000 Wieland 11 11 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige
beslutning om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF af
10. juni 1991 om forebyggende foran-
staltninger mod anvendelse af det finan-
sielle system til hvidvaskning af penge

05/07/2000 COD I 1999/0152 LIBE A5-0175/2000 Lehne 34 33 Rådet: vedtager den
fælles holdning, jf. EFT
art. 251, stk. 2

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige
beslutning om forslag til Rådets
rammeafgørelse om bekæmpelse af svig
og forfalskning i forbindelser med andre
betalingsmidler end kontanter

05/07/2000 CNS 1999/0190 LIBE A5-0176/2000 Schmid 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.
udvalg

Mødedok. Ordfører på
mødet

Korresp.
udvalg

procedure, frist, grund

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

05/07/2000 CNS 2000/0030 LIBE A5-0179/2000 Lehne 8 8 Rådet: vedtager
retsakten

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

05/07/2000 CNS 2000/0125 BUDG C5-0297/2000 BUDG 0 0 Rådet: vedtager
retsakten

Rådets afgørelse om indgåelse af en
aftale mellem Fællesskabet og
Republikken Cypern om etablering af et
samarbejde vedrørende små og
mellemstore virksomheder som led i det
tredje flerårige program for små og
mellemstore virksomheder (SMV) i Den
Europæiske Union (1997-2000)

05/07/2000 CNS 2000/0099 ITRE C5-0324/2000 ITRE 0 0 Rådet: vedtager
retsakten

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

05/07/2000 COD II 1999/0127 ITRE C5-0268/2000 ITRE 0 0 Retsakten anses for
vedtaget, jf. EFT art
251, stk. 2

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

06/07/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 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.
udvalg

Mødedok. Ordfører på
mødet

Korresp.
udvalg

procedure, frist, grund

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

06/07/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 11 19 Rådet: vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om toogtyvende ændring af direktiv
76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes administrativt eller ved
lov fastsatte bestemmelser om begræns-
ning af markedsføring og anvendelse af
visse farlige stoffer og præparater
(phthalater) og om ændring af Rådets
direktiv 88/378/EØF om indbyrdes
tilnærmelse af medlems staternes
lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj

06/07/2000 COD I 1999/0238 ENVI A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 Rådet: vedtager den
fælles holdning, jf. EFT
art. 251, stk. 2

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

06/07/2000 COD I 1999/0159 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Rådet: vedtager den
fælles holdning, jf. EFT
art. 251, stk. 2

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

06/07/2000 COD I 1999/0160 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Rådet: vedtager den
fælles holdning, jf. EFT
art. 251, stk. 2

Europa-Parlamentets og Rådets henstil-
ling om mindstekrav for miljøinspek-
tioner i medlemsstaterne

06/07/2000 COD II 1998/0358 ENVI A5-0164/2000 Jackson 18 18 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3
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II. Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp.
udvalg

Mødedok. Ordfører på
mødet

Korresp.
udvalg

procedure, frist, grund

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

06/07/2000 COD II 1998/0303 ENVI A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3

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

06/07/2000 COD II 1998/0333 ENVI A5-0166/2000 Breyer 1 4 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3

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

06/07/2000 COD I 2000/0022 CULT A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 Rådet: vedtager den
fælles holdning, jf. EFT
art. 251, stk. 2

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

06/07/2000 COD I 1999/0275 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 Rådet: vedtager den
fælles holdning, jf. EFT
art. 251, stk. 2

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

06/07/2000 CNS 1999/0276 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 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.
udvalg

Mødedok. Ordfører på
mødet

Korresp.
udvalg

procedure, frist, grund

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

06/07/2000 COD II 1999/0204 ENVI A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 Frist på 3 mdr.+(1), jf.
EFT art 251, stk. 3

Initiativ fra Kongeriget Danmark med
henblik på vedtagelse af Rådets ramme-
afgørelse om bekæmpelse af alvorlig
miljøkriminalitet

07/07/2000 CNS 2000/0801 LIBE A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Rådet: vedtager
retsakten

Vedtagne lovgivningsmæssige
betænkninger i alt

24

Vedtagne ændringsforslag i alt 360
Fælles beslutningsprocedure:

førstebehandling  COD I
138

Fælles beslutningsprocedure:
andenbehandling  COD II

95

Høring CNS 127
Kilde: PE/DG II/Suivi des Actes parlementaires.
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Budget

1. Budgetprocedure

BUDG/ Haug (A5-0184/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om 2001-budgettet med henblik på samrådsproceduren før
Rådets førstebehandling
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/74
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-174

BUDG/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 1/2000 til De
Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 2000
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/24
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-261
C5-0314/2000

BUDG/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til tillægs- og ændringsbudget 2 for
regnskabsåret 2000
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/26
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-261
C5-0342/2000

2. Déchargeprocedure

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Den
Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1998
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/27
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028, 2-141, 2-150
SEK(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050
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BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne vedrørende gennemførelsen af
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1998
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/31
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028, 2-141, 2-150
SEK(1999)412 – C5-0006/1999 – 1999/2050

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen
for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1998
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/34
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028, 2-141, 2-150
SEK(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til Kommissionen for den økonomiske
forvaltning af 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1998
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/42
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for 6., 7. og 8. Europæiske
Udviklingsfond for regnskabsåret 1998
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/43
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen for
gennemførelsen af 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1998
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/47
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004
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CONT/ Kuhne (A5-0189/2000)
Europa-Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions
almindelige budget for regnskabsåret 1998 - Sektion I - Europa-Parlamentet/Bilag -
Ombudsmanden
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/53
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028, 2-141, 2-150
SEK(1999)0414 – C5-0008/1999 - 1999/2051
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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

♦ RÅDET OG KOMMISSIONEN

ELDR, PSE, PPE-DE (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Feira den 19.-
20. juni 2000
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/82
Rådets holdning: CRE: 1-056, 1-091
Kommissionens holdning: CRE: 1-058, 1-092
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

Det portugisiske formandskabs aktivitetsprogram
Protokol fra mødet den 03.07.2000/23
Rådets holdning: CRE: 1-056, 1-091
Kommissionens holdning: CRE: 1-058

Det franske formandskabs aktivitetsprogram
Protokol fra mødet den 04.07.2000/9
Rådets holdning: CRE: 2-060, 2-074, 2-098
Kommissionens holdning: CRE: 2-063

Forbindelserne EU/Indien
Protokol fra mødet den 03.07.2000/23
Rådets holdning: CRE: 1-056, 1-091
Kommissionens holdning: 1-058

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om parlamentsvalget i Zimbabwe
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/86
Rådets holdning: CRE: 2-103, 2-115
Kommissionens holdning: CRE: 2-104, 2-106
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
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ELDR, PSE, Verts/ALE, TDI, PPE-DE (B5-0596, 0598, 0603 et 0606/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om illegal indvandring og fundet af 58 illegale indvandreres
lig i Dover
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/89
Rådets holdning: CRE: 2-119
Kommissionens holdning: CRE: 2-121, 2-136, 2-137
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

♦ KOMMISSIONEN

Forslag til forordning om EF-patentet
Protokol fra mødet den 05.07.2000/20
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-254, 3-262, 3-267

♦ Beslutning på baggrund af et udkast til gennemførelsesforanstaltning

LIBE/ Paciotti (A5-0177/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens beslutning om
tilstrækkeligheden af de amerikanske safe harbor-principper og relaterede hyppige
spørgsmål (FAQ) udstedt af det amerikanske handelsministerium
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/82
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-115
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
C5-0280/2000 -2000/2144

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

EMPL/ Stauner (A5-0182/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om udkast til retningslinjer for de forskellige typer
nyskabende aktioner under artikel 22 i forordning (EF) nr. 1260/1999 med generelle
bestemmelser om strukturfondene - nyskabende aktioner under artikel 6 i ESF-forordningen
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/18
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
C5-0235/2000 -2000/2127
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ITRE/ Mombaur (A5-0180/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om anden rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om, hvor langt man er kommet med liberaliseringen af energimarkedet
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/173
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-280
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
KOM(1999)0198 – KOM(1999)0164 – KOM(1999)0612 – KOM(2000)0297 – C5-0163/2000 –
2000/2097

ECON/ Radwan (A5-0169/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 1999
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/180
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Position de la BCE : CRE: 3-020
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
C5-0195/2000 -2000/2118

ECON/ Karas (A5-0170/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om
kommunikationsstrategi i de sidste faser af gennemførelsen af ØMU
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/185
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-185
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019

PETI/ Lambert (A5-0162/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i
parlamentsåret 1999-2000
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/192
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-036
Position du Médiateur européen : CRE: 4-017, 4-037
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
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PETI/ Thors (A5-0181/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 1999
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/196
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-036
Position du Médiateur européen : CRE: 4-017, 4-037
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
C5-0303/2000

EMPL/ Damião (A5-0155/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens rapport om gennemførelsen af Rådets
direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden
under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/204
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-090
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
KOM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151

RETT/ Peijs (A5-0139/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om udviklingen af Short
Sea Shipping i Europa: Et dynamisk alternativ i en bæredygtig transportkæde - Anden
toårige situationsrapport
Vedtagne tekster, mødet den 07.07.2000/5
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-385
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
KOM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164
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2. Aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Vert/ALE, Verts/ALE, PSE (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 og
0644/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om situationen på Fiji og Salomonøerne
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/92
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE -115, 4-198
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

TDI, ELDR, UEN, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om projektet for fattigdomsbekæmpelse i Vestkina og Tibets
fremtid
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/95
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-415, 4-210
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om bortførelsen af børn foretaget af "Lord's Resistance
Army" (LRA)
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/97
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-115, 4-261
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

EDD, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Molukkerne
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/100
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE, 4-261
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

ELDR, TDI, PPE-DE-, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om dødsstraffen i USA
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/102
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-261
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n
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PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Euro 2000
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/104
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE, 4-261
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

UEN, PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Irak
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/106
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-261
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om genopbygning og genetablering af de områder i
Venezuela, der blev ramt af de katastrofale oversvømmelser i december 1999
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/108
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-274
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja n   Nej ÿ

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad
Vedtagne tekster, mødet den 06.07.2000/110
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-286
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ÿ   Nej n

3. Spørgsmål til Rådet og/eller Kommissionen

EMPL/ (B5-0533/2000)
Den fremtidige finansiering af den civile dialog
Protokol fra mødet den 06.07.2000/40
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-391, 4-398
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Diverse afgørelser

Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
(C5-0349/2000)
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/36
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-091

Europa-Parlamentets afgørelse om Formandskonferencens afgørelse om ikke at foreslå
nedsættelse af et midlertidigt undersøgelsesudvalg om Echelon-sagen (B5-0594/2000)
Protokol fra mødet den 30.03.2000/6
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/50
Rådets holdning: CRE: 4-015, 4-031
Kommissionens holdning: CRE: 4-016, 4-032

Europa-Parlamentets afgørelse om nedsættelse af et midlertidigt udvalg om Echelon-
aflytningssystemet (B5-0593/2000/rev)
Protokol fra mødet den 30.03.2000/6
Vedtagne tekster, mødet den 05.07.2000/51
Rådets holdning: CRE: 4-015, 4-031
Kommissionens holdning: CRE: 4-016, 4-032

Europa-Parlamentets erklæring om bevarelse af erindringen om holocaust (forretningsordenens
artikel 51)
Vedtagne tekster, mødet den 07.07.2000/25
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning : foreligger ikke
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KOMMISSIONENS REAKTION

I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem
Europa-Parlamentet og Kommissionen om sidstnævntes
underretning om dens reaktion på de vedtagne tekster på mødet
gengives i efterfølgende tabel de beslutninger, som
Kommissionen har givet underretning om under mødeperioderne
i maj I, maj II, juni og juli 2000.
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Dokumenttitel DOK. NR. STILLER:
Pol.gruppe/

udvalg

Mødeperiode
for

vedtagelse

Underretning
på mødet den

KOM:
reaktion

KOM:
afgørelse om

videre
behandling

Uden videre be-
handling = * eller

kommentar

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til
retningslinjer for vertikale begrænsninger

A5-0077/2000 ECON MAJ I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0075/2000 RETT MAJ I-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om
Kommissionens grønbog - Bekæmpelse af
varemærkeforfalskning og piratkopiering i det
indre marked

A5-0096/2000 JURI MAJ I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0065/2000 DEVE MAJ I-00 SP(2000)
2169/2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse
retlige aspekter af infomationssamfundstjenester
navnlig elektronisk handel i det indre marked
("Direktivet om elektronisk handel")

A5-0106/2000 JURI MAJ I-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

Rådets afgørelse om indgåelse af aftaler mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlems-
stater på den ene side og Det Schweiziske
Forbund på den anden side (7260/2000 -
KOM(1999) 229 - C5-0204/2000): Aftale om fri

A5-0118/2000 ITRE MAJ I-00 samstemmende
udtalelse
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Dokumenttitel DOK. NR. STILLER:
Pol.gruppe/

udvalg

Mødeperiode
for

vedtagelse

Underretning
på mødet den

KOM:
reaktion

KOM:
afgørelse om

videre
behandling

Uden videre be-
handling = * eller

kommentar

bevægelighed for personer
Rådets 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

A5-0118/2000 ITRE MAJ I-00 samstemmende
udtalelse

Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlems-
stater 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

A5-0118/2000 ITRE MAJ I-00 samstemmende
udtalelse
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Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlems-
stater 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

A5-0118/2000 ITRE MAJ I-00 samstemmende
udtalelse

Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlems-
stater 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

A5-0118/2000 ITRE MAJ I-00 samstemmende
udtalelse

Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlems-
stater 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

A5-0118/2000 ITRE MAJ I-00 samstemmende
udtalelse

Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlems-
stater 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 overensstemmelses-
vurdering

A5-0118/2000 ITRE MAJ I-00 samstemmende
udtalelse

Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter

A5-0081/2000 AGRI MAJ I-00 afventes
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Rådets afgørelse om indgåelse af konventionen
om fødevarehjælp af 1999 på Det Europæiske
Fællesskabs vegne

A5-0105/2000 DEVE MAJ I-00 afventes

Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter

A5-0074/2000 AGRI MAJ I-00 SP(2000)
2169/2

Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel
bistand til Moldova

A5-0082/2000 ITRE MAJ I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0111/2000 BUDG MAJ I-00 SP(2000)
2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om hungers-
nøden i Etiopien

B5-0345/2000 Pol. gruppe MAJ I-00 afventes
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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

A5-0076/2000 RETT MAJ I-00 SP(2000) 2169/2 afventes

Kommissionens direktiv om ændring af direktiv
80/723/EØF om gennemskueligheden af de
økonomiske forbindelser mellem medlemssta-
terne og de offentlige virksomheder

A5-0109/2000 ECON MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0122/2000 ITRE MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om Kommis-
sionens arbejdsdokument: På vej mod sammen-
hængende europæiske principper for rummet

A5-0119/2000 ITRE MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regions-
udvalget: Mod et europæisk forskningsrum

A5-0131/2000 ITRE MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om fremtidige initiativer i kampen
mod handel med kvinder

A5-0127/2000 FEMM MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF for så

C5-0091/2000 ENVI MAJ II-00 Traktatens artikel
251, stk. 2
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vidt angår foranstaltninger mod luftforurening
forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer
Rådets forordning om regler for forebyggelse og
bekæmpelse af visse overførbare spongiforme
encephalopatier

A5-0117/2000 ENVI MAJ II-00 SP(2000)
2169/2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
interoperabilitet i det transeuropæiske
jernbanesystem for konventionelle tog

A5-0113/2000 RETT MAJ II-00 SP(2000)
2169/2

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

C5-0179/2000 JURI MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer af Rådets

fælles holdning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
udviklingssamarbejdet med Sydafrika

A5-0114/2000 DEVE MAJ II-00 SP(2000)
2169/2

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)

A5-0130/2000 DELE MAJ II-00 Traktatens artikel
251, stk. 5

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en
overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige
specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler

A5-0128/2000 DELE MAJ II-00 Traktatens artikel
251, stk. 5

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 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

A5-0129/2000 DELE MAJ II-00 Traktatens artikel
251, stk. 5

Forslag til Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 3072/95 om den fælles
markedsordning for ris

A5-0115/2000 AGRI MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer
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Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 845/72 om særlige foranstaltninger til
fremme af avlen af silkeormslarver

A5-0115/2000 AGRI MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer

Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 2467/98 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød

A5-0115/2000 AGRI MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer

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

A5-0115/2000 AGRI MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer

Rådets afgørelse om indgåelse på Fællesskabets
vegne af den nye konvention om beskyttelse af
Rhinen

A5-0120/2000 ENVI MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer

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

A5-0110/2000 LIBE MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer

Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 1766/92 om den fælles
markedsordning for korn

A5-0115/2000 AGRI MAJ II-00 SN(2000)
2169/2

Rådets forordning om fastsættelse for
produktionsåret 2000/2001 af visse sukkerpriser
og af standardkvaliteten for sukkerroer

A5-0115/2000 AGRI MAJ II-00 SN(2000)
2169/2

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

A5-0124/2000 AGRI MAJ II-00 Fornyet
udvalgsbehandling,

art. 69, stk. 2

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

A5-0124/2000 AGRI MAJ II-00 Fornyet
udvalgsbehandling,

art. 69, stk. 2
Rådets afgørelse om ekstraordinær finansiel C5-0222/2000 AFET MAJ II-00 SP(2000)
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bistand til Montenegro 2169/2
Rådets direktiv om gennemførelse af princippet
om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk
oprindelse

A5-0136/2000 LIBE MAJ II-00 SP(2000)
2169/2

Rådets forordning om indførelse af
kontrolforanstaltninger for fartøjer, hvis flagstat
ikke er kontraherende part i Organisationen for
Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO)

A5-0101/2000 PECH MAJ II-00 SP(2000)
2169/2
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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

A5-0103/2000 PECH MAJ II-00 SP(2000)
2169/2

Rådets afgørelse om Grækenlands indførelse af
den fælles valuta pr. 1. januar 2001

A5-0135/2000 ECON MAJ II-00 Godkendelse uden
ændringer

Det Europæiske
Råd i Santa Maria

da Feira,
formandskabets

konklusioner, punkt
43

Europa-Parlamentets beslutning om overslag
over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter
for regnskabsåret 2001

A5-0121/2000 BUDG MAJ II-00 Traktatens art.  272
Finansforord-
ningens art. 15

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i
Zimbabwe

B5-0415/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 Mødeperioden i juli
2000

Drøftelse på
plenarmødet den 4.

juli 2000
Europa Parlamentets beslutning om
Kommissionens årsberetning for 1998 om
beskyttelse af Fællesskabernes finansielle
interesser og bekæmpelse af svig

A5-0116/2000 CONT MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0112/2000 RETT MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om A5-0134/2000 ECON MAJ II-00 SP(2000) 2169/2
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Kommissionens henstilling om de overordnede
retningslinjer for medlemsstaternes og
Fællesskabets økonomiske politikker i 2000
(udarbejdet i henhold til EF-traktatens artikel 99,
stk. 2)
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

A5-0094/2000 ECON MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om beretning fra
Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om gennemførelsen af Kommissionens
forordning (EØF) 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

A5-0104/2000 ECON MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i
Sierra Leone

B5-0432/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *

Europa-Parlamentets beslutning om Sri Lanka B5-0433/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *
Europa-Parlamentets beslutning om Filippinerne B5-0434/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *
Europa-Parlamentets beslutning om
Ækvatorialguinea

B5-0435/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *

Europa-Parlamentets beslutning om Iran B5-0436/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *
Europa-Parlamentets beslutning om Burma B5-0437/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *
Europa-Parlamentets beslutning om Guatemala B5-0438/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *
Europa-Parlamentets beslutning om ikke-
spredningstraktaten

B5-0439/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *

Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse
af højtstående tjenestemænd i Kommissionen

B5-0399/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 Hvidbog:
Reformen af

Kommissionen
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Europa-Parlamentets beslutning om forfalskning
af oplysninger vedrørende MOX-brændsel i
Sellafield

B5-0416/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 *

Europa-Parlamentets beslutning om fattige landes
udlandsgæld

B5-0417/2000 Pol. gruppe MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om den årlige
vurdering af gennemførelsen af stabilitets- og
konvergensprogrammerne

A5-0108/2000 ECON MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om opfølgningen
af Beijing-handlingsplanen

A5-0125/2000 FEMM MAJ II-00 SP(2000) 2169/2

Europa-Parlamentets beslutning om
Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget "Fastlæggelse af nye
rammebestemmelser for elektronisk
kommunikationsinfrastruktur og tilhørende
tjenester - Revurdering af
kommunikationslovgivningen i 1999"

A5-0145/2000 ITRE JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om
Kommissionens arbejdsdokument om fælles
standarder for asylprocedurer

A5-0123/2000 LIBE JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet
og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om ofre
for kriminalitet i Den Europæiske Union -
Overvejelser om standarder og tiltag

A5-0126/2000 LIBE JUNI-00 afventes

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

C5-0144/1999 JURI JUNI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF,
92/49/EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med
hensyn til udveksling af oplysninger med
tredjelande

A5-0142/2000 ECON JUNI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

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

A5-0156/2000 ENVI JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91
om statistikker over udveksling af goder mellem
medlemsstater, navnlig for så vidt angår en
forenklet anvendelse af varenomenklaturen

A5-0153/2000 JURI JUNI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

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

A5-0148/2000 ENVI JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
stoffer, der nedbryder ozonlaget

A5-0161/2000 DELE JUNI-00 Traktatens artikel
251, stk. 5

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
bekæmpelse af overskridelse af betalingsfrister i
handelstransaktioner

A5-0154/2000 DELE JUNI-00 Traktatens artikel
251, stk. 5

Rådets afgørelse om indgåelse af ændringen til
Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder
ozonlaget

A5-0146/2000 ENVI JUNI-00 Godkendelse uden
ændringer
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Initiativ fra Storhertugdømmet Luxembourg med
henblik på Rådets afgørelse om indførelse af en
procedure til ændring af artikel 40, stk. 4 og 5,
artikel 41, stk. 7 og artikel 65, stk. 2 i
konventionen om gennemførelsen af Schengen-
aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af
kontrollen ved de fælles grænser

C5-0216/2000 LIBE JUNI-00 Godkendelse uden
ændringer

Rådets afgørelse om ændring af afgørelse
1999/311/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af
tredje fase af programmet for tværeuropæisk
samarbejde inden for de videregående
uddannelser (TEMPUS III) (2000-2006)

C5-0231/2000 CULT JUNI-00 Godkendelse uden
ændringer

Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 974/98 om indførelse af euroen

C5-0291/2000 ECON JUNI-00 Godkendelse uden
ændringer

Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1103/97 om visse bestemmelser vedrørende
indførelsen af euroen

C5-0292/2000 ECON JUNI-00 Godkendelse uden
ændringer

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

A5-0144/2000 ECON JUNI-00 afventes

Rådets forordning om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 918/83 for så vidt angår
midlertidig undtagelse for afgiftsfri import af øl
til Finland

A5-0144/2000 ECON JUNI-00 afventes

Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv
92/12/EØF af 25. februar 1992 for så vidt angår
midlertidige mængdebegrænsninger for
punktafgiftsbelagte produkter, der bringes ind i
Sverige fra andre medlemsstater

A5-0160/2000 ECON JUNI-00 afventes

Rådets forordning om ændring af forordning A5-0137/2000 CONT JUNI-00 afventes
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(EØF) nr. 3508/92 om et integreret system for
forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger
Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk
overvågningscenter for narkotika og
narkotikamisbrug (EONN)

A5-0147/2000 LIBE JUNI-00 afventes

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

A5-0157/2000 JURI JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige
beslutning om forslag til Rådets forordning om
EF-mønstre

A5-0150/2000 JURI JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om Parlamentets
tillægsbudgetoverslag for regnskabsåret 2000

A5-0163/2000 BUDG JUNI-00 Traktatens art.  272
Finansforord-
ningens art. 15

Europa-Parlamentets beslutning om
forberedelsen af Det Europæiske Råd i Feira den
19.-20. juni 2000

B5-0522/2000 Pol. gruppe JUNI-00 Konklusionerne fra
Det Europæiske

Råds møde i Feira,
den 19. og 20. juni

2000
Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af
FN's Generalforsamlings særlige samling den 5.-
9. juni 2000 om kvinder 2000 - Ligestilling
mellem kønnene, udvikling og fred i det 21.
århundrede

B5-0562/2000 Pol. gruppe JUNI-00 afventes
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Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget om udviklingen på markedet for
digital-tv i Den Europæiske Union - Beretning i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 95/47/EF af 24. oktober 1995 om
standarder for transmission af tv-signaler

A5-0143/2000 ITRE JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og
Rådet om den nukleare fortidsbyrde efter FFC's
aktiviteter i henhold til Euratom-traktaten -
Affaldsforvaltning og demontering af forældede
nukleare anlæg

A5-0159/2000 ITRE JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om en EF-handlingsplan for
genopbygningen i Mellemamerika

A5-0133/2000 AFET JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om
Kommissionens tiende årsberetning om
strukturfondene 1998

A5-0138/2000 RETT JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om
Kommissionens årsrapport for
Samhørighedsfonden 1998

A5-0140/2000 RETT JUNI-00 afventes
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Europa-Parlamentets beslutning om
Kommissionens sekstende beretning om
kontrollen med gennemførelsen af
fællesskabsretten (1998)

A5-0132/2000 JURI JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om de
grundlæggende rettigheder i Serbien og Kosovo

B5-0569/2000 Pol. gruppe JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om kupforsøget i
Paraguay og arrestationen af general Oviedo

B5-0571/2000 Pol. gruppe JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om
præsidentvalget i Peru

B5-0570/2000 Pol. gruppe JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om
gennemførelse af en fælles europæisk
sikkerheds- og forsvarspolitik med henblik på
Det Europæiske Råds møde i Feira

B5-0505/2000 AFET JUNI-00 Konklusionerne fra
Det Europæiske

Råd i Feira, den 19.
og 20. juni 2000

Europa-Parlamentets beslutning om Tunesien B5-0508/2000 Pol. gruppe JUNI-00 afventes
Europa-Parlamentets beslutning om
støtteforanstaltninger til fordel for nødder og
johannesbrød

B5-0566/2000 Pol. gruppe JUNI-00 afventes

Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning
om ophævelse af Andreas Bries immunitet

A5-0151/2000 JURI JUNI-00 *

Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning
om ophævelse af Johann Kronbergers immunitet

A5-0158/2000 JURI JUNI-00 Forretnings-
ordenens art. 6

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om skabelse af et fælles europæisk
luftrum

A5-0141/2000 RETT JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF af 10.
juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod
anvendelse af det finansielle system til
hvidvaskning af penge

A5-0175/2000 LIBE JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
toogtyvende ændring af direktiv 76/769/EØF om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser om begrænsning af markedsføring
og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater (phthalater) og om ændring af Rådets
direktiv 88/378/EØF om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om
sikkerhedskrav til legetøj

A5-0149/2000 ENVI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

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

A5-0152/2000 ENVI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

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

A5-0152/2000 ENVI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

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

A5-0186/2000 CULT JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

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

A5-0185/2000 CULT JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

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

C5-0268/2000 ITRE JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 91/440/EØF om udvikling af
Fællesskabets jernbaner

A5-0173/2000 RETT JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og
opkrævning af afgifter for brug af
jernbaneinfrastruktur samt
sikkerhedscertificering

A5-0171/2000 RETT JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3

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

A5-0171/2000 RETT JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3

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

A5-0174/2000 JURI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3

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

A5-0193/2000 ENVI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3

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

A5-0165/2000 ENVI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i
luften

A5-0166/2000 ENVI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3

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

A5-0164/2000 ENVI JULI-00 Traktatens art. 251,
stk. 3

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

A5-0172/2000 DELE JULI-00 art 251§5 TCE

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

C5-0297/2000 BUDG JULI-00 afventes

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale
mellem Fællesskabet og Republikken Cypern om
etablering af et samarbejde vedrørende små og
mellemstore virksomheder som led i det tredje
flerårige program for små og mellemstore
virksomheder (SMV) i Den Europæiske Union
(1997-2000)

C5-0324/2000 ITRE JULI-00 afventes

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

A5-0176/2000 LIBE JULI-00 afventes

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

A5-0179/2000 LIBE JULI-00 afventes

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

A5-0124/2000 AGRI JULI-00 afventes
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Rådets forordning om den fælles markedsordning
for hør og hamp bestemt til fiberproduktion

A5-0124/2000 AGRI JULI-00 afventes

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

A5-0186/2000 CULT JULI-00 afventes

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

A5-0178/2000 LIBE JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om 2001-
budgettet med henblik på samrådsproceduren før
Rådets førstebehandling

A5-0184/2000 BUDG JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 3

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til
tillægs- og ændringsbudget nr. 1/2000 til De
Europæiske Fællesskabers almindelige budget for
regnskabsåret 2000

A5-0183/2000 BUDG JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 5

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til
tillægs- og ændringsbudget 2 for regnskabsåret
2000

A5-0192/2000 BUDG JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 5

Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til
Kommissionen for gennemførelsen af Den
Europæiske Unions almindelige budget for
regnskabsåret 1998

A5-0190/2000 BUDG JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 3

Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af
regnskaberne vedrørende gennemførelsen af Den
Europæiske Unions almindelige budget for
regnskabsåret 1998

A5-0190/2000 BUDG JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 3
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Europa-Parlamentets beslutning med
bemærkningerne til afgørelsen om decharge til
Kommissionen for gennemførelsen af Den
Europæiske Unions almindelige budget for
regnskabsåret 1998

A5-0190/2000 BUDG JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 3

Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til
Kommissionen for den økonomiske forvaltning
af 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for
regnskabsåret 1998

A5-0167/2000 CONT JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 3

Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af
regnskaberne for 6., 7. og 8. Europæiske
Udviklingsfond for regnskabsåret 1998

A5-0167/2000 CONT JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 3

Beslutning med bemærkningerne til afgørelsen
om decharge til Kommissionen for
gennemførelsen af 6., 7. og 8. Europæiske
Udviklingsfond for regnskabsåret 1998

A5-0167/2000 CONT JULI-00 Traktatens artikel
272, stk. 3

Europa-Parlamentets afgørelse om decharge for
gennemførelsen af Den Europæiske Unions
almindelige budget for regnskabsåret 1998 -
Sektion I – Europa-Parlamentet/Bilag – Ombuds-
manden

A5-0189/2000 CONT JULI-00 Forretnings-
ordenens kapitel IX

Europa-Parlamentets beslutning om
konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i
Feira den 19.-20. juni 2000

B5-0587/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om
parlamentsvalget i Zimbabwe

B5-0599/200 Pol. gruppe JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om illegal
indvandring og fundet af 58 illegale indvandreres
lig i Dover

B5-0596/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes
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Kommissionens beslutning om tilstrækkelig-
heden af de amerikanske safe harbor-principper
og relaterede hyppige spørgsmål (FAQ) udstedt
af det amerikanske handelsministerium

A5-0177/2000 LIBE JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til
retningslinjer for de forskellige typer nyskabende
aktioner under artikel 22 i forordning (EF) nr.
1260/1999 med generelle bestemmelser om
strukturfondene - nyskabende aktioner under
artikel 6 i ESF-forordningen

A5-0182/2000 EMPL JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om anden
rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om, hvor langt man er kommet med
liberaliseringen af energimarkedet

A5-0180/2000 ITRE JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om Den
Europæiske Centralbanks årsberetning for 1999

A5-0169/2000 ECON JULI-00 Traktatens art.  113

Europa-Parlamentets beslutning om Kommis-
sionens meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget om kommunikationsstrategi i
de sidste faser af gennemførelsen af ØMU

A5-0170/2000 ECON JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af
arbejdet i Udvalget for Andragender i
parlamentsåret 1999-2000

A5-0162/2000 PETI JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om Den
Europæiske Ombudsmands årsberetning 1999

A5-0181/2000 PETI JULI-00 afventes
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Europa-Parlamentets beslutning om
Kommissionens rapport om gennemførelsen af
Rådets direktiv om iværksættelse af
foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og
sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som
er gravide, som lige har født, eller som ammer

A5-0155/2000 EMPL JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse
fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget om udviklingen af Short Sea
Shipping i Europa: Et dynamisk alternativ i en
bæredygtig transportkæde - Anden toårige
situationsrapport

A5-0139/2000 RETT JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om situationen
på Fiji og Salomonøerne

B5-0616/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om projektet for
fattigdomsbekæmpelse i Vestkina og Tibets
fremtid

B5-0608/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om bortførelsen
af børn foretaget af "Lord's Resistance Army"
(LRA)

B5-0611/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om Molukkerne B5-0609/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes
Europa-Parlamentets beslutning om dødsstraffen
i USA

B5-0613/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets beslutning om Euro 2000 B5-0625/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes
Europa-Parlamentets beslutning om Irak B5-0618/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes
Europa-Parlamentets beslutning om genopbyg-
ning og genetablering af de områder i Venezuela,
der blev ramt af de katastrofale oversvømmelser i
december 1999

B5-0615/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes
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Europa-Parlamentets beslutning om Det Europæ-
iske Observatorium for Racisme og Fremmedhad

B5-0628/2000 Pol. gruppe JULI-00 afventes

Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen

C5-0349/2000 JULI-00 Rammeaftalens
punkt 28

Europa-Parlamentets afgørelse om Formands-
konferencens afgørelse om ikke at foreslå ned-
sættelse af et midlertidigt undersøgelsesudvalg
om Echelon-sagen

B5-0594/2000 Formands-
konferencen

JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets afgørelse om nedsættelse af
et midlertidigt udvalg om Echelon-
aflytningssystemet

B5-0593/2000 Formands-
konferencen

JULI-00 afventes

Europa-Parlamentets erklæring om bevarelse af
erindringen om holocaust

JULI-00 forretningsordenens
artikel 51, stk. 4

* * *
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Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

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