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Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter
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Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse
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Venstrefløjs-Koalitionsgruppen
Regnbuegruppen
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ONP-vilkår inden for taletelefoni

**I

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af ONP-vilkår inden for

9.

taletelefoni (KC)M(92)0247 — C3-0376/92 — SYN 437)

105

Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0064/93 )
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Faser i proceduren for overensstemmelsesvurdering **I
I. Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiver
87/404/EØF (simple trykbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhedskrav til legetøj ),
89/ 106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompabilitet, 89/392/
EØF (maskiner), 89/686/EØF (personlige værnemidler), 90/384/EØF (ikke
automatiske vægte), 90/385/EØF (aktive, implantable medicinske anordninger),
90/396/EØF (gasapparater), 90/263/EØF (teleterminaludstyr), 92/42/EØF (nye
varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel), 73/23/EØF

II.

(elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser)
(KC>M(92)0499 — C3-0038/93 — SYN 336 A)
Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0084/93)
Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse af 1 3 .
december 1990 (90/683/EØF) om modulerne til de forskellige faser i procedurerne
for overensstemmelsesvurdering med henblik på tilføjelse af nye regler om
anbringelse og anvendelse af EF-overensstemmelsesmærkningen (KOM(92)0499

117

117

— C3-0039/93 — SYN 336 B )
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Beslutning om forslaget til lovgivningsprogram for 1993 (B3-0351 , 0377, 0383 og
0388/93 )
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1 1 . Ensartet valgmåde
Beslutning, om udkast til ensartet valgmåde for valg af medlemmer til EuropaParlamentet (A3-0381 /92)
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20. Finansielt samhørighedsinstrument (afstemning) *
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21 . Importkontingent for oksekød (afstemning) *
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AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET

24. Dagsorden for næste møde
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Del II: Tekster vedtaget af Parlamentet

1.

Krænkelse af menneskerettighederne

a) Beslutning om voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien (B3-0374, 04 1 2 og
0430/93)

b) Beslutning om menneskerettighederne i Rwanda (B3-0363, 0376, 0386, 0394,
0411 og 0420/93)
c) Beslutning om menneskerettighedsituationen i Cuba (B3-0362 og 0367/93)
d) Beslutning om menneskerettighedssituationen i Irak (B3-0426/93)
e) Beslutning om Chico Mendes-mordernes flugt i Brasilien (B3-0372 og 0423/93)
f) Beslutning om retssagen mod Xanana Gusmao og menneskerettighederne på
Østtimor (B3-0378, 0381 og 0405/93)
2.

Beslutning om stop for atommagternes atomforsøg (B3-0364, 0373, 0379, 0387 og
Situationen i det tidligere Sovjetunionen

159

160

Finansielt samhørighedsinstrument *

Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af et finansielt samhørig

7.

158

Kastrofer

Beslutning om krisen for østersavlen i Marennes-Oléron-området i Frankrig (B3-0355
og 0398/93)
6.

157

'

Beslutning om situationen i Den Russiske Føderation (B3-0385,0396, 0424 og
0427/93)
5.

156

Atomforsøg

0390/93)
4.

151
152
154
154

Sydafrika

Beslutning om Sydafrika (B3-0360, 0365, 0375, 0410 og 0421/93)
3.

149

hedsinstrument (KOM(92)0599 — C3-0044/93)

161

Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0085/93)

171

Importkontingent for oksekød *

Kommissionens forslag til Rådets forordning om autonom åbning for 1993 af et særligt

importkontingent for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, henhørende
under KN-kode 0201 og 0202 samt produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95

og 0206 29 91 (KOM(92)0518 — C3-0033/93)
Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0069/93)
8.

Den Europæiske Union

a)

Beslutning om årsberetningen fra Det Europæiske Råd om fremskridtene hen
imod Den Europæiske Union i 1991 (A3-0041 /93)
b) Beslutning om rapport fra Det Europæiske Råd om Den Europæiske Union
(A3-0040/93)
9.

172
175

Menneskerettighederne i EF

Beslutning om respekt for menneskerettighederne i EF (Parlamentets årlige betænk
ning) (A3-0025/93 og 0025/93/till.)
93/C 1 15/05

172
172

178
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1.

Godkendelse af protokollen

200

2.

Modtagne dokumenter

200
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3.

Udvalgshenvisninger

202

4.

Fælles markedsordning for æg og fjerkrækød (forretningsordenens artikel 116) * . .

202

5.

Produkter, der er farlige for sundhed og sikkerhed (forretningsordenenes artikel
116)

*

202

6.

Fælles markedsordning for fiskerivarer (forretningsordenens artikel 1 16) *

202

7.

Indslæbning af skadegørere på planter (forretningsordenens artikel 116) *

203

8.

Statistik over fåre- og gedeproduktion (forretningsordenenes artikel 116) *

203

9.

Statistik over svineproduktion (forretningsordenenes 1 16) * . .\

203

10. Kontrol med marine biotoksiner (forretningsordenenes artikel 1 16) *

203

11 . Statistik over hornkvægproduktion (forretningsordenens artikel 1 16) *

203

12. Fællesskabsstatistikker over forskning, udvikling og innovation (afstemning) * ...

204

13 . Menneskerettighederne i verden (afstemning)

204

14. Situationen i Cambodja (afstemning)

205

15 . Den økonomiske årsberetning 1993 (afstemning)

205

16. Den Europæiske Investeringsfond - Vedtægterne for EIB (afstemning) *

205

17. Den europæiske jern- og stålindustri (afstemning)

206

18. ALTENER og SAVE-programmerne — drivhusgasser (afstemning) *

206

19. Irans genoprustning (afstemning)

207

20. EF-aftaler - republikkerne i SNG (afstemning)

207

21 . EP' s årsregnskaber for 1992 (afstemning)

207

22. Interinstitutionelle aftaler (afstemning)

207

23 . Søtransport i Adriaterhavet og Det Joniske Hav (afstemning)

207

24. Færdselssikkerhed (afstemning)

208

25 . AVS-leverandører af bananer (afstemning) *

208

26. Gabcikovo-dæmningen (afstemning)

208

27. Producentstøtte til tomater (forhandling og afstemning) *

208

28. Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS/EØF i 1992 (forhandling og afstemning)

209

29. Økologiske landbrugsprodukter (forretningsordenens artikel 41 ) (forhandling og
afstemning)

■

209

30. Frugt og grønsager (forhandling og afstemning) *

209

3 1 . Fiskeri ud for Madagaskar (forhandling og afstemning) *

209

32. Fiskeriprodukter

210

33 . Udvalgenes sammensætning

210

34. Skriftlige erklæringer optaget i registeret (forretningsordenens artikel 65)

210

35 . Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

210

36. Tid og sted for næste møde

210

37. Afbrydelse af sessionen

210

Del 11: Tekster vedtaget af Parlamentet

1.

2.

Fælles markedsordning for æg og fjerkrækød (artikel 1 16 i forretningsordenen) *
Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr.
2771 /75 om den fælles markedsordning for æg, (EØF) nr. 2777/75 om den fælles
markedsordning for fjerkrækød, (EØF) nr. 827/68 om en fælles markedsordning for
visse varer, der er anført i bilag II til traktaten, og (EØF) nr. 2658/87 om told- og
statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (KOM(92)0428 — C3-0480/92) ...

211

Produkter, der er farlige for sundhed og sikkerhed (forretningsordenens artikel 116) *
Kommissionens forslag til Rådets beslutning om indførelse af et fællesskabssystem for
udveksling af oplysninger i forbindelse med visse produkter, som kan udgøre en fare
for forbrugernes sundhed og sikkerhed (KQM(92)0429 — C3-0483/92)

211

(Fortsættes på næste side)

Informationsnummer

Indhold (fortsat)
3.

Slde

Fælles markedsordning for fiskerivarer (forretningsordenens artikel 116)

Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr.
3687/9 1 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og om ændring af forordning
(EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif
( KC)M(92)0529 — C3-0023/93 )

4.

211

Indslæbning af skadegørere på planter (forretningsordenens artikel 1 16) *
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/93/EØF om
foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller
planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet og af direktiv
91 /683/EØF om ændring af direktiv 77/93/EØF. (KC>M(92)0559 — C3-0024/93) ...

212
i

5.

Ståtistik over fåre- og gedeproduktion (forretningsordenens artikel 1 16) *

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af fåre- og
gedeproduktionen ( KC)M(92)0578 — C3-0048/93 )

6.

212

Statistik over svineproduktion (forretningsordenens artikel 1 16)

*

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af svinepro
duktionen ( KC>M(92)0577 — C3-0049/93 )

7.

212

Kontrol med marine biotoksiner (forretningsordenens artikel 1 16)

*

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om referencelaboratorier til kontrol med
marine biotoksiner ( KC)M(92)0551 — C3 -0054/93 )

8.

212

Statistik over hornkvægproduktion (forretningsordenens artikel 116) *

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af hornkvæg
produktionen (KOM(92)0579 — C3-0055/93)
9.

213

Fællesskabsstatistikker over forskning, udvikling og innovation *

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om et flerårigt program for udvikling af
fællesskabsstatistikker over forskning, udvikling og innovation (KOM(92)OQ91 —
C3-0222/92)

213

Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0055/93)

213

10. Menneskerettighederne i verden

Beslutning om menneskerettighederne i verden og Fællesskabets menneskerettigheds
politik i 1991-1992 (A3-0056/93)

214

1 1 . Situationen i Cambodja
Beslutning om Cambodja (A3-008 1 /93 )

230

12. Den økonomiske årsberetning for 1993

Beslutning om Kommissionens økonomiske årsberetning for 1993 (A3-0078/93) . . .
13 . Den Europæiske Investeringsfond — Vedtægter for EIB

a)

b)

233

*

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets medlemskab af
Den Europæiske Investeringsfond (KOM(93)0003 — C3-0037/93)

237

Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0079/93/ændr.)

238

Beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om afholdelse af en konference
mellem repræsentanter for medlemsstaternes regeringer med henblik på vedtagel

se af en tilføjelse til protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske
Investeringsbank (A3-0066/93)

239

14. Den europæiske jern- og stålindustri

Beslutning om den europæiske stålindustri (B3-0389, 0406 og 0415/93)

241

15 . Drivhusgasser *

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om en overvågningsmekanisme for
emissionen af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet (KOM(92)0181 — C3
0274/92)

243

Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0059/93 )

246

16. Irans genoprustning

Beslutning om Irans genoprustning (B3-0175, 0177/ændr., 0185 og 0393/93)

247

(Fortsættes på omslagets tredje side)

Informationsnummer

Side

Indhold (fortsat)
17. EF-aftaler - republikkerne i SNG

Beslutning om fremtidige aftaler mellem Fællesskabet og republikkerne i Samfundet af

Uafhængige Stater (A3-0073/93)
18. EP' s årsregnskaber for 1992

Beslutning om afslutningen af Europa-Parlamentets årsregnskaber for regnskabsåret
1992 (administrative udgifter) (A3-0053/93)

248

251

19 . Interinstitutionelle aftaler

Beslutning om indgåelse og tilpasning af de interinstitutionelle aftaler (A3-0043/93)

253

20. Søtransport i Adriaterhavet og Det Joniske Hav

Beslutning om udviklingen af søtransport og havnevirksomhed i Adriaterhavet og Det

Joniske Hav (A3-0067/93 )

255

21 . Færdselssikkerhed

Beslutning om Fællesskabets handlingsprogram om færdselssikkerhed (A3-0014/93)
22. AVS-leverandører af bananer

Kommissionens forslag til Rådets forordning om en særlig støtteordning for traditio
nelle AVS-leverandører af bananer (KOM(92)0465 — C3-0020/93)
Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0049/93)
23 . Gabcikovo-dæmningen
Beslutning om opførelse af Gabcikovo-Nagymaros-kraftværket (B3-0350, 0352, 0382,
0392 og 0428/93)
24. Producentstøtte til tomater

260

*

266
266

267

*

Kommissionens forslag til Rådets forordning om begrænset ydelse af producentstøtte
for produkter forarbejdet på basis af tomater (KOM(92)0474 — C3-0478/92)
Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0054/93)
25 . Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS/EØF i 1992
Beslutning om resultaterne af arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF i 1992 i
Santo Domingo (Den Dominikanske Republik) og i Luxembourg (A3-0062/93) ....
26. Økologiske landbrugsprodukter
Beslutning om økologisk produktion af fødevarer i landbruget (B3-0349/93)
27. Frugt og grønsager *

Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr.
1035/72 om den fælles markedsordning for frugt og grønsager (KOM(92)Q442 —

C3-0445/92)

Lovgivningsmæssig beslutning
28. Fiskeri ud for Madagaskar *

268
269

270
274

276

277

Kommissionens forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsæt
telse af de fiskerimuligheder og den finansielle deltagelse, der er omhandlet i aftalen

mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik
Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar, for perioden fra 21 . maj 1992 til 20. maj
1995 (KOM(92)0308 — C3-0335/92)

277

Lovgivningsmæssig beslutning (A3-0050/93)

278
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Mandag den 8. marts 1993

I
(Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 1992-1993

Mødeperioden 8 . — 12 . marts 1993
EUROPABYGNINGEN — STRASBOURG

PROTOKOL FRA MØDET MANDAG DEN 8. MARTS 1993

(93/C 115/01 )

DEL I

Afvikling af mødet
Forsæde : EGON KLEPSCH
Formand

(Mødet åbnet kl. 17.05)

1. Genoptagelse af sessionen
Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for
genoptaget efter afbrydelsen den 12. februar 1993 .

—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduktio
nen (KOM(92)0578 — C3-0048/93 )
henvist til :
korr.udv .: LAND

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

om statistiske undersøgelser af svineproduktionen
(KOM(92)0577 — C3-0049/93 )

2. Godkendelse af protokollen
Protokollen fra foregående møde godkendtes.

henvist til :
korr.udv .: LAND

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

3. Modtagne dokumenter

om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af
emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af direktiv

Formanden meddelte, at han havde modtaget:

448)

a)

henvist til :
korr.udv .: MILJ

fra Rådet:

aa) anmodninger om udtalelse om følgende forslag fra
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til
Rådet :

70/220/EØF (KOM(92)C)572 — C3-0050/93 — SYN

medv.rådg.udv.: ØKON, TRAN
retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 100 A
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— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

—

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om en

om ændring af direktiv 88/609/EØF om begrænsning af
visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
(KC)M(92)0563 — C3-005 1 /93

fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank
med henblik på at dække eventuelle tab på lån til
projekter i Albanien (KC)M(92)0598 — C3-0057/93)

henvist til :
korr.udv .: MILJ

henvist til :
korr.udv .: BUDG

medv.rådg.udv .: ENER

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 130 S

medv.rådg.udv.: EKST, BUDK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 235

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om indførelse af specifikke foranstaltninger til fordel for

producenter af blæksprutter hjemmehørende på De
Kanariske Øer (KOM(92)Q567 — C3-0052/93 )
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv .: BUDG

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets ændring af
forordning (EØF) nr. 3653/90 om overgangsbestemmel
ser for den fælles markedsordning for korn og ris i
Portugal (KOM(93)0036 — C3-0059/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : Tiltrædelsesakten af 1985 , art. 234, stk. 3

om ændring af direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnær
melse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige
værnemidler (KOM(92)0421 — C3-0053/93 — SYN
henvist til :

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for høståret 1993/94 af de månedlige
forhøjelser af kornpriserne (KOM(93)0036 — C3-0060/

korr.udv.: ØKON

93 )

443 )

medv.rådg.udv .: MILJ

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 100 A

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets beslutning
om referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksi

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

ner (KOM(92)055 1 — C3-0054/93 )
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv .: MILJ

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for høståret 1993/94 af præmien til
producenter af kartoffelstivelse (KOM(93)(X)36 — C3

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

0061 /93 )

—

henvist til :
korr.udv .: LAND

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen
(KOM(92)0579 — C3-0055/93 )
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om ændring af forordning (EØF) nr. 2299/89 om en
adfærdskodeks
for
edb-reservationssystemer

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 om
den fælles markedsordning for ris og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 2744/75 og (EØF) nr. 1009/86
(KQM(93)0036 — C3-0062/93 )

(KOM(92)0404 — C3-0056/93)
henvist til :
korr.udv .: TRAN

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv .: MILJ

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 84, stk. 2

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
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— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om fastsættelse af rispriserne for høståret 1993/94
(KOM(93)0036 — C3-0063/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om tredje tilpasning af den støtteordning for bomuld, der
er indført ved protokol nr. 4 knyttet til akten vedrørende
Grækenlands tiltrædelse (KOM(93)CK)36 — C3-0069/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43, protokol nr. 4, stk.
8, i akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for høståret 1993/94 af de månedlige

forhøjelser af priserne for uafskallet ris og afskallet ris
(KOM(93)(X)36 — C3-0064/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om fastsættelse for såningen i høståret 1992/93 af pro
duktionsstøtten for visse rissorter (KOM(93)(X)36 —

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af forordning (EØF) nr. 2169/81 om fastsæt
telse af almindelige regler for støtteordningen vedrøren
de bomuld (KOM(93)(X)36 — C3-0070/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43, protokol nr. 4, stk.
9, i akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

C3-0065/93)

om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af målprisen
for ikke-egreneret bomuld (KOM(93)(X)36 — C3-0071 /

henvist til :

93 )

korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af visse
sukkerpriser og af standardkvaliteten (KOM(93)0036 —
C3-0066/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43, protokol nr. 4, stk.
8, i akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af mini

mumsprisen for ikke-egreneret bomuld (KOM(93)(X)36
— C3-0072/93)

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ,UDVK

henvist til :
korr.udv .: LAND

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43 , Protokol nr. 4 i
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om fastsættelse for produktionsåret 1 993/94 af de afledte
interventionspriser for hvidt sukker, interventionsprisen
for råsukker, minimumsprisen for A-sukkerroer og B
sukkerroer, tærskelpriserne samt refusionsbeløbet til
udligning af lageromkostninger (KOM(93)CK)36 — C3
0067/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af priserne,

støtten og tilbageholdelsen af olivenolie (KQM(93)0036

— C3-0068/93)

akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af forordning (EØF) nr. 1765/92 om indfø
relse af en støtteordning for producenter af visse markaf
grøder (KOM(93)(X)36 — C3-0073/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 42 og 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af forordning (EØF) nr. 1308/70 om den
fælles markedsordning for hør og hamp og om ophævelse
af forordning (EØF) nr. 3698/88 om fastsættelse af
særforanstaltninger for hampefrø (KOM(93)(X)36 — C3
0074/93)

henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43
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— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af støtten for
spindhør og hamp samt af beløbet, der tilbageholdes til
finansiering af foranstaltninger til fremme af anvendel

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 206/91 om
udelukkelse af mejeriprodukter fra proceduren for aktiv
forædling samt fra visse sædvanlige behandlinger

sen af hørfibre (KOM(93)(X)36 — C3-0075/93 )

(KOM(93)0036 — C3-0081 /93 )

henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om fastsættelse af avlsåret 1993/94 af støttebeløbet for
silkeorme (KOM(93)0036 — C3-0076/93)

om forlængelse af produktionsåret 1992/93 for oksekød
(KOM(93)(X)36 — C3-0082/93 )

henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv .: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 og 1994/95
af målprisen for tørret foder (KOM(93)0036 — C3

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

0077/93)

0083/93)

henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv .: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om forlængelse af mejeriåret 1992/93 (KOM(93)0036 —

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for produktionsåret 1994 af basisprisen
og den sæsonbestemte basispris for fårekød

C3-0078/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv .: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af oriente
ringsprisen for voksent kvæg (KOM(93)0036 — C3

(KOM(93)0036 — C3-0084/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1079/77 om en
medansvarsafgift og om foranstaltninger til udvidelse af
markederne
for
mælk
og
mejeriprodukter
(KOM(93)0036 — C3-0079/93 )

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for perioden 1 . juli 1993 til 30. juni 1994
af basisprisen og standardkvaliteten for slagtede svin
(KOM(93)0036 — C3-0085/93)

henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

medv.rådg.udv .: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for mejeriåret 1993/94 af tærskelpriserne
for visse mejeriprodukter (KOM(93)(X)36 — C3-0080/

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

93)

grønsager (KOM(93)0036 — C3-0086/93)

om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af visse

priser og andre beløb, der skal anvendes for frugt og

henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
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— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af forordning (EØF) nr. 822/87 om den

fælles markedsordning for vin (KOM(93)0036 — C3

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets afgørelse

om indgåelse af en samarbejdsaftale om beskyttelse af
kysterne ved og farvandene i det nordøstlige Atlanterhav

0087/93)

mod forurening (KC)M(92)0564 — C3-0093/93)

henvist til :
korr.udv .: LAND

henvist til :
korr.udv .: MILJ

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 130 S

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets henstilling
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af oriente

ringspriserne for vin (KOM(93)(X)36 — C3-0088/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

om adgang til erhvervsmæssig efter- og videreuddannel
se (KOM(92)0486 — C3-0095/93)
henvist til :
korr.udv .: SOCI

medv.rådg.udv.: RETS

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 128

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af forordning (EØF) nr. 1046/89 om fastsæt
telse af generelle regler for destillation af vin og bipro
dukter fra vinfremstilling (KOM(93)(X)36 — C3-0089/
93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK
retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af forordning (EØF) nr. 1221 /92 om mous

serende vine fremstillet i Fællesskabet og af forordning

om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter
til fordel for de mindre øer i Det Ægiske Hav
(KOM(92)0569 — C3-0096/93)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, REGI

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 42 og 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets afgørelse

om det flerårige fællesskabshandlingsprogram ( 1993
1996) til styrkelse af de prioriterede områder af erhvervs
politikken for navnlig små og mellemstore virksomheder
i Fællesskabet (KOM(92)0470 — C3-0097/93 )

(EØF) nr. 4252/88 om fremstilling og afsætning af
hedvine produceret i Fællesskabet (KOM(93)0036 —

henvist til :

C3-0090/93)

medv.rådg.udv .: BUDG, ENER

henvist til :
korr.udv .: LAND

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 235

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

korr.udv .: ØKON

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets afgørelse
om det flerårige fællesskabshandlingsprogram ( 1994
1997) med henblik på at sikre kontinuiteten i erhvervspo

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

Fællesskabet (KOM(92)0470 — C3-0098/93)

om fastsættelse for produktionsårene 1994/95 og 1995/

litikken for navnlig små og mellemstore virksomheder i

96 af støtten for frø (KOM(93)(X)36 — C3-0091 /93)

henvist til :

henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, ENER

medv.rådg.udv.: BUDG, EKST, MILJ, UDVK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 235

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 43

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af Rådets forordning (EØF, Euratom) nr.
1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for
ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra
merværdiafgiften (KOM(92)0580 — C3-0092/93)
henvist til :

korr.udv .: BUDG

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 209, Euratom-Trakta
tens art. 183

korr.udv .: ØKON

om ændring af forordning (EØF) nr. 3568/90 om indfø
relse af toldmæssige overgangsforanstaltninger til fordel
for Bulgarien, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Polen, Rumæn
ien, Sovjetunionen og Jugoslavien indtil den 3 1 . decem
ber 1992 for at tage hensyn til Tysklands forening
(KOM(93)0005 — C3-0 100/93)
henvist til :
korr.udv .: EKST

medv.rådg.udv.: LAND, BUDG

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 28, 43 og 113
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— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om et diversifikations- og udviklingsprogram til fordel
for visse bananproducerende latinamerikanske lande

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Landbrug,
Fiskeri og Udvikling af Landdistrikter om Kommis

medv.rådg.udv .: LAND, BUDG, EKST

sionens forslag til Rådets forordning om indgåelse af
protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og
den finansielle deltagelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for
Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud
for Madagaskar, for perioden fra 2 1 . maj 1992 til 20. maj

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 235

1995 (KOM(92)0308 — C3-0335/92)

(KC)M(92)0496 — C3-0 103/93 )
henvist til :
korr.udv .: UDVK

—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

om ændring, for så vidt angår forpligtelsen til at offent
liggøre prospekter, af direktiv 80/390/EØF om samord
ning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og
udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med
henblik på optagelse af værdipapierer til officiel notering
på en fondsbørs (KOM(92)0566 — C3-01 10/93 — SYN

Ordfører: Maher

(A3-0050/93)

— BETÆNKNING fra Udvalget om Retlige Anliggen
der og Borgernes Rettigheder om bortførelse af børn
Ordfører: Salema O. Martins

(A3-0051 /93 )

451 )
henvist til :
korr.udv .: RETS

medv.rådg.udv .: ØKON

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 54

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Landbrug,
Fiskeri og Udvikling af Landdistrikter om Kommis
sionens forslag til Rådets forordning om ændring af
forordning (EØF) nr. 1035/72 om den fælles markedsord
ning for frugt og grønsager (KOM(92)0442 — C3
0445/92)

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om ændring af forordning (EØF) 1785/81 om den fælles
markedsordning for sukker (KQM(92)0573 — C3-01 1 1 /

Ordfører: da Cunha Oliveira

(A3-0052/93)

93 )
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: BUDG, UDVK

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 42 og 43
ab)
—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådet vedrørende

Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Rumænien på den anden side (4219/93 —
C3-0047/93)
henvist til :
korr.udv .: UDEN

medv.rådg.udv .: alle berørte udvalg
retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 238

— BETÆNKNING fra Budgetudvalget om afslutnin
gen af Europa-Parlamentets årsregnskaber for regnskabs

året 1992 (administrative udgifter)
Ordfører: Tomlinson

(A3-0053/93)

— * ANDEN BETÆNKNING fra Udvalget om Land
brug, Fiskeri og Udvikling af Landdistrikter om Kom
missionens forslag til Rådets forordning om begrænset
ydelse af producentstøtte for produkter forarbejdet på
basis af tomater (KOM(92)0474 — C3-0478/92)
Ordfører: Mattina

(A3-0054/93 )

— * BETÆNKNING fra Energi-, Forsknings- og Tek
nologiudvalget om Kommissionens forslag til Rådets
beslutning om et flerårigt program for udvikling af
fællesskabsstatistikker over forskning, udvikling og
innovation (KOM(92)0091 — C3-0222/92)
Ordfører: Desama

b) fra udvalgene følgende betænkninger:

(A3-0055/93)

— Tillægsbetænkning fra Udvalget om Borgerlige Fri
hedsrettigheder og Indre Anliggender om respekt for
menneskerettighederne i EF

— BETÆNKNING fra Udvalget om Udenrigs- og
Sikkerhedsanliggender om menneskerettighederne i ver
den og Fællesskabets menneskerettighedspolitik i 199 1 -

Ordfører: De Gucht

(A3-0025/93/till.)

1992

Ordfører: Lenz

(A3-0056/93)

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Udvikling og
Samarbejde om Kommissionens forslag til Rådets for
ordning om en særlig støtteordning for traditionelle
AVS-leverandører af bananer (KOM(92)0465 — C3
0020/93 )

Ordfører: Daly
(A3-0049/93)

— BETÆNKNING fra Udvalget om Sociale Anliggen
der, Beskæftigelse og Arbejdsmiljø om Europa-Parla
mentets retningslinjer vedrørende revisionen af Den
Europæiske Socialfond
Ordfører: Onur

(A3-0057/93)
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— **I BETÆNKNING fra Udvalget om Retlige Anlig

— BETÆNKNING fra Udvalget om Institutionelle

(KC)M(92)0188 — C3-0281 /92 — SYN415 )

Spørgsmål om afholdelse af en konference mellem
repræsentanter for medlemsstaternes regeringer med
henblik på vedtagelse af en tilføjelse til protokollen

Ordfører: Vayssade
(A3-0058/93)

Ordfører: Herman

gender og Borgernes Rettigheder om Kommissionens
forslag til Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger

vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investe
ringsbank (KOM(93)0003 — C3-0036/93)
(A3-0066/93)

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Miljø- og Sund
hedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse om Kommis
sionens forslag til Rådets forslag om en overvågningsme
kanisme for emissionen af C02 og andre drivhusgasser i
Fællesskabet (KC)M(92)0 1 8 1 — C3-0274/92)
Ordfører: Pollack

— BETÆNKNING fra Udvalget om Transport og
Turisme om udviklingen af søtransport og havnevirk
somhed i Adriaterhavet og Det Ioniske Hav
Ordfører: De Piccoli

(A3-0067/93)

(A3-0059/93)
— * BETÆNKNING fra Udvalget om Transport og

— BETÆNKNING fra Udvalget om Sociale Anliggen
der, Beskæftigelse og Arbejdsmiljø om Kommissionens
udkast til udtalelse om rimelig løn
Ordfører: Wilson

Turisme om Rådets ændringer af Kommissionens forslag
til Rådets forordning om iværksættelse af et hand

lingsprogram på infrastrukturområdet med henblik på
gennemførelse af det integrerede transportmarked (for
nyet høring) ( 10437/92 — C3-00 16/93 )

(A3-0060/93)

Ordfører: Prag
(A3-0068/93 )

— BETÆNKNING fra Udvalget om Udvikling og

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Eksterne Øko

Samarbejde om resultaterne af arbejdet i Den Paritetiske
Forsamling AVS-EØF i 1992 i Santo Domingo (Den
Dominikanske Republik) og i Luxembourg
Ordfører: Mendes Bota

(A3-0062/93)

nomiske Forbindelser om Kommissionens forslag til

Rådets forordning om autonom åbning for 1993 af et
særligt importkontigent for oksekød af høj kvalitet, fersk,
kølet og frosset, henhørende under KN-kode 0201 og
0202 samt produkter henhørende under KN-kode 0206
10 95 og 0206 29 91 (KOM(92)0518 — C3-0033/93)
Ordfører: Sonneveld
(A3-0069/93 )

— **I BETÆNKNING fra Udvalget om Miljø- og
Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse om Kom
missionens forslag til Rådets direktiv om farvestoffer til

brug i levnedsmidler (KOM(9 1)0444 — C3-0027/92 —
SYN 368)
Ordfører: Caroline Jackson

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Miljø- og Sund
hedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse om Kommis
sionens forslag til Rådets forordning om overførsel af
radioaktive stoffer inden for Det Europæiske Fællesskab
(KOM(92)0520 — C3-0014/93)

(A3-0063/93)

Ordfører: Lannoye
(A3-0070/93)

— **I BETÆNKNING fra Udvalget om Økonomi,
Valutaspørgsmål og Industripolitik om Kommissionens

— BETÆNKNING fra Udvalget om Transport og

inden for taletelefoni (KOM(92)0247 — C3-0376/92 —
SYN 437)

fordel for Fællesskabets luftfartsselskaber (SEK(92)043 1
— C3-0369/92)

Ordfører: Read

Ordfører: De Vitto

(A3-0064/93)

(A3-0071 /93)

forslag til Rådets direktiv om indførelse af ONP-vilkår

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Kultur, Ung
dom, Uddannelse og Medier om Kommissionens forslag

til Rådets afgørelse om vedtagelse af anden fase af
programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de
• videregående uddannelser (TEMPUS II) ( 1994 — 1998)
(KOM(92)0407 — C3-04 17/92)

Turisme om beretning fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet om evaluering af støtteordninger til

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Eksterne Øko
nomiske Forbindelser om Kommissionens forslag til
Rådets forordning om harmonisering og effektivisering
af beslutningsprocedurerne for Fællesskabets instrumen
ter til beskyttelse af handelen og om ændring af de
relevante rådsforordninger (SEK(92)1097 — C3-0322/
92)

Ordfører: Oostlander

Ordfører: de Vries

(A3-0065/93)

(A3-0072/93)
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— BETÆNKNING fra Udvalget om Eksterne Økono
miske Forbindelser om fremtidige aftaler mellem Fælles
skabet og republikkerne i Samfundet af Uafhængige
Stater

Ordfører: D. Martin

(A3-0073/93 )

— BETÆNKNING fra Udvalget om Miljø- og Sund
hedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse om forbud mod
handelen med transplantater
Ordfører: Schwartzenberg
(A3-0074/93 )

— BETÆNKNING fra Udvalget om Miljø- og Sund
hedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse om erstatning
til ikke-blødere , som er blevet HIV-inficeret

c) fra udvalgene følgende indstillinger ved andenbe
handling :

— **II INDSTILLING fra Udvalget om Økonomi,
Valutaspørgsmål og Industripolitik vedrørende fælles
holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af
Rådets direktiv om kontrol med markedsføring af eksplo
sivstoffer til civil brug (C3-0006/93 — SYN 409)
Ordfører: Pierros

(A3-0061 /93)

— **II INDSTILLING fra Udvalget om Retlige Anlig
gender og Borgernes Rettigheder om fælles holdning
fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Rådets
direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdi
papirer (C3-0005/93 — SYN 176)
Ordfører: Bru Purón

(A3-0080/93 )
Ordfører: Ceci

(A3-0075/93)

— * BETÆNKNING fra Energi-, Forsknings- og Tek
nologiudvalget om Kommissionens forslag til Rådets
direktiv om begrænsning af kuldioxidemissionen gen
nem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE-pro
grammet) (KOM(92)0182 — C3-0323/92)
Ordfører: Goedmakers

(A3-0076/93 )

d) fra medlemmerne følgende mundtlige forespørgsler
med forhandling :

— de la Malene for RDE-Gruppen til EPS om leveran
cer af nukleart materiale til Iran (B3-0141 /93 )

— Beumer, for Udvalget om Økonomi, Valutaspørg
smål og Industripolitik til Kommissionen om gennemfø
relse af lovgivningen om det indre marked (B3-0 142/93)

— * BETÆNKNING fra Energi-, Forsknings- og Tek
nologiudvalget om Kommissionens forslag til Rådets
beslutning om fremme af vedvarende energikilder i
Fællesskabet (ALTENER-programmet) (KOM(92)0180

— Antony og Lehideux for DR-Gruppen til EPS om
truslen fra Irans genoprustning (B3-0 143/93)

— C3-03 16/92)
Ordfører: Bettini

(A3-0077/93)

e) fra udvalgene følgende mundtlige forespørgsel med
forhandling :

— BETÆNKNING fra Udvalget om Økonomi , Valuta
spørgsmål og Industripolitik om Kommissionens økono
miske årsberetning for 1993 (KOM(93)0044 — C3

— Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

0102/93 )

0140/93)

Forbrugerbeskyttelse til Kommissionen om Kommis
sionens definition af »Fællesskabets miljøpolitik« (B3

Ordfører: Metten

(A3-0078/93)

f)
— * BETÆNKNING fra Udvalget om Økonomi, Valu
taspørgsmål og Industripolitik om Kommissionens for
slag til Rådets Fællesskabets medlemskab af Den Euro
pæiske Investeringsfond (KOM(93)0003 — C3-0037/

fra medlemmerne følgende spørgsmål, jf. forret
ningsordenens artikel 60, til spørgetiden (B3-0144/
92):

(A3-0079/93 )

Oddy, Cushnahan, Pierros, McMahon, Alex Smith,
Sandbæk, Caroline Jackson, Bonde, Newton Dunn,
Arbeloa Muru, Rawlings, Desmond, Ephremidis, Coo
ney, Pompidou, David Martin, Banotti, Larive, Garcia
Arias, Izquierdo Rojo, McIntosh, Amendola, Simeoni ,

— BETÆNKNING fra Udvalget om Udenrigs- og
Sikkerhedsanliggender om situationen i Cambodja

Dessylas, Gil-Robles Gil-Delgado, Froment-Meurice,
Bandres Molet, Alavanos, Melandri, Rogalla, StewartClark, Maher, Bettini, Crampton, Llorca Vilaplana, Gar
cia Arias, de Montesquiou Fezensac, Santos Lopez,

93)
Ordfører: Desmond

Ordfører: Cheysson
(A3-0081 /93 )

Dessylas, Bonde, Pollack, David Martin, van Putten, van
der Waal , Pagoropoulos, Nianias, Cushnahan, ScottHopkins, Alavanos, Kostopoulos, Romeos, Sandbæk,
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Valverde Lopez, Alex Smith, Oddy, Ewing, Barrera i
Costa, Banotti, Lomas, Bandres Molet, Iversen, Arbeloa
Muru, Pierros, Barrera i Costa, Newman, Castellina,
Langer, Telkämper, Boissiere, Ernst de la Graete, Cush

nahan, Spencer, Papayannakis, Ruiz-Giménez Aguilar,
André, Deprez, Nielsen, Oddy, Cooney, Arbeloa Muru,
Desmond, Melandri, van der Waal, Pierros, Fremion,

Ephremidis, McMahon, Pompidou, Titley, da Cunha
Oliveira, Alavanos, David Martin, Rawlings, Valverde

Lopez, Larive, Ribeiro, Seligman, Garcia Arias, Cassidy,
Simeoni, Scott-Hopkins, Colom i Naval, Brian Simpson,
Alex Smith, Kostopoulos, Belo, Llorca Vilaplana, Killi
lea, Christopher Jackson, Christopher Beazley, Daly,
Gil-Robles Gil-Delgado, Froment-Meurice, Bandres
Molet, Inglewood, Caroline Jackson, Florenz, Cornelis
sen, Bjørnvig, von Alemann, McCartin, Tsimas, Howell,
Amendola, Braun-Moser, Iversen, Pagoropoulos, Her
mans, Prag, Ainardi, Bird, Newens, Sandbæk, Cramon
Daiber, Izquierdo Rojo, Santos Lopez, Crawley, Mcin
tosh, Raffarin, Dessylas, Maher, Fitzgerald, Newton
Dunn, Lomas, Harrison, Elles, Falqui , Bettini, Sånchez

i)

fra Revisionsretten :

— BERETNING fra Revisionsretten for De Europæ
iske Fællesskaber om regnskab for og forvaltning af Det

Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
(Berlin-Centeret) for regnskabsåret 1991 med Centerets
svar (C3-0094/93 )
henvist til :
korr.udv .: BUDK

j)

følgende skriftlige erklæring til optagelse i registret,
indgivet forretningsordenens artikel 65 af Crawley ,
formand for Udvalget om Kvinders Rettigheder om
den internationale kvindedag den 8 . marts 1993 .

Garcia.

4. Tekster til aftaler sendt af Rådet

g) fra Kommissionen:

1993

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget
bekræftet kopi af følgende dokumenter:

— Betænkning fra Kommissionen : 1992-rapport om
situationen i teletjenestesektoren (SEK(92)1048 — C3

— Aftale i form af brevveksling om midlertidig anven
delse af protokol nr. 2 om fastsættelse af mulighederne
for fiskeri efter languster og af den finansielle godtgørel
se, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko på
havfiskeriområdet, for perioden 1 . april 1991 til 29 .

— Kommissionens

lovgivningsprogram for

(KC)M(93)0043 — C3-0058/93)
henvist til :

korr.udv .: Samtlige udvalg

0101 /93)

februar 1992

henvist til :

korr.udv .: ØKON

medv.rådg.udv.: ENER, REGI
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber:
Økonomisk årsberetning for 1993 (KOM(93)0044 •—
C3-0 102/93)

— Aftale i form af brevveksling vedrørende midlertidig
anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden
20. juli 1991 til 19 . juli 1994 af de fiskerimuligheder og
den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den
Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for
Comorerne

henvist til :

korr.udv.: ØKON

medv.rådg.udv .: BUDG, SOCI, REGI
— XXVI Almindelige Beretning om De Europæiske
Fællesskabers Virksomhed 1992 (C3-0 104/93)

— Protokol om fastsættelse for perioden 20. juli 1991
til 19 . juli 1994 af de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske For
bundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

henvist til :

korr.udv.: Samtlige udvalg

— Protokol nr. 2 om fastsættelse af mulighederne for
fiskeri efter languster og af den finansielle godtgørelse,
der er omhandlet i aftalen om forbindelserne mellem Det

h) fra Rådet og Kommissionen:

Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget
Marokko på havfiskeriområdet, for perioden 1 . april
1991 til 29 . februar 1992

— Anmodning fra Kommissionen til Budgetmyndighe
den om bevillingsfremførsel fra regnskabsår 1992 til
1993 — ikke-automatiske fremførsler — ikke-opdelte
bevillinger (SEK(93)0228 — C3-0099/93)
henvist til :
korr.udv .: BUDG

medv.rådg.udv .: BUDK

— Protokol nr. 2 om fastsættelse for perioden 1 . april
1990 til 31 . marts 1991 af de rettigheder til fiskeri efter
jomfruhummer og af den finansielle godtgørelse, der er
omhandlet i aftalen om forbindelserne mellem Det Euro

pæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko
på havfiskeriområdet
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— Aftale i form af brevveksling om midlertidig anven
delse af aftalen om forbindelserne mellem Det Europæ
iske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko på
havfiskeriområdet, paraferet i Bruxelles den 15 . maj
1992

5. Andragender
Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende
andragender, af:
Georgios-Zacharias Kipouros (nr. 108/93);
Dimitris Imvrossis (nr. 109/93);

— Aftale om forbindelserne mellem Det Europæiske

Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko på

Konstantinos Tzermiadianos (nr. 1 10/93);

havfiskeriområdet

Volker Totzeck (nr. 1 1 1 /93 );
M.E.M. Van Oeffelen-Adnaansen (nr. 1 12/93 );

— Interimsaftale om handel og handelsanliggender
mellem Det Europæiske økonomiske fællesskab og Det

Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side, og
Republikken Ungarn på den anden side
— Aftale i form af brevveksling om forlængelse af
gyldigheden af interimsaftalen om handel og handelsan
liggender mellem Det Europæiske Økonomiske Fælles
skab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den
ene side, og Republikken Ungarn på den anden side

Paola Tim Lachi og 182 medunderskrivere (nr. 1 13/93 );
Associação de Proprietários da Ilha Terceira (nr. 1 14/93);
Stiftung Europäisches Naturerbe (nr. 115/93);
Jean-Pierre Colomines og 4 medunderskrivere (nr. 1 16/
93);
Jan Le Goff (nr. 117/93 );

Europåische Schule Karlsruhe og 70 medunderskrivere
(nr. 118/93 );
Tierhilfe e.V. (nr. 1 19/93 );

— Aftale i form af brevveksling om videreførelse af

Menschen fur Tierrechte Regensburg e.V. og 810
medunderskrivere (nr. 120/93 );

tilpasningen af aftalen mellem Det Europæiske Økono
miske Fællesskab og New Zealand om handel med fåre-,

Wolfgang Oed (nr. 121 /93);

lamme- og gedekød

Ökumenischer Gebetskreis Weilburg og 640 medun
derskrivere (nr. 122/93);

— Aftale i form af brevveksling om videreførelse af
tilpasningen af aftalen mellem Det Europæiske Økono
miske Fællesskab og Den Tjekkiske og Slovakiske Føde
rative Republik om handel med fåre-, lamme- og gede

Rüdiger Wohlers og 32 medunderskrivere (nr. 123/93 );

kød

Federazione Internazionale per la Difesa del Mediterra

David Petrie og 30 medunderskrivere (nr. 124/93 );
Rafael Calvo Ortega (nr. 125/93);
neo (nr. 126/93 );

— Interimsaftale om handel og handelsanliggender
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side, og

Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik på den
anden side

Angele Riqueur Laine (nr. 127/93);

Rapunzel og 220 medunderskrivere (nr. 128/93);
Informations gratuites contre tous Martyrs et Tortures
des Animaux og 10 medunderskrivere (nr. 129/93 );
G. R. Halsall (nr. 130/93 );

— Aftale i form af brevveksling om forlængelse af
gyldigheden af interimsaftalen om handel og handelsan
liggender mellem Det Europæiske Økonomiske Fælles
skab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den
ene side, og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative
Republik på den anden side

Oeuvre d'Assistance aux Betes d'Abattoirs (nr. 131 /93 );

Gemeinschaft Bosnien-Herzegowina (nr. 132/93);
Fernand Beauval (nr. 133/93);
Donatien Moisdon (nr. 134/93);
Adrianus Kranendonk (nr. 135/93 );
Amable García Prieto (nr. 136/93 );

— Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæ
iske Økonomiske Fællesskab og Barbados, Belize, Fol
kerepublikken Congo, Republikken Cote d'Ivorire,
Republikken Fiji , Den Kooperative Republik Guyana,
Jamaica, Republikken Kenya, Den demokratiske Repu
blik Madagaskar, Republikken Malawi, Mauritius, Saint
Kitts og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swa
ziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken
Trinidad og Tobago, Republikken Uganda og Repu
blikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i
leveringsperioderne 1989/ 1990, 1990/ 1991 og 1991 /
1992

Dominique Cattaneo (nr. 137/93);
Nathalie Picaud (nr. 138/93);
P. Griffith (nr. 139/93);

John Boxall og 600 medunderskrivere (nr. 140/93);
Claudette Bettiga og 120 medunderskrivere (nr. 141 /93);
Lucette Dailland (nr. 142/93);

Asociación Cubana Española de Madrid y Ambito
Nacional (nr. 143/93);
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Augusto Scandiuzzi (nr. 144/93);

B. Demolder (nr. 186/93);

Claudio Bertanza (nr. 145/93 );

Alessandro Finocchiaro (nr. 187/93 );

Patrice Bondry (nr. 146/93);

Agrupació de Colliters de Fruits Secs de Catalunya og 9

Monique Becht og 380 medunderskrivere (nr. 147/93 );

medunderskrivere (nr. 188/93 );

Karl A. Barth (nr. 148/93);

Frank Duggan (nr. 189/93 );

Teodora Cumpanasu (nr. 149/93);

Achim Fiedler (nr. 190/93);

Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit e.V. et

Francisco Jarra (nr. 191 /93);

10.000 medunderskrivere (nr. 150/93);

Carl-Heinz Goldacker (nr. 192/93 );

Mayala Matiaba (nr. 151 /93);

Fight against Animal cruelty in Europe og 1 medun

Erwin Martin Steenbeeke (nr. 152/93);

derskriver (nr. 193/93);

Manuel Duarte De Oliveira (nr. 153/93);

Gerald Powner (nr. 154/93 );

Karin Balint og 20 medunderskrivere (nr. 155/93);
Ortsverband Birkenwerder (nr. 156/93);

Disse andragender var optaget i registreret, jf. forret
ningsordenens artikel 128, stk. 3 , og i overensstemmelse
med stk. 4 i samme artikel henvist til Udvalget for
Andragender.

Maria José Almeida (nr. 157/93);
Thilo Osterndorff (nr. 158/93);

Serge Lofficial (nr. 159/93);

Adolfo Pelusio (nr. 160/93);

^

6. Skriftlige erklæringer optaget i registeret
(forretningsordenens artikel 65 )

Keith Adrian Humphreys (nr. 161 /9);

Formanden meddelte, at skriftlig erklæring nr. 4/92 ikke

Manfred Sommerfeld (nr. 162/93 );

havde opnået det fornødne antal underskrifter, og derfor

Silvana Novarin (nr. 163/93);

bortfaldt i henhold til forretningsordenens artikel 65 , stk.
5.

Theobald Weber (nr. 164/93);
Willi Sievers (nr. 165/93 );

Myriam Tahir (nr. 166/93);
Adelmo Bastoni (nr. 167/93);

Alberto Minguez Pila (nr. 168/93);

7. Udvalgshenvismnger
Følgende udvalg blev medvirkende rådgivende udvalg :

Patrick Collins (nr. 169/93);
Gerard Haumesser (nr. 170/93);
Mike Poole (nr. 171 /93);

Antonio Saporito (nr. 172/93 );
Tern Fishenes Limited (nr. 173/93);

Jan Valkenburg (nr. 174/93);

— Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender
om forretningsordenens artikel 64, som Udvalget om
Forretningsordenen ville udarbejde betænkning om (ord
fører: Langer)
— Budgetudvalget om Den Europæiske Unions forfat
ning, som det Institutionelle Udvalg ville udarbejde
betænkning om (ordfører: Oreja Aguirre)

Lysia Kennedy og 70 medunderskrivere (nr. 175/93 );
Edzard Weber (nr. 176/93);

Francis de Beaulieu (nr. 177/93);

Detained Religious Conscientious Objectors in the Kas
savetia Prison og 33 medunderskrivere (nr. 178/93 );
Bruno Salvador (nr. 179/93);

Dimitrios Nikoloyannis (nr. 180/93);
Bernhard Brinkmann (nr. 181 /93);

Efstathios Papaloukas (nr. 182/93);
Jacques Troquet (nr. 183/93);

Religious Conscientious Objectors og 290 medun
derskrivere (nr. 184/93 );
Granimoncão (nr. 185/93);

— Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget om for
slag til Rådets forordning om oprettelse af en samhørig
hedsfond (C3-0044/93 ) (korresponderende udvalg : Re
gionaludvalget — allerede medvirkende rådgivende
udvalg : Budgetudvalget, Økonomiudvalget, Transport
udvalget, Miljøudvalget, Budgetkontroludvalget og Det
Institutionelle Udvalg)

— Udvalget om Sociale Anliggender, Beskæftigelse og
Arbejdsmiljø om forslag til Rådets afgørelse om ramme
programmet for prioriterede aktioner vedrørende statisti
ske oplysninger 1993-1997 (C3-0385/92) (korrespon
derende udvalg : Økonomiudvalget — ordfører: Hoff —
allerede medvirkende rådgivende udvalg : Landbrugsud
valget, Energiudvalget, Regionaludvalget, Transportud
valget, Miljøudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetud
valget)
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— Udvalget om Regionalpolitik, Fysisk Planlægning
og Forbindelserne med Regionale og Lokale Myndighe
der om forslag til Rådets forordning om visse gennemfø
relsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Øko
nomiske Samarbejdsområde (C3-0025/93) (korrespon
derende udvalg: Udenrigsudvalget — Allerede medvir
kende rådgivende udvalg: Budgetudvalget, Økonomiud
valget, Energiudvalget, REX-Udvalget, Socialudvalget,
Transportudvalget, Kulturudvalget, Udvalget om Bor
gerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender og Det

— Udviklingsudvalget om EF' s deltagelse i repatne
ringsprogrammer for vietnamesiske flygtninge

Institutionelle Udvalg)

— Udvalget om Institutionelle Spørgsmål om komito
logien i forbindelse med ikrafttrædelsen af Traktaten om
Den Europæiske Union (medvirkende rådgivende

— Udvalget om Institutionelle Spørgsmål om Fælles
skabets tiltrædelse af Den Europæiske Konvention om
Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettig
heder samt visse af dens protokoller (C3-0022/93 ) (kor
responderende udvalg: Retsudvalget — allerede medvir
kende rådgivende udvalg: Udvalget om Borgerlige Fri
hedsrettigheder og Indre Anliggender)
— Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre
Anliggender om andragende nr. 546/92 om organisa
tionen »Economic League«-virksomhed i Det Forenede
Kongerige (korresponderende udvalg: Udvalget for
Andragender)

— Budgetkontroludvalget om forslag til Rådets forord
ning om ændring af finansforordningen af 2 1 . december

— Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre
Anliggender om:
— passage af EF' s ydre grænser
— udarbejdelse af et europæisk immigrationscharter

udvalg : Budgetudvalget)
*
*

*

Det Udvidede Præsidium havde endvidere givet Det

Institutionelle Udvalg tilladelse til at udarbejde et
arbejdsdokument om Den Europæiske Unions forskelli
ge integrationsrytmer og mest hensigtsmæssige virkemå
de, idet det dog havde forbeholdt sig ret til på et senere
tidspunkt at træffe afgørelse om den videre opfølgning af
dette arbejdsdokument.

1 977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers alminde
lige budget (C3-0391 /92) (korresponderende udvalg:

*
*

*

Budgetudvalget)
Talere :

8. Tilladelse til at udarbejde betænkning

— Roth, der beklagede, at mødet ikke den 8 . marts, som
var den internationale kvindedag, lededes af en kvinde,
og som anmodede om, at Parlamentet klart tog afstand fra

Det Udvidede Præsidium havde givet tilladelse til at
udarbejde betænkning til :

den situation, der i Schweiz havde ført til , at Christiane

— Økonomiudvalget om :

— Cornelissen, der anmodede om, at formanden på ny
rettede henvendelse til myndighederne i Strasbourgs
lufthavn med henblik på at sikre, at kontrollen afskaffe
des fuldstændigt

— det internationale valutasamarbejde i forbindelse
med liberaliseringen af kapitalmarkederne
— de nationale centralbankers uafhængighed i forbin
delse med ØMU ' s anden og tredje fase
— ecu ' ens internationale dimension

— kontrol med forretningsbanker og finansinstitutter og
den monetære stabilitet

— Energiudvalget om det fjerde rammeprogram for
forskning

Brunner ikke var blevet valgt til Forbundsrådet

— Dillen, der takkede formanden for det svar, som
denne havde fremsendt vedrørende en tolvte mødeperio

de i Strasbourg, men som beklagede, at dette svar ikke
var affattet på nederlandsk (formanden meddelte, at hans
skrivelse ville blive oversat)

— Vayssade, der gjorde opmærksom på, at Udvalget
om Kvinders Rettigheder havde indgivet en skriftlig
erklæring om kvindedagen den 8 . marts, og som beklage

— REX-Udvalget om iværksættelsen af finansiel støtte
på mellemlang sigt til betalingsbalancerne i landene i
Central- og Østeuropa (medvirkende rådgivende udvalg :
Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Økonomiudval

de, at formanden ikke ved mødets begyndelse havde
afgivet en erklæring om ligestilling mellem mænd og

get)

— Alex Smith, der meddelte, at en ladning fisk fra hans

kvinder

valgkreds den 23 . februar 1993 på vej til markedet i Paris
— Regionaludvalget om gennemførelsen af struktur
fondsreformens målsætninger (medvirkende rådgivende
udvalg : Landbrugsudvalget, Socialudvalget, Budgetud
valget og Budgetkontroludvalget)

var blevet ødelagt i Frankrig ; han anmodede om, at der
blev rettet henvendelse til de franske rhyndigheder med

henblik på at undgå gentagelser af sådanne , episoder og
for at sikre, at der blev udbetalt erstatning til de skadelidte

26 . 4. 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/ 13

Mandag den 8. marts 1993

— Kostopoulos, der spurgte, om formanden havde
besvaret en skrivelse, som det kurdiske parti PKK havde
fremsendt, og hvori det protesterer mod den tyrkiske
hærs handlinger over for kurderne; han protesterede
endvidere mod den betydelige forsinkelse, hvormed
Kommissionen besvarede medlemmernes spørgsmål, og
mod den diskrimination, som visse medlemmer efter
hans mening blev udsat for i forbindelse med Kommis
sionens repræsentanters besvarelse af de stillede spørgs

mål (formanden meddelte, at han ikke havde modtaget
nogen skrivelse fra PKK, og understregede, at det var
vanskeligt for Kommissionen at besvare det stadigt
stigende antal spørgsmål)
—

Newens, der i forbindelse med et tilfælde af afskedi

gelse i hans valgkreds anmodede formanden om klart at
tilkendegive, at det sociale aspekt vedrørte alle britiske

statsborgere på samme måde som de øvrige statsborgere i
Fællesskabet

mandag den 8. marts 1993:

— opførelse efter nr. 61 1 af en indstilling ved andenbe
handling om investeringsservice i forbindelse med vær
dipapirer (betænkning af Bru Puron — A3-0080/93 )
— anmodning fra PPE-Gruppen om at flytte betænk
ning af Prag (A3-0068/93), der var opført på dagsordenen
for torsdag (nr. 32), frem til efter ovennævnte indstilling
ved andenbehandling af Bru Puron
Prag og Van Dijk, formand for Transportudvalget, tog
ordet

Parlamentet godkendte anmodningen
— anvendelse af forretningsordenens artikel 7 1 , stk. 2,
på betænkning af Caroline Jackson (A3-0063/93 — nr.
607): 24 ændringsforslag stillet ud over ændringsforsla
gene fra det korresponderende udvalg

— Geraghty, der i forbindelse med Hoover-fabrikkens
overførsel fra Frankrig til Skotland meddelte, at en fabrik
fra hans valgkreds i Irland ligeledes var overført til
Skotland, og som anmodede om, at Kommissionen afgav
en redegørelse herom og om den britiske regerings
respekt for alle konkurrence- og udbudsreglerne (forman
den svarede, at Kommissionen havde taget denne anmod
ning til efterretning)

Formanden foreslog at opretholde betænkningen på
dagsordenen, da antallet af ændringsforslag kun i

— Cramon-Daiber om Cassidys indlæg til forhandlin
gen om Hoover (del I, punkt 5 , i protokollen af

— anvendelse af forretningsordenens artikel 7 1 , stk. 2,
på betænkning af Lenz (A3-0056/93 — nr. 4): 34 ænd
ringsforslag stillet ud over ændringsforslagene fra det
korresponderende udvalg

11.2.1993)

— Ford, først om Alex Smiths indlæg, dernæst for at
gøre opmærksom på, at Kommissionen havde forpligtet
sig til at besvare medlemmernes spørgsmål inden for en
måned

— Wijsenbeek, formand for Udvalget om Forretnings
ordenen, anmodede om streng overholdelse af bestem
melserne i forretningsordenens artikel 74 og protesterede
mod indlæggene ved mødets begyndelse, der intet havde
med Parlamentets dagsorden at gøre.

begrænset omfang oversteg den grænse, der var fastsat i
forretningsordenen

Parlamentet godkendte anmodningen
tirsdag den 9. marts 1993:

Formanden foreslog at opretholde betænkningen på
dagsordenen, da der var tale om et langt forslag til
beslutning

Parlamentet godkendte anmodningen
— tilbagetagelse af betænkning af Ferrer (nr. 5 ) (ikke
vedtaget i udvalget)
— anmodning fra S-Gruppen om opførelse efter nr. 7 af
betænkning af Desmond om Den Europæiske Investe
ringsfond (A3-0079/93 ) og betænkning af Herman (A3
0066/93 ) om samme emne

9. Velkomstord

Parlamentet godkendte anmodningen
Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en
delegation fra det tjekkiske parlaments deputeretkammer
under ledelse af Jiri Payne, formand for dette parlaments
udvalg om udenrigsanliggender, som havde taget plads i
den officielle loge.

— opførelse efter nr. 10 af mundtlig forespørgsel med
forhandling til Kommissionen om EF-initiativer for den
europæiske jern- og stålindustri (B3-0 147/93 )

Caudron meddelte, at hans betænkning (nr. 10) endnu
ikke var vedtaget i udvalget, men at den forventedes
vedtaget samme aften

10. Arbejdsplan
Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejds
planen.

Formanden meddelte, at forslaget til dagsorden for denne
mødeperiode (PE 164.229) var omdelt, og at der var
foreslået eller foretaget følgende ændringer, jf. forret
ningsordenens artikel 73 og 74:

— anmodning fra S-Gruppen om at ændre rækkefølgen
af betænkning af Tomlinson (A3-0053/93), der var opført
på dagsordenen for tirsdag (nr. 14), og betænkningerne af
Wynn og Napoletano, der var opført på dagsordenen for
torsdag (nr. 30 og 3 1 )

Parlamentet godkendte anmodningen

— opførelse som sidste punkt af en redegørelse fra
Kommissionen om EØS, efterfulgt af en forhandling.
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onsdag den 10. marts 1993:

— tilbagetagelse af betænkning af McCubbin (nr. 39)
(ikke vedtaget i udvalget)

— udsættelse til en kommende mødeperiode af mundt

lig forespørgsel med forhandling (B3-0 140/93), der ind
gik i Kommissionens redegørelse om lovgivningspro

— opførelse efter nr. 40 af:

grammet (nr. 15 )

— en redegørelse fra Kommissionen om situationen pa

f

o

markedet for fiskeriprodukter

— anvendelse af forretningsordenens artikel 7 1 , stk. 2,

på betænkning af De Gucht (A3-0381 /92 — nr. 16): 46
ændringsforslag, stillet ud over ændringsforslagene fra
det korresponderende udvalg

Det Institutionelle Udvalg havde planlagt at afholde
møde tirsdag med henblik på at behandle disse ændrings
forslag, og formanden foreslog derfor at opretholde
denne betænkning på dagsordenen.
Parlamentet godkendte anmodningen

— tilbagetagelse af betænkning af Oreja Aguirre (nr.
18) (ikke vedtaget i udvalget) og udsættelse til torsdag
(efter betænkning af Tomlinson (A3-0053/93 ), der var
opført i stedet for betænkninger af Wynn og Napoletano
— nr. 30 og 31 ) af betænkning af Roumeliotis (A3
0043/93 — nr. 17)

— en redegørelse fra Kommissionen om udkast til
aftale mellem Fællesskabet og De Forenede Stater med
hensyn til olieholdige frø
— en mundtlig forespørgsel med forhandling af Sim
monds m.fl . for PPE-Gruppen til Kommissionen om
transport af dyr (B3-0 149/93)
— anmodning af McMahon og 22 andre medlemmer
om opførelse af en redegørelse fra Kommissionen om
den britiske regerings forslag med hensyn til bevillinger
fra Den Europæiske Socialfond til arbejdsprogrammer
for arbejdsløse, der indebærer obligatorisk deltagelse
McMahon tog ordet

Parlamentet afviste anmodningen véd VE
.

Cot tog ordet

*

*

*

— opførelse i stedet for disse betænkninger af mundtli
ge forespørgsler med forhandling til Kommissionen (B3
0145/93) og EPS (B3-0 146/93) om fredsprocessen i

Talere :

Mellemøsten

— Simmonds, der anmodede om, at fristen for at

— tilføjelse til forhandlingen under et om Irans genop
rustning (nr. 19 — 24) af mundtlig forespørgsel med
forhandling fra ARC-Gruppen til EPS (B3-0 148/93)

indgive beslutningsforslag til mundtlig forespørgsel med
forhandling om transport af dyr (B3-0149/93), der var
opført på dagsordenen for fredag, fastsattes til torsdag
den 15 . april kl. 12.00, således at Kommissionens svar på
spørgsmålet kunne høres først (formanden tilsluttede sig

— opførelse, jf. den forpligtelse, som formanden påtog
sig den 28.10.1992 (protokollen af denne dato, del I,
punkt 19), til afstemningstiden kl. 17.00 af Det Udvidede

Præsidiums forslag til datoer for afholdelse af yderligere
mødeperioder i Bruxelles, nemlig den 9. og 10. juni, 13 .
og 14. oktober og 1 . og 2. december 1993 .
torsdag den 11 . marts 1993:

— opførelse efter betænkning af Tomlinson (A3-0053/
93) af betænkning af Roumeliotis (A3-0043/93), der var
opført på dagsordenen for onsdag (nr. 17)

dette)

— Dessylas, der anmodede om, at de af Kommis
sionens redegørelse, der var opført på dagsordenen for

fredag, rykkedes frem til torsdag, således at der ville være
sikret en større tilstedeværelse i mødesalen under

behandlingen af disse redegørelser (formanden svarede,
at Parlamentet havde vedtaget at opføre disse punkter om
fredagen)

Arbejdsplanen fastsattes således .
*
*

Van Dijk, formand for Transportudvalget, anmodede om,

*

at fristen i forbindelse med Kommissionens redegørelse

om Gabcikovo-dæmningen (nr. 36) genåbnedes, da der i
mellemtiden forelå nye oplysninger i sagen (formanden
svarede, at der ville blive givet yderligere meddelelse
herom i forbindelse med punktet »frist for ændringsfor
slag og beslutningsforslag«)
fredag den 12. marts 1993:

— opførelse før nr. 38 af forslag til beslutning indgivet
af Landbrugsudvalget (forretningsordenens artikel 41 ,
stk. 4), om økologisk produktion af fødevarer i landbru
get (B3-0349/93)

Anmodning om anvendelse af proceduren uden betænk
ning (forretningsordenens artikel 116)
fra Landbrugsudvalget om:

— forslag fra Kommissionen til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr. 2771 /75 om den fælles
markedsordning for æg, (EØF) nr. 2777/75 om den fælles
markedsordning for visse varer, der er anført i bilag II til
traktaten, og (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistikno
menklaturen og Den Fælles Toldtarif (KOM(92)0428 —
C3-0480/92)
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— forslag fra Kommissionen til Rådets forordning om

ændring af forordning (EØF) nr. 3687/9 1 om den fælles
markedsordning for fiskerivarer og om ændring af for
ordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenk
laturen og den fælles toldtarif (KC)M(92)0529 — C3
0023/93)

— forslag fra Kommissionen til Rådets direktiv til
Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/93/EØF om
foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod
deres spredning inden for Fællesskabet og af direktiv
91 /683/EØF om ændring af direktiv 77/93/EØF

c) fra Økonomiudvalget om:
— forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets med
lemskab af Den Europæiske Investeringsfond
(KC)M(93)0003 — C3-0037/93 ) (betænkning af Des
mond A3-0079/93 : opført på dagsordenen for onsdag).
Begrundelse for uopsættelighed : Rådet så gerne, at Parla
mentet snarest muligt afgav sin udtalelse.
Parlamentet skulle tage stilling til disse anmodninger om
uopsættelig behandling ved begyndelsen af mødet tirs
dag .

(KC)M(92)0559 — C3-0024/93)

— forslag fra Kommissionen til Rådets beslutning om
(KOM(92)055 1 — C3-0054/93)

11. Frist for ændringsforslag og beslutnings
forslag

Disse tekster ville blive sat under afstemning ved begyn
delsen af mødet fredag.

Formanden mindede om, at fristen for ændringsforslag til
betænkninger på dagsordenen var udløbet.

referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksiner

Anmodning om anvendelse af proceduren om uopsætte
lighed (forretningsordenens artikel 75)

a)

fra Rådet om:

— forslag til Rådets forordning om begrænset ydelse af
producentstøtte for produkter forarbejdet på basis af
tomater (KOM(92)0474 — C3-0478/92) (anden betænk

ning af Mattina A3-0054/93); hvis uopsættelig behand
ling vedtoges, ville dette punkt blive opført som første
punkt fredag efter afstemningerne .
Begrundelse for uopsættelighed : Rådet var nødt til at
træffe afgørelse om dette forslag på mødet den 16.-17 .
marts 1993 .

— forslag om ændring af direktiv (C3-0038/93 — SYN
336A) og en ændring af afgørelse om modulerne til de
forskellige faser i proceduren for overensstemmelsesvur
dering med henblik på tilføjelse af nye regler om anbrin
gelse og anvendelse af EF-overensstemmelsesmærknin
gen (C3-0039/93 — SYN 336B) (betænkning af Caud
ron, der forventedes vedtaget i udvalget samme dag og
var opført på dagsordenen for tirsdag (nr. 10)).
Begrundelse for uopsættelighed : Rådet ønskede snarest
muligt at kunne bringe den forvirring til ophør, som siden
1987 havde hersket blandt virksomhederne og kontrolin
stanserne på dette område.

Han meddelte, at fristen imidlertid var blevet forlænget
for følgende betænkninger:
— betænkninger af Caudron og Ortiz Climent:
tirsdag kl . 17.00
— betænkninger af Wynn og Napoletano:
tirsdag kl . 18.00

Formanden meddelte, at der var fastsat følgende frister:
— indstilling ved andenbehandling af Bru Purón :
mandag kl. 19.00
— betænkninger af Herman og Desmond:
tirsdag kl . 17.00

— redegørelse fra Kommissionen om lovgivningspro
grammet :

— forslag til beslutning:
mandag kl . 17.00

—- ændringsforslag og fælles beslutningsforslag :
tirsdag kl. 18.00

— mundtlige forespørgsler om Irans genoprustning :
— forslag til beslutning :
mandag kl . 20.00

— ændringsforslag og fælles beslutningsforslag :
tirsdag kl . 17.00
— redegørelse fra Kommissionen om Gabcikovo-dæm
ningen :

b) fra Kommissionen om:

— forslag til beslutning :
mandag kl . 20.00

— forslag til Rådets forordning om oprettelse af et
finansielt samhørighedsinstrument (KOM(92)0599 —
C3-0044/93 ) (betænkning af Ortiz Climent: opført på
dagsordenen for onsdag (nr. 25)).

— ændringsforslag og fælles beslutningsforslag :

Begrundelse for uopsættelighed : dette forslag skulle iføl
ge konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Edinburgh
vedtages inden 1 . april 1993 .

onsdag kl . 12.00

— mundtlige forespørgsler om den europæiske jern- og
stålindustri og fredsprocessen i Mellemøsten :
— forslag til beslutning :
mandag kl . 20.00
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— ændringsforslag og fælles beslutningsforslag:
tirsdag kl . 18.00

Fordeling af taletiden, jf. forretningsordenens artikel 83 :

— redegørelse fra Kommissionen om EØS :
— Samlet taletid for mandagens forhandlinger

— forslag til beslutning :
tirsdag kl . 12.00

Ordførere 60 minutter ( 12 x 5 ')
Ordførere for udtalelser 20 minutter i alt

— ændringsforslag og fælles beslutningsforslag:

Kommissionen 60 minutter i alt
Medlemmer 1 50 minutter

onsdag kl . 12.00

— mundtlig forespørgsel om transport af dyr:
— Samlet taletid for tirsdagens forhandlinger

— forslag til beslutning :
torsdag den 15 . april kl . 12.00

Ordførere 80 minutter ( 16 x 5 ')
Ordførere for udtalelser 26 minutter i alt

— ændringsforslag og fælles beslutningsforslag :
mandag den 19. april kl . 19.00

Forespørger 5 minutter
Kommissionen 100 minutter i alt
Medlemmer 240 minutter

— tidspunkter for afholdelse af supplerende mødeperio
der i Bruxelles :

tirsdag kl . 12.00

— Samlet taletid for onsdagens forhandlinger
Ordførere 10 minutter (2x5 ')
Ordførere for udtalelser 10 minutter i alt

— forslag til beslutning, jf. artikel 41 , stk. 4:
tirsdag kl . 12.00

Forespørger »Mellemøsten« 5 minutter
Forespørgere »Iran« 14 minutter (7 x 2')

Fristerne for de øvrige punkter, der var tilføjet dagsorde
nen, ville blive fastsat senere.

Rådet 30 minutter i alt
Kommissionen 50 minutter i alt
Medlemmer 210 minutter

12. Aktuel og uopsættelig debat (foreslåede

— Samlet taletid for torsdagens forhandlinger (bortset
fra debat om aktuelle og uopsættelige spørgsmål af
væsentlig betydning)

emner)

Formanden foreslog at opføre følgende 5 emner på
dagsordenen for den næste debat om aktuelle og uopsæt
telige spørgsmål af væsentlig betydning, der ville finde

Ordførere 25 minutter (5x5 ')
Ordførere for udtalelser 8 minutter i alt
Kommissionen 30 minutter i alt
Medlemmer 1 20 minutter

sted torsdag den 1 1 . marts 1993 :
— Menneskerettigheder (med »voldtægt af kvinder i det
tidligere Jugoslavien« som første underpunkt)
— Sydafrika

— Samlet taletid for fredagens forhandlinger
Ordførere 5 minutter i alt

Forespørger (f.til beslut, art .41 ) 5 minutter
Forespørger 5 minutter

— Atomforsøg

— Situationen i det tidligere Sovjetunionen

Kommissionen 45 minutter i alt
Medlemmer 90 minutter

— Katastrofer

FORDELING AF TALETIDEN MELLEM MEDLEMMERNE

(i minutter)
Samlet taletid :

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

\

GRUPPE

Den Socialistiske Gruppe ( 198 )

17

28

39

50

61

72

83

94

105

116

Det Europæiske Folkepartis Gruppe ( 162)
Den Liberale og Demokratiske Gruppe (46)
De Grønne i Europa-Parlamentet (28)
Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance (20)
Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet ( 1 6)
De Europæiske Højrepartiers Tekniske Gruppe

14

23

32

41

50

59

68

77

86

95

5

8

10

13

16

18

21

23

26

28

4

6

7

9

10

12

13

15

17

18

4

4

6

7

8

9

10

11

12

14

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

3

4

5

5

6

7

8

9

9

10

( 14)

Venstrefløjs-Koalitionsgruppen ( 13 )
Løsgængere (2 1 )

I
3

4

4

5

6

6

7

8

9

10

7

9

12

14

16

19

21

23

26

28
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14. Indskudsgarantiordninger

(forhandling) **I
Vayssade forelagde den betænkning, hun havde udarbej
det for Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes
Rettigheder om Kommissionens forslag til Rådets direk
tiv om indskudsgarantiordninger (KC)M(92)0188 — C3
0281 /92 — SYN 415 ) (A3-0058/93 )

FORSÆDE : NICOLE FONTAINE

Næstformand
Talere : Zavvos for PPE-Gruppen, von Wogau, for Merz,
ordfører for udtalelesen fra Økonomiudvalget, Salema
for LDR-Gruppen, Lane for RDE-Gruppen, Lord Ingle
wood, Flynn, medlem af Kommissionen, og Vayssade
om sidstnævntes indlæg.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : Del I, punkt 15 , i protokollen af 10.3.1992

forslag til Rådets direktiv om farvestoffer til brug i
levnedsmidler (KOM(9 1)0444 — C3-0027/92 — SYN
368) (A3-0063/93 )

Talere : Jensen for S-Gruppen, Chanterie for PPE-Grup
pen, Lannoye for V-Gruppen, Fitzsimons for RDEGruppen, Green, Valverde Lopez, Schleicher, Welsh,
Ruberti, medlem af Kommissionen, Green for en person
lig bemærkning efter Welsh ' indlæg, Caroline Jackson
om Kommissionens indlæg og Welsh for en personlig
bemærkning .
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : Del I, punkt 16 i protokollen af 10.3.1993 .

17. Overførsel af radioaktive stoffer

(forhandling) *
Næste punkt på dagsordenen var betænkning af Lannoye
for Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse om Kommissionens forslag til
Rådets forordning om overførsel af radioaktive stoffer
inden for Det Europæiske Fællesskab (KOM(92)0520 —

15. Bortførelse af børn (forhandling)

C3-00 14/93 ) (A3-0070/93 ).

Salema O. Martins forelagde den betænkning, hun havde
udarbejdet for Udvalget om Retlige Anliggender og
Borgernes Rettigheder om bortførelse af børn (A3-0051 /

Seligman gjorde opmærksom på, at han i udvalget havde
stemt mod betænloiingen og ikke for, således som det
fejlagtigt fremgik.

93)

Vayssade for S-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE : NICOLAS ESTGEN

Næstformand

Talere : Fontaine for PPE-Gruppen, Bandres Molet for
V-Gruppen, Killilea for RDE-Gruppen og Dillen for
DR-Gruppen.

Lannoye forelagde sin betænkning .
Talere : Delcroix for S-Gruppen, Seligman for PPEGruppen, Fitzsimons for RDE-Gruppen, Blaney for
ARC-Gruppen, Geraghty, Løsgænger, Banotti, Paleo
krassas, medlem af Kommissionen, Lannoye om dette
indlæg, Paleokrassas, Breyer om Kommissionens ind
læg, Seligman om Geraghtys indlæg, ordføreren om
Kommissionens indlæg og Paleokrassas.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : Del I, punkt 13 , i protokollen af 9.3.1993 .

FORSÆDE : NICOLE FONTAINE

(Mødet udsat kl. 20.10 og genoptaget kl. 21.00)

Næstformand

Talere : Ephremidis for CG-Gruppen, Oddy, Lord Ingle
wood, Flynn, medlem af Kommissionen, Salema O.
Martins om foregående indlæg og Flynn om dette indlæg .

FORSÆDE : HANS PETERS

Næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : Del I, punkt 12, i protokollen af 9.3.1993 .

16. Farvestoffer i levnedsmidler

(forhandling) **I
Caroline Jackson forelagde den betænkning, hun havde
udarbejdet for Udvalget om Miljø- og Sundhedsanlig
gender og Forbrugerbeskyttelse om Kommissionens

18. Revision af Den Europæiske Socialfond
(forhandling)
Onur forelagde den betænkning, hun havde udarbejdet
for Udvalget om Sociale Anliggender, Beskæftigelse og
Arbejdsmiljø om Europa-Parlamentets retningslinjer
vedrørende revisionen af Den Europæiske Socialfond
(A3-0057/93).
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Talere: McMahon for S-Gruppen, Peijs for PPE-Grup
pen, Cramon-Daiber for V-Gruppen, Vandemeulebrouc
ke for ARC-Gruppen, Ribeiro for CG-Gruppen, Kost

opoulos, Løsgænger, Cabezon Alonso, Torres Couto,

Van Outrive, Flynn, medlem af Kommissionen, Cramon
Daiber, der stillede et spørgsmål til Kommissionen, som
Flynn besvarede .

Talere: Garcia Amigo for PPE-Gruppen, Zavvos, Prag,
der spurgte, om han kunne læse Lord Inglewoods indlæg
i stedet for denne, der ikke var til stede (formanden

nægtede dette, da han allerede havde tildelt dennes taletid
til den forrige taler), Vanni D' Archirafi, medlem af
Kommissionen, og Prag, der spurgte, om Lord Ingle
woods indlæg kunne afgives skriftligt (formanden god
kendte dette).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Del I, punkt 14, i protokollen af 9.3.1993 .
Han meddelte i forbindelse med Prags spørgsmål, at der
ifølge forretningsordenen ikke kunne afgives skriftlige
indlæg, bortset fra stemmeforklaringer.

19. Rimelig løn (forhandling)
Afstemning : Del I, punkt 11 i protokollen af 10.3.1993 .

Wilson forelagde den betænkning, som han havde udar
bejdet for Udvalget om Sociale Anliggender, Beskæfti
gelse og Arbejdsmiljø om Kommissionens udkast til
udtalelse om rimelig løn (SEK(91)21 16) (A3-0060/93 ).
Talere : Ribeiro, ordfører for udtalelse fra Økonomiudval

get, Tongue for S-Gruppen, Oomen-Ruijten for PPEGruppen, van Velzen, formand for Socialudvalget, Men
rad, Lord O'Hagan og Flynn, medlem af Kommissionen.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Del I, punkt 15, i protokollen af 9.3.1993 .

22. Handlingsprogram på infrastrukturområ
det (transport) (forhandling) *
Prag forelagde den betænkning, han havde udarbejdet om
Rådets ændringer af Kommissionens forslag til Rådets
forordning om iværksættelse af et handlingsprogram på
infrastrukturområdet med henblik på gennemførelse af
det integrerede transportmarked (fornyet høring) ( 10437/
92 — C3-00 16/93) (A3-0068/93)

Talere : — Sarlis for PPE-Gruppen, Lalor for RDE-

20. Tempus Il-programmet (forhandling) *
Oostlander forelagde den betænkning, han havde udar
bejdet for Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og
Medier om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse
om vedtagelse af anden fase af programmet for tværeur
opæisk samarbejde inden for de videregående uddannel

Gruppen, Cornelissen, Sisó Cruellas, Ruberti, medlem af
Kommissionen og Cornelissen.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : Del I, punkt 16, i protokollen af 9.3.1993 .

ser (TEMPUS II) ( 1994 — 1998) (KOM(92)0407 —

C3-04 17/92) (A3-0065/93).

Talere : Maibaum for S-Gruppen, Pack for PPE-Gruppen,
Mendes Bota for LDR-Gruppen, Canavarro for ARC-

Gruppen, Coimbra Martins, Escudero, Vecci og Ruberti,
medlem af Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : Del I, punkt 17 , i protokollen af 9.3.1993

23. Fællesskabets instrumenter til beskyttelse

af handelen (forhandling) *
De Vries forelagde den betænkning, han havde udarbej
det for Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser
om Kommissionens forslag til Rådets forordning om
harmonisering og effektivisering af beslutningsprocedu
rerne for Fællesskabets instrumenter til beskyttelse af

handelen og om ændring af de relevante rådsforordninger
(SEK(92)1097 — C3-0322/92) (A3-0072/93 ).

21. Investeringsservice i forbindelse med vær
dipapirer (forhandling) ** II
Bru Purón forelagde den indstilling ved andenbehand
ling, han havde udarbejdet for Udvalget om Retlige
Anliggender og Borgernes Rettigheder om fælles hold
ning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af
Rådets direktiv om investeringsservice i forbindelse med
værdipapirer (C3-0005/93 — SYN 176) (A3-0080/93).

Talere : Harrison for S-Gruppen, Peijs for PPE-Gruppen,
Benoit, Chabert, Flynn, medlem af Kommissionen, ord
føreren og Flynn.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : Del I, punkt 18, i protokollen af 9.3.1993 .
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24. Importkontingent for oksekød
(forhandling) *

— indstilling ved andenbehandling af Pierros om eks
plosivstoffer til civil brug **II

Sonneveld forelagde den betænkning, han havde udarbej
det for Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser

— betænkning af Read om taletelefoni **I

om Kommissionens forslag til Rådets forordning om

autonom åbning for 1993 af et særligt importkontingent
for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet og frosset,

henhørende under KN-kode 0201 og 0202 samt produk
ter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91
(KOM(92)05 1 8 — C3-0033/93) (A3-0069/93).
Talere : Maher for LDR-Gruppen, Pasty for RDE-Grup

pen og Paleokrassas, medlem af Kommissionen.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

— betænkning af Caudron om overensstemmelsesvur
dering **I

— mundtlig forespørgsel med forhandling til Kommis
sionen om jern- og stålindustrien
— forhandling under et om betænkning af Bettini,
Goedmakers og Pollack om ALTENER-program
met, SAVE-programmet og drivhusgasser *

Afstemning: Del I, punkt 21 , i protokollen af 1 1.3.1993 .

— forhandling under et om betænkninger af Wynn og
Napoletano om budgetpolitikken for 1994

25. Dagsorden for næste møde

— betænkning af David Martin om handelsaftaler mel
lem EF og SNG-Republikkerne

Formanden meddelte, at dagsordenen for mødet tirsdag

— redegørelse fra Kommissionen om EØS

den 9. marts 1993 var fastsat som følger:

kl. 9.00-13-00 og 15.00-20.00

— aktuel og uopsættelig debat (meddelelse om indgivne
beslutningsforslag)
— afgørelse om uopsættelighed *

— forhandling under et om Valverde Lopez og Magnani
Noya om Den Europæiske Union
— årlig betænkning af De Gucht om menneskerettighe

kl. 12.00

— afstemning
kl. 15.00

— aktuel og uopsættelig forhandling (listen over opfør
te emner)

der i EF

— betænking af Lenz om menneskerettighederne i ver
den

— betænking af Cheysson om Cambodja
— betænkning af Metten om den økonomiske årsberet
ning 1992-1993

— forhandling under et om betænkning af Desmond *
og Herman om Den Europæiske Investeringsfond og
EIB

26. Afslutning af sessionen
Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for
1992-1993 for afsluttet og mindede om, at Parlamentet,
jf. Traktatens bestemmelser, ville holde møde dagen
efter, tirsdag den 9. marts 1993 , kl. 9.00.
(Mødet hævet kl. 24.00)

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH

Generalsekretær

Formand

i
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TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Mødet den 8. marts 1993

ADAM,

ALBER,

von

ALEMANN,

ALLIOT-MARIE,

ALVAREZ

DE

PAZ,

AMARAL,

ANASTASSOPOULOS , ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS
CANETE, AVGERINOS , BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BAR6N CRESPO, BARRERA I
COSTA, BARTON , BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS ,
BETHELL, BETTINI , BEUMER, BJØRNVIG, BLANEY , BLOT, BOCKLET, BOGE, BOFILL
ABEILHE, BOISSIERE, BOMBARD, BONETTI , BONTEMPI , BOURLANGES , BOWE, BREYER,

BRITO, BROK, BRU PUR6N, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÅMARA

MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CATHERWOOD, CAUDRON , CECI , CEYRAC , CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON,
CHIABRANDO, CHRISTENSEN I. , CHRISTIANSEN , COATES , COIMBRA MARTINS , COLLINS ,
COLOM I NAVAL, COONEY , CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON ,
CRAVINHO, CRAWLEY , da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN , DALSASS , DALY, DAVID,
DEBATISSE, DEFRAIGNE, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS , DESAMA, DESMOND, DESSYLAS ,

de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY,
DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES , ELLIOTT, EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE,

ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FITZGERALD, FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRÉMION,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS , FUNK, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA

AMIGO, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GORLACH, GRAEFE zu
BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH,
HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS ,

HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES , HUME, IACONO, IMBENI , INGLEWOOD , IVERSEN ,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch „ JARZEMBOWSKI , JENSEN , JUNKER ,
KELLETT-BOWMAN , KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA , KLEPSCH, KOHLER H „ KOHLER

K.P. , KOFOED, KOSTOPOULOS , KUHN, LAFUENTE L6PEZ, LAGAKOS , LALOR, LAMANNA,

LAMBRIAS , LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES , LANNOYE,
LARIVE, LARONI , LAUGA, LEHIDEUX, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS , LLORCA
VILAPLANA, LOMAS , LUTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH ,

McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la
MALENE, MALHURET, MANTOVANI , MARINHO, MARQUES MENDES , MARTIN D „ MARTIN S. ,
MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO,

MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MORÅN

L6PEZ, MORETTI, MORRIS, MULLER Ge., MULLER Gu., MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO,

NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN,
NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS , PANNELLA, PAPOUTSIS , PARTSCH, PASTY,
PATTERSON, PEIJS , PEREIRA , PERREAU DE PINNINCK DOMENECH , PESMAZOGLOU, PETER,
PETERS, PIECYK, PIERMONT, PIERROS , PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI N. , PLANAS
PUCHADES, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT,

PUCCI, PUNSET I CASALS, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ,
REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA,

ROMEOS, ROMERA I ALCÅZAR, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS,
RUBERT DE VENT6S, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA O. MARTINS, SAMLAND, SÅNCHEZ
GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS , SANZ FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA,
SCHLECHTER,

SCHLEE,

SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER,

SCHODRUCH,

SCHONHUBER,

SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS , SIMPSON A. ,
SIMPSON B. , SISÓ CRUELLAS , SMITH A. , SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES ,
STAMOULIS , STEWART, TARADASH, TAURAN, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN,
TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI,
TSIMAS , TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,

VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van

der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU,
WOLTJER, WYNN , ZAVVOS .

Observatører fra det tidligere DDR
BEREND, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL,
STOCKMANN, THIETZ, TILLICH .
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PROTOKOL FRA MØDET TIRSDAG DEN 9. MARTS 1993

(93/C 115/02)

DEL I

Afvikling af mødet
FORSÆDE : EGON KLEPSCH
Formand

(Mødet åbnet kl. 9.00)

Formanden erklærede Europa-Parlamentets årlige ses
sion 1993-1994 for åbnet .

1. Godkendelse af protokollen
Talere :

2. Anmodning om ophævelse af Didós og
Iaconos parlamentariske immunitet
Formanden meddelte, at han fra de kompetente italienske
myndigheder havde modtaget en anmodning om ophæ
velse af Didós og Iaconos parlamentariske immunitet.
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 5 ,
stk. 1 , var disse anmodninger blevet henvist til det
kompetente udvalg, dvs. Udvalget for Forretningsorde
nen, Valgs Prøvelse og Medlemmernes Immunitet.

3. Modtagne dokumenter
Formanden meddelte, at han havde modtaget:

— Våzquez Fouz om titlen pa en redegørelse fra Kom
missionen

a)

— Suárez Gonzålez, som meddelte, at hans navn ikke

— forslag til bevillingsoverførsel nr. 1 /93 fra kapitel til
kapitel i sektion III — Kommissionen — del B — De
Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regn

var opført på tilstedeværelseslisten, selv om han havde
været til stede

fra Rådet:

skabsåret 1993 (SEK(93)0285 — C3-01 13/93 )

— Lane, som efter den afstemning, der mandag aften
fandt sted i det britiske underhus om ændringsforslag til

henvist til :
korr.udv .: BUDG

Maastricht-Traktaten, anmodede om, at formanden for

Kommissionen afgav en redegørelse allerede i denne uge
om udsigterne for denne traktats ikrafttræden (formanden
svarede, at han ville tage dette op med Kommissionens
formand, Delors)

b) fra følgende udvalg og medlemmer følgende mundt
lige forespørgsler med forhandling, af:

— Ford, der ikke kunne tilslutte sig Lånes anmodning

— Baron Crespo for Udvalget om Udenrigs- og Sikker
hedsanliggender til Kommissionen om fredsprocessen i
Mellemøsten (B3-0 145/93)

— Thyssen om punkt 10

— David, der på vegne af de britiske medlemmer af
S-Gruppen glædede sig over resultatet af afstemningen
mandag aften i det britiske underhus om et ændringsfor
slag stillet af Labour om direkte valg af de britiske
repræsentanter i det regionaludvalg, der indføres med
Traktaten om Den Europæiske Union .
Protokollen fra foregående møde godkendtes .

—■ Baron Crespo for Udvalget om Udenrigs- og Sikker
hedsanliggender til Rådet om fredsprocessen i Mellem
østen (B3-0 146/93 )

— Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Indu
stripolitik til Kommissionen om EF-initiativer for den
europæiske jern- og stålindustri (B3-0147/93)
— Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen til EPS om
genoprustning i Iran (B3-0 148/93)
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—

Simmonds, Welsh, Lord Plumb, Howell, Sir James

Scott-Hopkins, Bocklet, Carvalho Cardoso, Dalsass,
Borgo, Sonneveld, McCartin, Arias Cañete, Saridakis,
Funk, Boge, Caroline Jackson, Lord Inglewood, Spencer,
Elles, Kellett-Bowman, Mottola, McIntosh, Gaibisso,
Mantovani, Navarro, Ortiz Climent, Chiabrando, Men

rad, Oomen-Ruijten og Tindemans for PPE-Gruppen til
Kommissionen om manglende gennemførelse af EFlovgivningen om beskyttelse af dyr under transport (B3

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Regionalpolitik,
Fysisk Planlægning og Forbindelserne med Regionale og
Lokale Myndigheder om Kommissionens forslag til
Rådets forordning (EØF) om oprettelse af et finansielt
samhørighedsinstrument (KC)M(92)0599 — C3-0044/
93)
Ordfører: Ortiz Climent

(A3-0085/93)

0149/93 )

c) fra udvalgene følgende betænkninger:

— * BETÆNKNING fra Udvalget om Økonomi, Valu
taspørgsmål og Industripolitik om Kommissionens for
slag til Rådets Fællesskabets medlemskab af Den Euro
pæiske Investeringsfond (KOM(93)0003 — C3-0037/
93 )
Ordfører: Desmond

d) fra Kommissionen :

— forslag til overførsel af bevillinger nr. 2/93 fra
kapitel til kapitel i sektion III — Kommissionen — del B
i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for
regnskabsåret 1993 (SEK(93)0364 — C3-01 12/93 )
henvist til :
korr.udv .: BUDG

(A3-0079/93/rev.)

— BETÆNKNING fra Budgetudvalget om retnings
linjerne for budgettet for 1994 Sektion III — KOMMIS
SIONEN

Ordfører: Wynn
(A3-0082/93)

— * BETÆNKNING fra Budgetudvalget om retnings
linjerne for budgettet for 1994
Sektion I — Europa-Parlamentet
Sektion II — Rådet

Sektion II — BILAG — Det Økonomiske og Sociale

4. Tilladelse til at udarbejde betænkning
Det Udvidede Præsidium havde givet tilladelse til Land
brugsudvalget til at udarbejde en betænkning om de
landbrugsmæssige aspekter af Finlands, Sveriges,
Østrigs og Norges tiltrædelse af Fællesskabet, dog såle
des at Udenrigsudvalgets fulde kompetence i tiltrædel
sesspørgsmål opretholdtes.

Udvalg
Sektion IV — Domstolen, Sektion V — Revisionsretten

Ordfører: Napoletano
(A3-0083/93)

— **I BETÆNKNING fra Udvalget om Økonomi ,
Valutaspørgsmål og Industripolitik om Kommissionens
forslag til Rådets :
I. direktiv om ændring af Rådets direktiver 87/404/
EØF (simple trykbeholdere) -88/378/EØF (sikker
hedskrav til legetøj ) -89/392/EØF (maskiner) -89/
686/EØF (personlige værnemidler) -90/384/EØF
(ikke-automatiske vægte) -90/385/EØF (aktive, im
plantable medicinske anordninger) -90/263/EØF (te
leterminaludstyr) -92/42/EØF (nye varmtvandsked
ler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel
-77/23/EØF (elektrisk materiel bestemt til anvendel
se inden for visse spændingsgrænser (KOM(92)0499

5. Debat om aktuelle og uopsættelige spørgs
mål af væsentlig betydning (meddelelse om
indgivne beslutningsforslag)
Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende
beslutningsforslag i overensstemmelse med forretnings
ordenens artikel 64, stk. 1 , af:

— Raffarin for LDR-Gruppen om krisen for østersav
len i området ved Marennes og Oléron i Frankrig (B3
0355/93)

— C3-0039/93 — SYN0336B )

II . afgørelse om ændring af afgørelse 90/683/EØF om
modulerne til de forskellige faser i proceduren for
overensstemmelsesvurdering med henblik på tilfø
jelse af nye regler om anbringelse og anvendelse af
EF-overensstemmelsesmærkningen (KOM(92)0499

— Lehideux, Le Pen, Martinez, Dillen; Schodruch,

Neubauer, K.P. Köhler, Blot, Antony, Megret, Tauran,
Gollnisch, Ceyrac for DR-Gruppen om den alvorlige
krise i fiskeriet i Frankrig (B3-0356/93 )

— C3-0039/93 — SYN0336B )
Ordfører: Caudron

(A3-0084/93 )

— Antony, Lehideux, Dillen, Schodruch, Neubauer,

K.P. Köhler, Blot, Megret, Tauran, Gollnisch, Ceyrac for
DR-Gruppen om det tidligere Jugoslavien (B3-0357/93)
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— Tauran, Lehideux, Dillen, Schodruch, Neubauer,

K.P. Köhler, Antony, Blot, Megret, Gollnisch, Ceyrac for
DR-Gruppen om tilbageholdelse af medlemsstaternes
borgere i koncentrationslejr i det tidligere Sovjetunionen
(B3-0358/93)

— Prag and Diez de Rivera for PPE-Gruppen om
tilbageholdelsen af kaptajn Ron Arad (B3-0371 /93)
— Newens for S-Gruppen om de to Cico Mendes
morderes flugt og menneskerettighederne i Brasilien
(B3-0372/93 )

— Antony, Lehideux, Le Chevallier, Dillen, Schod
ruch, Neubauer, K.P. Köhler, Blot, Megret, Tauran,

Gollnisch og Ceyrac for DR-Gruppen om mindesmærke
for franske soldater, der døde i Indokina (B3-0359/93)

— Bertens, Capucho og Cox for LDR-Gruppen om
fremskridtene hen imod demokrati i Sydafrika (B3

— Crampton, Elliott, McGowan, McCubbin, Newens
og Dury for S-Gruppen om moratorier på atomprø
vesprængninger (B3-0373/93 )
— Crawley, van Hemeldonck og Roth-Behrendt for
S-Gruppen om voldtægt af kvinder i det tidligere Jugo
slavien (B3-0374/93 )

0360/93)

— Bertens, Pimenta, Cox og Maher for LDR-Gruppen

— Ford, Wynn, Simons, Glinne og Dury for S-Gruppen
om fremskridtene hen imod demokrati i Sydafrika (B3
0375/93)

om udryddelsen af sumparaberne i det sydlige Irak
(B3-0361 /93)

— Gasoliba i Bohm, Bertens og Veil for LDR-Gruppen
om det fortsatte diktatur i Cuba (B3-0362/93)

— Arbeloa Muru for S-Gruppen om etnisk vold i
Rwanda (B3-0376/93 )

— Coates og Belo for S-Gruppen om dommen over
Xanana Gusmao og menneskerettighederne på Timor
(B3-0378/93)

— André for LDR-Gruppen om Rwanda (B3-0363/93)

— Mayer, Ribeiro, Ephremidis, Alavanos og Dessylas
for CG-Gruppen om stop for atomprøvesprængninger
* (B3-0364/93)

— Robles Piquer, Tindemans, Banotti, FernandezAlbor, Fontaine, Peijs og Oomen-Ruijten for PPE-Grup
pen om situationen i Sydafrika (B3-0365/93 )

— Piermont og Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen
om det presserende behov for forbud mod kernevåben
forsøg (B3-0379/93 )
— Melis og Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen
om forhandlingen mellem Italien og Slovenien og det
slovenske mindretals rettigheder i Italien (B3-0380/93 )
— Canavarro for ARC-Gruppen om dommen over
Xanana Gusmao og menneskerettighederne på Timor
(B3-0381 /93 )

— Pierros, Fernandez-Albor, Oomen-Ruijten for PPE-

Gruppen om vold mod fysisk og psykisk handicappede
(B3-0366/93)

— Robles Piquer, Fernandez-Albor, Mendez de Vigo
og Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen om valget i Cuba
(B3-0367/93 )

— Bertens for LDR-Gruppen om krisen i Rusland
(B3-0385/93)

— Daly og Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen om men
neskerettigheder i Rwanda (B3-0386/93 )
— Poettering, Penders og Oomen-Ruijten for PPEGruppen om stop for atommagternes atomforsøg (B3
0387/93)

— Rawlings, Lenz, Habsburg, Cassanmagnago Cerret
ti, Peijs, Fernandez-Albor, Banotti og Oomen-Ruijten for
PPE-Gruppen om menneskerettigheder i Rumænien (B3
0368/93)

— Cushnahan, Cassamagnago Cerretti, Banotti, Peijs,
Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen om situationen for
ulandsmedarbejdere i Somalia (B3-0369/93 )
— Cushnahan, Fernandez Albor, Pack og Oomen-

Ruijten for PPE-Gruppen om situationen i det tidligere
Jugoslavien (B3-0370/93)

—- Lannoye, Langer, Quistorp, Onesta, Ernst de la
Graete for V-Gruppen om nødvendigheden af et hurtigt
forbud mod atomvåbenforsøg (B3-0390/93)
— Taradash og Roth for V-Gruppen om dødsdommen
over Salman Rushdie og hans invitation til EuropaParlamentet (B3-0391 /93)

— Guillaume, de la Malene, Musso, Lauga, Lane,
Andrews, Killilea, Pasty, Fitzsimons, Fitzgerald og Lalor
for RDE-Gruppen om borgerkrigen i Rwanda (B3-0394/
93)
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— Andrews, Lalor, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea,
Lauga, Lane, Pasty, de la Malene og Perreau de Pinninck
for RDE-Gruppen om mordet på Valérie Place, irsk
ulandsmedarbejder i Somalia (B3-0395/93)

— de la Malene, Musso, Alliot-Marie, Lauga, Lane,
Andrews, Killilea, Pasty, Fitzsimons, Fitzgerald, Mar
leix, Lalor og Perreau de Pinninck for RDE-Gruppen om

— Wurtz, Miranda da Silva og Ephremidis for CGGruppen om situationen i Rwanda (B3-0411 /93)
— van den Brink m. fl. om voldtægt af kvinder i det
tidligere Jugoslavien (B3-04 12/93)

— Melandri for V-Gruppen om situationen i Etiopien
(B3-04 16/93)

situationen i SNG-landene (B3-0396/93 )

— Marleix, Musso, Lauga, Lane, Alliot-Marie, MAnd
rews, Killilea, Pasty , de la Malene, Fitzsimons, Fitzger
ald, Lalor og Perreau de Pinninck for RDE-Gruppen om
manglen på sne på de ikke særligt højtliggende vinter
sportssteder i Europa (B3-0397/93 )

— Roth for V-Gruppen om mordet pa repræsentanter
for menneskerettighedsorganisationer i Tyrkiet (B3
0417/93)

— Pesmazoglou og Lagakos for PPE-Gruppen om
menneskerettigheder og religionsfrihed i Albanien (B3
0418/93 )

— Lataillade, Musso, Lauga, Alliot-Marie, Killilea,
Pasty, de la Malene, Fitzsimons, Fitzgerald, Lalor og
Perreau de Pinninck for RDE-Gruppen om krisen for
østersavlen i Marennes Oléon-bækkenet i Frankrig (B3

— Ernst de la Graete for V-Gruppen om konferencen
om Fred og Forsoning i Etiopien i Paris den 11.-13 . marts
1993 (B3-04 19/93)

0398/93)

— Ernst de la Graete for V-Gruppen om borgerkrigen i
Rwanda (B3-0420/93)

— Lehideux, Antony, Schodruch, Dillen og Blot for
DR-Gruppen om voldtægterne af kvinder i Bosnien
Hercegovina (B 3-0399/93)

— Telkämper og Onesta for V-Gruppen om demokrati
ske fremskridt i Sydafrika (B 3-042 1 /93)

— Antony, Blot, Lehideux, Schodruch og Neubauer for
DR-Gruppen om situationen i det tidligere Jugoslavien

— Telkämper for V-Gruppen og Brito for CG-Gruppen
om situationen på Cuba efter valgene i februar 1993

(B 3-0400/93 )

— Le Pen, Blot, Lehideux, Antony, Ceyrac, Gollnisch,
Le Chevallier, Martinez, Megret, Tauran, Schodruch,
Dillen og Neubauer for DR-Gruppen om forsamlingsret i
Strasbourg (B3-0401 /93)

(B 3 -0422/93 )

— Staes og Telkämper for V-Gruppen om straffrihed
for menneskerettighedskrænkelser i konflikter om
arbejdsforhold og ejendomsretten til jord i Brasilien
(sagen om Chico Mendes-mordernes flugt) (B3-0423/93 )
— Newens for S-Gruppen om situationen i Nagorno-

— Antony og Lehideux for DR-Gruppen om situatio
nen i Nicaragua (B3-0402/93 )

Karabakh (B3-0424/93)

— Saby og Dury for S-Gruppen om konferencen om
Fred og Forsoning i Etiopien i Paris den 11.-13 . marts
— Lehideux, Schodruch og Neubauer for DR-Gruppen

1993 (B3-0425/93 )

om børn i Irak (B3-0403/93)

— Dury og Woltjer for S-Gruppen om menneskerettig
hedssituationen i Irak (B3-0426/93 )

— Dillen, Neubauer og Schodruch for DR-Gruppen om
situationen i Den Sydafrikanske Republik (B3-0404/93 )

— Hoff for S-Gruppen og Robles Piquer for PPEGruppen om situationen i Den Russiske Føderation
(B3-0427/93)

— Amaral og Veil for LDR-Gruppen om de indonesi
ske myndigheders dom over Xanana Gusmao (B 3-0405/
93 )

— Rothley og Dury for S-Gruppen om Nobelpris
tageres opfordring til løsladelse af Suu Kyi (B3-0429/93)

— Wurtz, Miranda da Silva og Ephremidis for CGGruppen om udviklingen hen imod demokrati i Sydafrika

— Bjørnvig, Sandbæk og Ewing for ARC-Gruppen om
voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien (B3

(B3-04 10/93 )

0430/93)
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Formanden meddelte, at Parlamentet i overensstemmelse

med forretningsordenens artikel 64 ville blive orienteret
om listen over emner til den næste debat om aktuelle og

uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning, der ville
finde sted torsdag den 11 . marts kl . 10.00-13.00.

8. Menneskerettighederne i EF (forhandling)
Næste punkt på dagsordenen var årlig betænkning og
tillægsbetænkning af De Gucht for Udvalget om Borger
lige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender om respekt
for menneskerettighederne i EF (A3-0025/93 og A3
0025/93/till .) Talere :

6. Afgørelse om uopsættelig forhandling
Næste punkt på dagsordenen var afgørelse om anmod
ning om uopsættelig forhandling om forslag fra Kommis
sionen til Rådets forordning om begrænset ydelse af
producentstøtte for produkter forarbejdet på basis af

van Outrive for S-Gruppen, Beazley for PPE-Gruppen,
Nordmann for LDR-Gruppen, Roth for V-Gruppen .

tomater (KOM(92)0474 — C3-0478/92) (ordfører: Mat
tina — A3-0054/93 )

FORSÆDE : GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vazquez Fouz tog ordet for Landbrugsudvalget.

Uopsættelig forhandling vedtoges.

Dette punkt opførtes på dagsordenen for mødet fredag .
Fristen for at stille ændringsforslag til plenarmødet fast
sattes til onsdag den 10. marts kl. 12.00.
*

*

*

Med hensyn til anmodningerne om uopsættelig forhand
ling af de forslag, der behandledes i betænkningerne af
Caudron (Økonomiudvalget), Ortiz Climent (Regiona
ludvalget) og Desmond (Økonomiudvalget) gjorde for
manden opmærksom på, at disse betænkninger allerede
var opført på dagsordenen, og at der derfor ikke var grund
til at sætte de pågældende anmodninger om uopsættelig
forhandling under afstemning.

, Næstformand

Talere : Lalor for RDE-Gruppen, Piermont for ARCGruppen, Dillen for DR-Gruppen, Piquet for CG-Grup
pen, Landa Mendibe, Løsgænger, Escudero, ordfører for
udtalelse fra Kulturudvalget.
De Gucht forelagde sine betænkninger.
Talere : Jarzembowski , Cox , Bandres Molet, Blot, van der

Waal, Cooney, Antony, Lafuente López, Bontempi, Ver
hagen, Vanni d'Archirafi, medlem af Kommissionen.
Talere : Christopher Beazley, der beklagede, at sa fa
medlemmer var til stede ved behandling af et så vigtigt
emne, ordføreren og van Outrive, der anmodede om, at
afstemningen om denne betænkning udsattes til afstem
ningstiden onsdag, hvilket formanden meddelte, at han
ikke kunne tilslutte sig.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

7. Den Europæiske Union (forhandling)

Afstemning : del I, punkt 23 , i protokollen af 1 1.3.1993 .

Næste punkt på dagsordenen af forhandling under et om
to betænkninger.
Valverde Lopez forelagde den betænkning, han havde

udarbejdet for Udvalget om Institutionelle Spørgsmål om
fremskridtene hen imod Den Europæiske Union (SN

9. Menneskerettighederne i verden

(forhandling)

1928/ 1 /92 — C3-0256/92) (A3-0041 /93 ).

Magnani Noya forelagde den betænkning, hun havde
udarbejdet for Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsan
liggender om rapport fra Det Europæiske Råd om Den
Europæiske Union (SN 1928/ 1 /92 — C3-0256/92) (A3

Lenz forelagde den betænkning, hun havde udarbejdet
for Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender
om menneskerettighederne i verden og Fællesskabets
menneskerettighedspolitik i 1991-1992 (A3-0056/93).

0040/93 ).

Talere : Bru Puron for S-Gruppen, Pesmazoglou for
PPE-Gruppen, von Wechmar, Blot for DR-Gruppen,
Grund, Løsgænger, Kostopoulos og Vanni d'Archirafi,
medlem af Kommissionen .

FORSÆDE : ANTONIO CAPUCHO

Næstformand

Formanden erklærede forhandlingen under et for afslut
tet .

Talere : Coimbra Martins , ordfører for udtalelse fra Kul

Afstemning : del I, punkt 22, i protokollen af 1 1.3.1993 .

turudvalget, Coates for S-Gruppen, Llorca Vilaplana for
PPE-Gruppen, Bertens for LDR-Gruppen, Andrews for
RDE-Gruppen, Canavarro for ARC-Gruppen, Lehideux
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for DR-Gruppen, Ribeiro for CG-gruppen, Belo, Cassan
magnago Cerretti, van der Waal, Moorhouse og Van den
Broek, medlem af Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en .

nr. 1 ved opdelt afstemning (LDR):
første del : første sætning (indtil »samværsretten«)
anden del : resten

Afstemning : del I, punkt 13 , i protokollen af 12.3.1993 .
Stemmeforklaring:

10. Situationen i Cambodja (forhandling)
Cheysson forelagde den betænkning, han havde udarbej
det for Udenrigsudvalget om situationen i Cambodja

Bettini for V-Gruppen.
Skriftlig stemmeforklaring:

(A3-0081 /93).

McMillan Scott

Bourlanges, medlem af den ad hoc-delegation, der for
Parlamentet var rejst til Cambodja, tog ordet.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 1 ).

Da afstemningstiden var inde, blev forhandlingen afbrudt
her; den ville blive genoptaget samme eftermiddag (del I,
punkt 21 ).

13. Overførsel af- radioaktive stoffer

(afstemning) *
Betænkning af Lannoye — A3-0070/93
FORSÆDE : NICOLE FONTAINE

Næstformand

(

AFSTEMNINGSTID

11. Varer og teknologi med dobbelt formal
(endelig afstemning) *
Betænkning af Fuchs A3-0398/92 (denne afstemning
havde været udsat, jf. forretningsordenens artikel 40,
stk. 2 : protokollen af 17.12.1992, del I, punkt 26)
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT

FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0520 — C3
0014/93 :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 ved VE, 2 ved VE,
3 ved VE, 4 til 7 under et, 8 ved VE, 9 og 10 under et, 11 ,
1 2 og 13 under et
Ændringsforslag, der blev forkastet: 14

Oomen-Ruijten, for PPE-Gruppen, anmodede om sær
skilt afstemning om ændringsforslag nr. 2, 3 , 8 og 11 .

Parlamentet godkendte ved VE det således ændrede
kommissionsforslag (del II, punkt 2).

NING :

Ordføreren anmodede om, at denne afstemning udsattes
endnu en gang, mens der afventedes yderligere informa
tioner fra Kommissionen og Rådet; han spurgte ligeledes
Kommissionen, hvornår den ville give underretning om
de to bilag, som Parlamentet havde anmodet om.

Parlamentet godkendte anmodningen om udsættelse af
afstemningen.
Ordføreren tog ordet for at gentage sin forespørgsel til
Kommissionen, og Bangemann, medlem af Kommis
sionen, meddelte, at Rådet havde forpligtet sig til at nå til
en aftale med Kommissionen om en kompromistekst
inden udgangen af marts.

12. Bortførelse af børn (afstemning)
Betænkning af Salema O. Martins — A3-0051 /93
FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 2 ved VE, 1 (første

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Ordføreren anmodede om udsættelse af afstemningen om
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forret
ningsordenens artikel 40, stk. 2, da han ikke fandt
Kommissionens svar dagen før vedrørende sin holdning
til disse ændringsforslag (navnlig nr. 3)' tilfredsstillende.
Parlamentet vedtog anmodningen ved VE.

Spørgsmålet var dermed henvist til fornyet behandling i
det korresponderende udvalg .

14. Revision af Den Europæiske Socialfond
(afstemning)
Betænkning af Onur — A3-0057/93
FORSLAG TIL BESLUTNING

del)

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 2 og 1 ved VE

Ændringsforslag, der blev forkastet: 1 (anden del)

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en.
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Stemmeforklaringer:

Resultatet af afstemningen ved AN:

Antony for DR-Gruppen.

nr. 3 (SOCI):

Antal deltagere i afstemningen : 241
Ja-stemmer: 228

Skriftlige stemmeforklaringer:

Nej-stemmer: 5

Ephremidis, da Cunha Oliveira, Randzio-Plath, Nielsen,
Cushnahan og Dury .

nr. 9 (SOCI):

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 3 ).

Ja-stemmer: 127

Hverken eller: 8

Antal deltagere i afstemningen : 23 1
Nej-stemmer: 100
Hverken eller: 4

15. Rimelig løn (afstemning)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Betænkning af Wilson — A3-0060/93
Stemmeforklaring:

Oomen-Ruijten, for PPE-Gruppen, anmodede om, at
ændringsforslagene sattes under afstemning før afstem
ningen om beslutningsforslaget. Formanden erklærede
sig enig heri og indhentede Parlamentets samtykke.

Ordføreren, ligeledes om proceduren, Oomen-Ruijten for
PPE-Gruppen og Brok.
Skriftlige stemmeforklaringer:

KOMMISSIONENS

UDKAST

TIL

UDTALELSE

SEK(91)21 16 (bilag til forslag til beslutning)
Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 (SOCI), 2 (SOCI)
(første del), 3 (SOCI) ved AN (S ), 1 (PPE) ved VE, 2
(PPE), 6 (SOCI) ved VE, 7 (SOCI) ved VE, 8 (SOCI) ved
VE, 9 (SOCI) ved AN (PPE), 10 (SOCI) ved VE, 1 1 til 13
(SOCI) under et, 14 (SOCI) ved VE, 15 (SOCI) ved VE

Ændringsforslag, der blevforkastet: 2 (SOCI (anden del)
ved VE), 4 (SOCI) ved VE, 4 (PPE) ved VE

Ephremidis, Geraghty og Lord O'Hagan.
Parlamentet vedtog ved AN (S) beslutningen .
Antal deltagere i afstemningen: 262
Ja-stemmer: 136

Nej-stemmer: 1 14
Hverken eller: 12

(del II, punkt 4).
*
*

*

Ændringsforslag, der var bortfaldet: 5 (SOCI)
Ændringsforslag, der ikke blev sat under afstemning: 3
(PPE)

opdelt afstemning:
nr. 2 (SOCI) (PPE):

Van Dyk, formand for Transportudvalget, anmodede om,
at betænkning af Prag, som det var nødvendigt at stemme
om endnu samme dag, sattes under afstemning på dette
tidspunkt.
Med Parlamentets tilslutning efterkom formanden denne
anmodning .

første del : hele teksten uden ordene » som er bestemmen
de for de nationale lønhierakier«
anden del : disse ord

nr. 3 (PPE): da der var tale om et ændringsforslag af
sproglig art, blev kun Kommissionens oprindelige for
slag sat under afstemning og godkendt.

16. Handlingsprogram pa infrastrukturområ
det (transport) (afstemning) *
Betænkning af Prag — A3-0068/93

UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING 10437/92 —
C3-00 16/93
i

Talere :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 til 14 under et

— ordføreren ved starten af afstemningen om den
fulgte fremgangsmåde

Parlamentet godkendte det således ændrede rådsforslag

— Oomen-Ruijten ved starten af afstemningen og der
næst for at anmode om særskilt afstemning om nr. 10, 14
og 15

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

— Oomen-Ruijten og Wilson om originalsproget for
nr. 3 (PPE)

(del II, punkt 5 ).

Stemmeforklaring:

Tauran for DR-Gruppen
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Skriftlig stemmeforklaring:

Ordføreren anmodede med henvisning til forretningsor
denens artikel 40, stk. 2, om udsættelse af afstemningen

Geraghty .

om den lovgivningsmæssige beslutning.

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 5 ).

Parlamentet godkendte anmodningen.

Spørgsmålet var hermed henvist til fornyet behandling i

17. TEMPUS Il-programmet (afstemning) *
Betænkning af Oostlander — A3-0065/93
FORSLAG TIL AFGØRELSE KOM(92)0407 — C3

det korresponderende udvalg .

Dury mente, at Kommissionens svar var udtryk for
mangel for respekt for Parlamentet og for demokratiet.

0417/92 :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 og 2 under et, 3
ved VE, 4 til 6 under et, 7 ved VE, 8 ved opdelt

afstemning (S), 9 ved VE, 10 til 16 under et, 20 ved VE,

AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET

(Mødet afbrudt kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

17 , 18 ved VE og 19 ved VE

Ændringsforslag, der blev forkastet: 2 1

Oomen-Ruijten tog ordet ved begyndelsen af afstemnin
gen om ændringsforslagene .

FORSÆDE: MARIA MAGNANI NOYA

Næstformand

nr. 8 ved opdelt afstemning :
første del : indledende sætning og litra a)
anden del : litra b) og c)

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 6).

19. Aktuel og uopsættelig debat (listen over
opførte emner)
Formanden meddelte i overenstemmelse med forret

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Stemmeforklaring:

Ordføreren tog ordet.

ningsordenens artikel 64, stk. 2, at listen over emner
opført på dagsordenen med henblik på debatten torsdag
om aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig
betydning var udarbejdet,
og at den omfattede følgende 35 beslutningsforslag:

Skriftlig stemmeforklaring:
Caudron, Galle, Killilea og Rawlings .

I.

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning

Voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien

(del II, punkt 6).

18. Fællesskabets instrumenter til beskyttelse

af handelen (afstemning) *
Betænkning af de Vries — A3-0072/93
FORSLAG TIL FORORDNING SEK(92)1097 — C3
0322/92 :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 til 14 ved særskilt
afstemning

Lehideux, for DR-Gruppen, anmodede om særskilt
afstemning om hvert enkelt ændringsforslag.

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 7).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Talere : Ordføreren, der anmodede Kommissionen om at

redegøre for sin holdning til de vedtagne ændringsfor
slag, og Van den Broek, medlem af Kommissionen, der
meddelte, at han ikke på dette stade kunne tilslutte sig
ændringsforslagene, da forhandlingerne med Rådet ikke
var afsluttede .

MENNESKERETTIGHEDER

B3-0374/93
B3-0399/93
B3-04 12/93
B3-0430/93

S-Gruppen
DR-Gruppen
CG-Gruppen
ARC-Gruppen

Rwanda

B3-0363/93
B3-0376/93
B3-0386/93
B3-0394/93
B3-041 1 /93
B3-0420/93

LDR-Gruppen
S-Gruppen
PPE-Gruppen
RDE-Gruppen
CG-Gruppen
V-Gruppen

Cuba

B3-0362/93 LDR-Gruppen
B3-0367/93 PPE-Gruppen
B3-0422/93 V-Gruppen

Sumparabere og kurdere i Irak
B3-0361 /93 LDR-Gruppen
B 3-0426/93 S-Gruppen
Brasilien

B3-0372/93 S-Gruppen
B3-0423/93 V-Gruppen
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II .

SYDAFRIKA

B3-0360/93
B3-0365/93
B3-0375/93
B3-0404/93
B3-04 10/93
B3-0421 /93

LDR-Gruppen
PPE-Gruppen
S-Gruppen
DR-Gruppen
CG-Gruppen
V-Gruppen

III. ATOMFORSØG

B3-0364/93
B3-0373/93
B3-0379/93
B3-0387/93
B3-0390/93

CG-Gruppen
S-Gruppen
ARC-Gruppen
PPE-Gruppen
V-Gruppen

IV . SITUATIONEN I DET TIDLIGERE SOVJETUNIO
NEN

B3-0385/93
B3-0396/93
B3-0400/93
B3-0424/93
B3-0427/93

LDR-Gruppen
RDE-Gruppen
DR-Gruppen
S-Gruppen
PPE-Gruppen

22. Den økonomiske årsberetning 1993
(forhandling)
Metten forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
for Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industri
politik om Kommissionens økonomiske årsberetning for
1993 (KC)M(93)0044 — C3-0 102/93 ) (A3-0078/93 ).

Talere : Romeos, ordfører for udtalelse fra Regionalud
valget, Donnelly for S-Gruppen, von Wogau for PPEGruppen, Cox for LDR-Gruppen, Ernst de la Graete for
V-Gruppen, Perreau de Pinninck for RDE-Gruppen,
Geraghty, Løsgænger, Randzio-Plath, Herman, Herzog,
Fuchs, Beumer, formand for Økonomiudvalget, Alava
nos, Roumeliotis, der ligeledes protesterede mod at Rådet
ikke var repræsenteret, Patterson, Speciale, Pierros,
Bofill Abeilhe, Cravinho, Read, Christophersen, medlem
af Kommissionen, og Randzio-Plath, der stillede et
spørgsmål til Kommissionen, som Christophersen besva
rede .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : del I, punkt 15 , i protokollen af 12.3.1993 .

V. KATASTROFER

B3-0355/93 LDR-Gruppen
B3-0398/93 RDE-Gruppen
Med forbehold af ændringer i listen var den samlede
taletid for denne forhandling fordelt således, jf. forret
ningsordenens artikel 64, stk. 3 :
En forslagsstiller: 1 minutter
Medlemmer: 90 minutter i alt.

Eventuelle skriftligt begrundede indsigelser mod denne
liste indgivet samme dag kl . 20.00 af en gruppe eller
mindst 23 medlemmer i overensstemmelse med forret

23. Den Europæiske Investeringsfond — Ved
tægter for EIB (forhandling) *
Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
to betænkniger.

Desmond forelagde den betænkning han havde udarbejde
for Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industri
politik om Kommissionens forslag til Rådets Fælles
skabets medlemskab af Den Europæiske Investerings
fond (KOM(93)0003 — C3-0037/93) (A3-0079/93/
ændr.).

ningsordenens artikel 64, stk. 2, 2. afsnit, ville blive sat
under afstemning uden forhandling ved begyndelsen af
mødet den følgende dag.
FORSÆDE : ROBERTO BARZANTI

20. Frist for ændringsforslag
Efter forslag fra formanden udsattes fristen for ændrings
forslag til betænkning af Ortiz Climent (A3-0085/93), der
var blevet indgivet noget senere, til onsdag kl . 12.00.

Næstformand

Herman forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
for Udvalget om Institutionelle Spørgsmål om afholdelse
af en konference mellem repræsentanter for medlemssta
ternes regeringer med henblik på vedtagelse af en tilfø
jelse til protokollen vedrørende vedtægterne for Den

21. Situationen i Cambodja
(fortsat forhandling)

Europæiske Investeringsbank (KOM(93)0003 — C3

Talere til den fortsatte forhandling : De Gucht for LDRGruppen, Onesta for V-Gruppen, de la Maléne for RDEGruppen og Van den Broek, medlem af Kommissionen .

Talere : Marques Mendes for LDR-Gruppen, Christop
hersen, medlem af Kommissionen, og Desmond, ordfø

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : del I, punkt 14, i protokollen af 12.3.1993 .

Afstemning : del I, punkt 16, i protokollen af 12.3.1993 .

0036/93) (A3-0066/93).

rer .
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II. afgørelse om ændring af afgørelse 90/683/EØF om

24. Eksplosivstoffer til civil brug
(forhandling) **II

modulerne til de forskellige faser i proceduren for

Pierros forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
for Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industri

overensstemmelsesvurdering med henblik på tilfø
jelse af nye regler om anbringelse og anvendelse af
EF-overensstemmelsesmærkningen (KC)M(92)0499

politik vedrørende fælles holdning fastlagt af Rådet med

— C3-0039/93 — SYN 336B)
(A3-0084/93).

henblik på vedtagelse af Rådets direktiv om kontrol med
markedsføring af eksplosivstoffer til civil brug (C3

Talere : Thyssen for PPE-Gruppen og Bangemann, med

0006/93 — SYN 409) (A3-0061 /93).

lem af Kommissionen .

Talere : Lulling for PPE-Gruppen og Bangemann, med

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

lem af Kommissionen

Afstemning : del I, punkt 18, i protokollen af 10.3.1993 .
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : del I, punkt 12, i protokollen af 10.3.1993 .

Speciale begrundede den mundtlige forespørgsel med
forhandling, som Økonomiudvalget havde stillet til
Kommissionen om EF-initiativer for den europæiske
jern- og stålindustri (B3-0 147/93)

25. ONP-vilkår inden for taletelefoni

(forhandling) **I
Read forelagde den betænkning, hun havde udarbejdet
for Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industri
politik om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om
indførelse

af

ONP-vilkår

inden

for

27. Den europæiske jern- og stålindustri
(forhandling)

Bangemann, medlem af Kommissionen, besvarede fore
spørgslen.

taletelefoni

*

(KC)M(92)0247 — C3-0376/92 — SYN 437) (A3-0064/

*

*

93).

Talere : Janssen van Raay, ordfører for udtalelse fra
Retsudvalget, Crampton for S-Gruppen, Patterson for
PPE-Gruppen, Sisó Cruellas, Lulling og Bangemann,

Formanden meddelte, at han som afslutning pa forhand
lingen om de mundtlige forespørgsler havde modtaget
følgende beslutningsforslag med anmodning om afstem
ning snarest muligt, jf. forretningsordenens artikel 58,

medlem af Kommissionen .

stk. 7 , af:

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

— Speciale og Metten for S-Gruppen om den europæ
iske jern- og stålindustri (B3-0389/93)

Afstemning : del I, punkt 17 , i protokollen af 10.3.1993 .

— von Wechmar og de Vries for LDR-Gruppen om
EF' s initiativer til fordel for den europæiske stålindustri
(B3-0406/93)

26. Faser i proceduren for overensstemmelses
vurdering (forhandling) **I
Caudron forelagde den betænkning, han havde udarbej

det for Udvalget om Økonomi , Valutaspørgsmål og
Industripolitik om Kommissionens forslag til Rådets :
I. direktiv om ændring af Rådets direktiver 87/404/
EØF (simple trykbeholdere) -88/378/EØF (sikker
hedskrav til legetøj ) -89/392/EØF (maskiner) -89/
686/EØF (personlige værnemidler) -90/384/EØF
(ikke-automatiske vægte) -90/385/EØF (aktive, im
plantable medicinske anordninger) -90/263/EØF (te
leterminaludstyr) -92/42/EØF (nye varmtvandsked
ler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel
-77/23/EØF (elektrisk materiel bestemt til anvendel
se inden for visse spændingsgrænser (KOM(92)0499
— C3-0039/93 — SYN 336B )

— Elmalan, Ribeiro og Ephremidis for CG-Gruppen,
Puerta, Gutiérrez Diaz, Castellina, Valent, Domingo
Segarra, Gonzålez, Papayannakis og Geraghty om stål
krisen i Fællesskabet (B3-0408/93 )

— de la Maléne for RDE-Gruppen om fællesskabsini
tiativerne til fordel for den europæiske stålindustri (B3
0409/93)

— von Wogau for PPE-Gruppen om situationen inden
for den europæiske jern- og stålindustri (B3-04 15/93)
Han meddelte, at afgørelsen om anmodning om afstem
ning snarest muligt ville blive truffet ved forhandlingens
afslutning.
*

*

*
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FORSÆDE : GEORGIOS ROMEOS

Næstformand

Beumer, formand for Økonomiudvalget, anmodede om,
at fristen for fælles beslutningsforslag blev udsat til

Talere : Goedmakers for S-Gruppen, Chiabrando for
PPE-Gruppen, Vohrer for LDR-Gruppen, Melis for
ARC-Gruppen, Kostopoulos, Løsgænger, Hervé, Schlei
cher, Gonzålez Alvarez, García Arias, Seligman, Funk og
Santos .

samme aften kl . 21.00 (formanden svarede, at han ville
undersøge denne anmodning og tage stilling hertil snarest
muligt).

Talere : Metten for S-Gruppen, Beumer for PPE-Grup
pen, de Vries for LDR-Gruppen, Guillaume for RDEGruppen og Gutiérrez Díaz.
Under henvisning til Beumers anmodning foreslog for
manden at fastsætte fristen til kl. 20.00 tirsdag aften.
Beumer tilsluttede sig dette.
Talere til den fortsatte forhandling : Hoff, von Wogau,
Landa Mendibe, García Arias, Forte, Bowe, Lulling,
Herman, Reding, Hoppenstedt og Bangemann.

FORSÆDE: JOSEP VERDE I ALDEA

Næstformand

Talere: Linkohr, Muntingh, Robles Piquer, Collins, for
mand for Miljøudvalget, Matutes, medlem af Kommis
sionen, Goedmakers, ordførerer, der stillede et spørgsmål
til Kommissionen, som Matutes besvarede .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : del I, punkt 18, i protokollen af 12.3.1993 .
*

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afgørelse om anmodning om afstemning snarest muligt:

Parlamentet vedtog afstemning snarest muligt.
Afstemning : del I, punkt 17 , i protokollen af 12.3.1993 .

*

*

Colom i Naval anmodede pa vegne af alle de politiske
grupper om, at det følgende punkt behandledes, idet han
garanterede, at kun de to ordførere ville tage ordet,
således at de to betænkninger kunne sættes under afstem
ning under den næste afstemningstid.
Formanden forespurgte Parlamentet om denne frem
gangsmåde .
Parlamentet tilsluttede sig denne .

28. ALTENER og SAVE-programmerne —
drivhusgasser (forhandling) *
Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
tre betænkninger.
Bettini forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
for Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget om Kom
missionens forslag til Rådets beslutning om fremme af
vedvarende energikilder i Fællesskabet (ALTENER-pro
grammet) (KOM(92)0180 — C3-03 16/92) (A3-0077/
93).

Goedmakers forelagde den betænkning, hun havde udar
bejdet for Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget om
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om begræns
ning af kuldioxidemissionen gennem en forbedring af
energieffektiviteten
(SAVE-programmet)
(KOM(92)0182 — C3-0323/92) (A3-0076/93 ). Hun tog
ligeledes ordet som ordfører for Energiudvalgets udtalel
se om betænkning af Pollack.

Pollack forelagde den betænkning, hun havde udarbejdet
for Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse om Kommissionens forslag til
Rådets forslag om en overvågningsmekanisme for emis
sionen af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet
(KOM(92)0181 — C3-0274/92) (A3-0059/93).

29. Retningslinjerne for budgettet for 1994
(forhandling)
Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
to betænkninger udarbejdet for Budgetudvalget.
Wynn forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
om retningslinjerne for budgettet for 1994 — Sektion III
(A3-0082/93 ).

Napoletano forelagde den betænkning, hun havde udar
bejdet om retningslinjerne for budgettet for 1994 — de
øvrige sektioner (A3-0083/93 ).
Schmidhuber, medlem af Kommissionen, tog ordet.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : del I, punkt 13 , i protokollen af 10.3.1993 .

30. Dagsorden for næste møde
Formanden meddelte, at der for mødet onsdag den 10.
marts 1993 var fastlagt følgende dagsorden:
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kl. 9.00-13.00, 15.00-19.00 og 20.45-24.00:

— betænkning af David Martin om aftalerne EØF-SNG
— redegørelse fra Kommissionen om EØS (efterfulgt af
forhandling)

— aktuel og uopsættelig debat (indsigelser)

kl. 17.00:

— redegørelse fra Kommissionen om årsprogrammet
for lovgivningen (efterfulgt af forhandling) (')

— afstemningstid
kl. 20.45-23.45:

— betænkning af De Gucht om ensartet valgmåde

— spørgetid (spørgsmål til Rådet, EPS og Kommis
sionen)

— mundtlige forespørgsler med forhandling om
fredsprocessen i Mellemøsten

kl. 23.45-24.00:

v— meddelelse fra Kommissionen om dens reaktion pa
Parlamentets udtalelser

— forhandling under et om 7 mundtlige forespørgsler
med forhandling om genoprustning i Iran

— betænkning af Ortiz Climent om et finansielt samhø
rigshedsinstrument *

(Mødet hævet kl. 20.10)
(')

Mundtlig forespørgsel med forhandling B3-0 142/93 ville indgå i
forhandlingen .

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH

Generalsekretær

Formand
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DEL II

Tekster vedtaget af Europa-Parlamentet

1 . Bortførelse af børn
BESLUTNING A3-0051/93

Beslutning om bortførelse af børn

Europa-Parlamentet,

— der henviser til forslaget til beslutning af Vayssade m.fl . for S-Gruppen om bortførelse af
børn (B3-0474/89),

— der henviser til sin beslutning af 26. maj 1989 om bortførelse af børn ('),

— der henviser til sin beslutning af 12 . juli 1990 om konventionen om børns rettigheder (2),
— der henviser til sin beslutning af 13 . december 1991 om børnenes problemer i Det
Europæiske Fællesskab (3),
— der henviser til sin beslutning af 8 . juli 1992 om et europæisk charter om børns
rettigheder (4),
— der henviser til udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder til
Udvalget for Andragender om andragende nr. 637/88 om fælles forældremyndighed over
skilsmissebørn (5),

— der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed
inden for Fællesskabet (6), Kommissionens forordning (EØF) nr. 125 1 /70 om arbejdstageres
ret til at blive boende på en medlemsstats område efter at have haft beskæftigelse dér (7),
Rådets direktiv 90/364/EØF om opholdsret, Rådets direktiv 90/365/EØF om opholdsret for
lønmodtagere og selvstændige, der er ophørt med erhvervsaktivitet og Rådets direktiv
90/366/EØF om opholdsret for studerende (8),
— der henviser til Bruxelles-konventionen af 27 . september 1968 om retternes kompetence og

om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (72/454/EØF),
— der henviser til den europæiske konvention nr. 105 om anerkendelse og fuldbyrdelse af
afgørelser om forældremyndighed samt Haagerkonventionen af 1980 bm de civilretlige
virkninger af internationale børnebortførelser,
— der henviser til De Forenede Nationers konvention af 20 . november 1989 om barnets

rettigheder,
— der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder,
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder
samt til udtalelse fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier (A3-0051 /93 ),

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
C)
(8)

EFT nr. C 158 af 26.6.1989, s. 391 .
EFT nr. C 231 af 17.9.1990, s. 170.
EFT nr. C 13 af 20.1.1992, s. 534.
EFT nr. C 241 af 21.9.1992, s. 67 .
PE 139.083/endel . af 24.9.1990.
EFTnr. L 257 af 19.10.1968, s. 2.
EFT nr. L 142 af 30.6.1970, s. 24.
EFT nr. L 180 af 13.7.1990, s. 26.
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A. der henviser til , at De Forenede Nationers konvention af 20. november 1989 om barnets

rettigheder, som flere af Fællesskabets medlemsstater har tiltrådt, indeholder en række
bestemmelser, der forpligter signatarstaterne til at træffe forholdsregler mod at børn
adskilles fra deres forældre (art. 9), til at bekæmpe børns ulovlige fjernelse til og manglende

tilbagevenden fra udlandet (art. 1 1 ), samt for at forebygge bortførelse, salg eller handel med
børn til noget formål og i nogen form (art. 35 ),
B. der henviser til, at denne konvention med ovennævnte formål for øje og især for at forhindre

ulovlig fjernelse af børn til udlandet indeholder bestemmelser om, at signatarstaterne skal
fremme indgåelse af bilaterale og multilaterale aftaler eller tiltrædelse af eksisterende
aftaler,

C. der henviser til, at det i sin beslutning om et europæisk charter om børns rettigheder i punkt
8.13 erklærede, at et barn har ret til at opretholde direkte og vedvarende forbindelser med

begge forældre i tilfælde af, at forældrene lever adskilt, også hvis en af dem lever i et andet
land,

D. der henviser til, at samværsretten ofte ikke respekteres de facto, og at dette kan få
uoprettelige følger for forholdet mellem barnet og den pågældende forældrepart,
E. der henviser til, at det i samme beslutning og med ovennævnte formål for øje ligeledes
erklærede, at medlemsstaterne snarest skal vedtage passende forholdsregler for at forhindre,
at børn bortføres, tilbageholdes ulovligt eller ikke udleveres af en af forældrene eller af
tredjemand inden for en medlemsstat eller i et tredjeland, og at det gik ind for, at de retlige
fremgangsmåder, der fastlægges, skal være i stand til at løse tvister økonomisk og hurtigt og
uden vanskelighed kunne håndhæves i hele EF,
F. der henviser til, at det i sin beslutning af 1 3 . december 199 1 tilkendegav sin bekymring over,
at det stadig hyppigere forekommer, at en forældrepart eller udenforstående bortfører et
barn, og anmodede om en harmonisering af de enkelte medlemsstaters retlige bestemmelser
samt forslog oprettelse af et »register over savnede børn« for de ca. 6.000 savnede børn i
Fællesskabet,

G. der erindrer om, at det allerede i sin beslutning af 26. maj 1989 i lyset af det omfang,
internationale bortførelser af børn i Fællesskabet er ved at få, anmodede om, at man

undersøgte mulighederne for at indføre et specifikt fællesskabsinstrument for at løse dette
problem,
H. der henviser til, at de to eksisterende konventioner på området, Haagerkonventionen af 25 .
oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser, og Luxem

bourg-konventionen af 20. maj 1980, vedtaget af Europarådet, om anerkendelse og
fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed, har opfyldt deres mission, men at de
samtidig har afsløret utallige problemer med anvendelsen, som forhindrer en fuldstændig
effektiv løsning på problemet med internationale børnebortførelser foretaget af en af
forældrene ,

I.

der henviser til, at et af de væsentligste juridiske problemer, de to konventioner rejser, er, at
de tager udgangspunkt i forskellige juridiske procedurer, og at de indeholder et stort antal
undtagelser i forbindelse med tilbagegiveise af barnet og anerkendelse og fuldbyrdelse af
udenlandske domme, samt at de tillader signatarstaterne at påberåbe sig et betydeligt antal
forbehold,

J.

der henviser til, at nogle medlemsstater endnu ikke har ratificeret de to konventioner,

K. der henviser til, at den europæiske konvention af 27 . september 1968 om retternes
kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager,
ikke omfatter emner, der relaterer til fysiske personers civilstand og retsevne eller
ægteskabsordninger,

L. der henviser til, at princippet om barnets tarv bør have første prioritet i forbindelse med
afgørelser vedrørende bortførelse af børn, men at det ikke uretmæssigt må anvendes i den
stat, hvor bortføreren har søgt tilflugt, til at hindre barnet i at komme tilbage til den
medlemsstat, som er dets oprindelige hjemland,
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1.

henstiller, at børnebortførelser fordømmes på det kraftigste ;

2. konstaterer, at den strafferetlige lovgivning i medlemsstaterne enten er mangelfuld eller
udviser forskelle med hensyn til straffe og kategorisering af forbrydelser i forbindelse med
forældres bortførelse og ulovlige tilbageholdelse af børn;

3. mener imidlertid, at man, i det omfang det overhovedet er muligt, bør undgå at behandle
dette problem ad strafferetlig vej , og at en løsning bør medføre, at den af forældrene, der var
tillagt forældrémyndigheden, straks generhverver denne ret, uanset om forældremyndigheden
var opnået uden retlig indgriben, efter retsafgørelse eller efter en officielt bekræftet aftale mellem
parterne ;

4. mener, at barnet eller børnene også efter separation eller skilsmisse må have mulighed for at
omgås den af forældrene, der ikke har fået tilkendt forældremyndigheden;
5 . minder om, at barnets krav på begge sine forældre i overensstemmelse med artikel 1 8 i FN ' s
børnekonvention må være udgangspunkt for enhver familieretlig afgørelse; hovedvægten bør i
denne forbindelse lægges på begge forældres omsorgspligt frem for på forældremyndigheden;
desuden må også muligheden for fælles forældremyndighed for parterne altid overvejes og
undersøges;

6. er af den opfattelse, at enhver løsning, der går i retning af at sikre og genetablere
forældremyndigheden i forbindelse med internationale bortførelser af børn, samtidig skal
garantere og beskytte den samværsret, en af forældrene har ret til, og at man bør være særligt
opmærksom på dette problem, når der er tale om barnets biologiske forældre;
7. mener, at der på EF-plan og i de enkelte medlemsstater i tilfælde af skilsmisse og separation
må sikres tilstrækkelig rådgivning og information til alle blandede par, deres børn og deres
familiemedlemmer om forældremyndighedsspørgsmålet og børnebortførelsesproblemet; der må
oprettes rådgivningsinstanser for personer, der ønsker at danne eller allerede har dannet blandede
parforhold;

8 . kræver, at man overvejer at etablere internationale familiemæglingsinstanser eller at gøre
de nationale familiemæglingsinstanser tilgængelige via netværk, hvorved det ville blive lettere at
løse konflikter vedrørende besøgsret og forebygge, at børn bortføres af den af forældrene, der
ikke har forældremyndigheden;

9. mener, at Fællesskabet bør støtte sammenslutninger, hvis formål er præventivt arbejde til
forebyggelse af børnebortførelser;
1 0.

henstiller til medlemsstaterne at iværksætte en samordnet aktion inden for rammerne af de

kompetente internationale organer med henblik på at harmonisere eller skærpe de sanktioner,
medlemsstaterne anvender, når et barn er blevet bortført af tredjemand;

11 . ser med bekymring på, at antallet af internationale bortførelser af børn i Fællesskabet kan
eskalere, når de indre grænser ophæves med henblik på den fulde gennemførelse af det indre
marked ;

12. konstaterer, at ulovlige bortførelser af børn er nært forbundet med den fuldstændige
virkeliggørelse af to af de karakteristiske træk ved det indre marked, den frie bevægelighed for
personer og retten til frit at etablere sig, og påpeger endvidere, at dette problem allerede har været
behandlet i forskellige fællesskabssammenhænge, især inden for Det Europæiske Politiske
Samarbejde ;

13 . kræver, at der gennemføres en undersøgelse vedrørende den fri bevægelighed for
mindreårige umyndige børn og de foranstaltninger, medlemsstaterne påtænker at træffe på dette
område for at give de forældre, der har forældremyndigheden, ret til at modsætte sig, at barnet
fjernes fra det land, hvor det har sin faste bopæl; mener, at denne undersøgelse især bør være
koncentreret om de virkemidler, der er adgang til som led i det juridiske og politimæssige
samarbejde, der er nævnt i Maastricht-Traktaten og Schengen-aftalen;
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14. gentager, at selv om Haager- og Luxembourg-konventionerne af 1 980 hidtil har vist sig at
være egnede instrumenter til behandling af internationale bortførelser af børn foretaget af en af
forældrene, mener det på grund af det store antal sager, der stadig ikke er afgjort, eller som skal
behandles, samt på grund af de problemer, der er forbundet med anvendelsen af de to
konventioner, og som forstærkes af det forhold, at de ikke er ratificeret af alle medlemslande, at
der er behov for fællesskabsregler, der er så smidige og fleksible, at de kan sikre, at børn snarest
muligt kan vende tilbage til deres hjemland;

15 . påpeger, at selv om de to konventioner er åbne for nye underskrivere, har de stadig kun
„ samlet et utilstrækkeligt antal tredjelande; derfor, hvad angår relationerne mellem medlemssta
terne og tredjelande, bør:

a) tredjelande tilskyndes til at undertegne Luxembourg-konventionen af 20. maj 1980,
Haag-konventionen af 25 . oktober 1980 og FN-konventionen om børns rettigheder,
%

b) medlemsstaterne opfordres til at indgå bilaterale aftaler med tredjelande .
1 6. påpeger ligeledes, at de største mangler ved anvendelsen af disse konventioner især er den
langsomme sagsbehandling, at sagsbehandlingen ikke er fuldstændig gratis, sproglige proble
mer, og at det i talrige tilfælde ikke er muligt for den af forældrene, der kræver sit barn tilbage, at
opnå juridisk bistand under de gældende systemer i medlemsstaterne ;
17 . bider mærke i de problemer, der er afledt af fuldbyrdelse og anerkendelse af udenlandske
retsafgørelser i en anden signatarstat, og i det store antal undtagelser fra denne anerkendelse og
fuldbyrdelse, de to konventioner indeholder, samt fra reglen om, at barnet straks skal gives
tilbage til sit hjemland;
18 . anser det for vigtigt, at forpligtelser i henhold til internationale traktater håndhæves
fuldstændig ens af alle medlemsstater;
19 . bider i særlig grad mærke i, at Luxembourg-konventionen af 1 980 i artikel 1 0 tillader, at en
dommer i den stat, hvor bortføreren har søgt tilflugt, efterprøver virkningerne af den pågældende
retsafgørelse i lyset af de grundlæggende principper for familiers og børns retsforhold i
modtagerstaten, og som en følge heraf afviser at anerkende og fuldbyrde den pågældende
retsafgørelse ;

20. beklager, at Bruxelles-konventionen af 1 968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse
af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, ikke omfatter anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende forældremyndighed og samværsret;
21.

anmoder medlemsstaterne om at indføre bestemmelser, der sikrer den fulde gennemførel

se af samværsretten ;

22. ser med bekymring på det store antal forbehold, begge konventioners signatarlande
påberåber sig, og opfordrer medlemsstaterne til at gøre sig deres overvejelser og indlede
forhandlinger med de øvrige signatarlande med henblik på at begrænse disse forbehold mest
muligt;
23 . konstaterer dog, at nogle bilaterale aftaler om retligt samarbejde mellem medlemsstaterne
indbyrdes eller mellem medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at genetablere foræld
remyndigheden over barnet og sikre samværsret på tværs af landegrænserne har været effektive ;

understreger ligeledes, at de har en afskrækkende virkning på forældre, der føler sig fristet til at
bortføre deres børn;

24.

opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret de to konventioner, til at gøre

det hurtigst muligt, og henstiller konkret til :

a) Grækenland og Italien at ratificere Luxembourg-konventionen af 20. maj 1980 og Haag
konventionen af 25 . oktober 1980,

b) Belgien at ratificere Haag-konventionen af 25 . oktober 1980,
c) Grækenland, Nederlandene, Luxembourg og Irland at ratificere FN-konventionen om børns
rettigheder;

25 . anmoder Kommissionen om at forelægge Europa-Parlamentet en meddelelse, der behand
ler alle aspekter af internationale bortførelser af børn inden for rammerne af et Europa uden
grænser og de løsninger, som kunne danne grundlag for et europæisk retsinstrument;
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26.

anmoder i den forbindelse Kommissionen om at undersøge følgende muligheder:

1 . de juridiske muligheder for at udvide Bruxelles-konventionen af 1968 til at omfatte

automatisk anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser om forældremyndighed og
samværsret, herunder gennem udarbejdelse af en protokol ;

2. muligheden for at oprette et specifikt instrument på fællesskabsplan for at løse problemerne i
forbindelse med international bortførelse af børn i Fællesskabet i lyset af det indre marked;

27. mener imidlertid, at et juridisk instrument baseret på Traktatens art. 220 på baggrund af de
bestemmelser, der er på spil, vil være i fuld overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, og at
dette instrument bør:

a) fastlægge procedurer for automatisk gennemførlighed af afgørelser truffet af retterne på det
sted, hvor bortførelsen har fundet sted,

b) dels muliggøre direkte foranstaltninger til tilbageføring af bortførte børn, men dels også søge
at bekæmpe børnebortførelsesproblemet præventivt,

c) indeholde specielle forskrifter om samkvemsret, herunder samkvemsret med børn født uden
for ægteskab,

d) fastlægge procedurer for hurtig tilbageføring af børn og også pålægge medlemsstaterne et
ansvar i denne forbindelse ,

e) i videst mulig udstrækning begrænse årsagerne til manglende anerkendelse og manglende
f)

fuldbyrdelse af afgørelser,
bestemme, at procedurerne skal være gratis,

g) regulere et forbedret og hurtigere samarbejde mellem medlemsstaterne og de involverede
forvaltningsorganer;

28 . opfordrer derfor medlemsstaterne til at gøre brug af den mulighed, Traktatens art. 220
giver dem, for at vedtage et juridisk instrument baseret på denne artikels første led;

29.

opfordrer ligeledes Kommissionen til systematisk at inddrage disse spørgsmål i forhand

linger om samarbejdsaftaler med tredjelande;

30.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Europarådet,

Det Europæiske Politiske Samarbejde og De Forenede Nationer.

2. Overførsel af radioaktive stoffer *
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0520 — C3-0014/93 (»)

Kommissionens forslag til Rådets forordning om overførsel af radioaktive stoffer inden for Det
Europæiske Fællesskab

Dette forslag godkendtes med følgende ændringer (2):
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )
4. betragtning

medlemsstaterne har derfor indført en række ordninger

inden for deres område for at opfylde kravene i artikel 3 i
(')
(2)

Dette forslag var behandlet i betænkning A3-0070/93 .

(*)

EFT nr. C 347 af 31.12.1992 , s . 17 .

medlemsstaterne har derfor indført en række ordninger

inden for deres område for at opfylde kravene i artikel 3 i

Forretningsordenens artikel 40, stk. 2, fandt anvendelse. Spørgsmålet henvistes dermed til fornyet udvalgsbehandling.
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

direktiv 80/836/Euratom; medlemsstaterne vil derfor

direktiv 80/836/Euratom; medlemsstaterne træffer der

fortsat ved intern kontrol, som de gennemfører på grund
lag af nationale regler, som er i overensstemmelse med
gældende fællesskabskrav og med alle relevante interna
tionale krav, sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau på

for ved intern kontrol, som de gennemfører på grundlag
af nationale regler, som er i overensstemmelse med
gældende fællesskabskrav og med alle relevante interna
tionale krav, alle nødvendige foranstaltninger med hen
blik på at anvende de gældende regler for beskyttelse i
den medlemsstat, der har de strengeste bestemmelser på

deres område ;

området;

(Ændringsforslag nr. 2)
Artikel la (ny)
Artikel la

Denne forordning finder ikke anvendelse for stoffer:

a) som vil kunne anvendes til nuklear spredning;
b) som er beregnet til udførsel til tredjelande med
undtagelse af stoffer bestemt til medicinsk anvendel
se eller forskningsformål.
For disse to tilfælde indføres der et moratorium, hvorun
der de nævnte stoffer ikke kan overføres. Moratoriet

ophæves, når de forslag, som er bebudet i dok.
SEK(92)1085 vedrørende ikke-spredning af atomvåben
og kontrol med udførsel af nukleare produkter, træder i
kraft.

(Ændringsforslag nr. 3 )
Artikel lb (ny)
Artikel lb

Denne forordning finder ikke anvendelse for overførsler
ad luftvejen, hvis der er tale om radioaktive stoffer til
medicinsk brug; for alle andre radioaktive stoffer er
overførsel ad luftvejen forbudt.

(Ændnngsforslag nr. 4)
Artikel 3

Kontrol i henhold til fællesskabsbestemmelser eller

Kontrol i henhold til fællesskabsbestemmelser eller

nationale bestemmelser med overførsler af radioaktive

nationale bestemmelser med overførsler af radioaktive

stoffer skal ikke have form af grænsekontrol , men skal
gennemføres alene som ikke-diskriminerende rutinekon

stoffer skal ikke have form af grænsekontrol, men skal
gennemføres alene som rutinekontrol eller særlig kontrol

trol inden for en medlemsstats område .

inden for en medlemsstats område .
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 5)
Artikel 4, stk. 1,1 . afsnit
1.

En indehaver af radioaktive stoffer, som har til

hensigt at foretage en overførsel af sådanne stoffer eller at
bringe en sådan overførsel i stand, skal hos modtageren af

1.

En indehaver af radioaktive stoffer, som har til

hensigt at foretage en overførsel af sådanne stoffer eller at
bringe en sådan overførsel i stand, skal hos modtageren af

hvilken det skal fremgå, at modtageren i den modtagende
medlemsstat har opfyldt alle de i de nationale gennemfø

de radioaktive stoffer indhente en forhåndserklæring, af
hvilken det skal fremgå, at modtageren i den modtagende
medlemsstat har opfyldt alle de i de nationale gennemfø

relsesbestemmelser til artikel 3 i direktiv 80/836/Eura

relsesbestemmelser til artikel 3 i direktiv 80/836/Eura

tom stillede krav og alle krav vedrørende økonomiske
dispositioner med henblik på sikker opbevaring eller
bortskaffelse af de radioaktive stoffer efter brug.

tom stillede krav og alle krav vedrørende økonomiske
dispositioner med henblik på sikker foreløbig eller ende
lig opbevaring af de radioaktive stoffer efter brug.

de radioaktive stoffer indhente en forhåndserklæring, af

(Ændringsforslag nr. 6)
Artikel 4, stk. 1, afsnit 2a (nyt)

En kopi af dokumentet skal i overensstemmelse med
Euratom-Traktatens artikel 74 tilstilles Euratom-Agen
turet.

(Ændringsforslag nr. 7)
Artikel 4, stk. la (nyt)

la.

Indehaveren har pligt til at forsikre transporten

mod ulykker. En kopi af forsikringskontrakten vedføjes
den i stk. 1 omhandlede erklæring.

(Ændringsforslag nr. 8)
Artikel 4, stk. 2

2.

Den i stk. 1 omhandlede erklæring skal påtegnes af

de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvortil
overførslen skal ske.

2.

Den i stk. 1 omhandlede erklæring skal påtegnes af

de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvortil

overførslen skal ske. Forinden skal den sendes til de
kompetente myndigheder i transitmedlemsstaterne.
Denne erklæring ledsager alle overførsler af radioaktive
stoffer.

(Ændringsforslag nr. 9)
Artikel 4, stk. 2a (nyt)

2a. Bestemmelserne i denne forordning har ikke for
rang for artiklerne i Euratom-Traktatens kapitel VII.

(Ændringsforslag nr. 10)
Artikel 4, stk. 2b (nyt)

2b. Euratoms inspektører og medlemsstaternes for
skellige kontrolorganer skal ved afsendelse og modtagel
se kontrollere:

a) rigtigheden af den i stk. 1 omhandlede erklæring
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

b) den korrekte anvendelse af sikkerhedsforanstaltnin

gerne for enhver overførsel i henhold til denne
forordning.

(Ændringsforslag nr. 11 )
Artikel 4, stk. 3a (nyt)

3a. Kommissionen tilstiller hver sjette måned Parla
mentet en liste over de foretagne overførsler.
(Ændringsforslag nr. 12)
Artikel 6

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samar-

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samar

bejder om at sikre, at denne forordning anvendes på

bejder om at sikre, at denne forordning anvendes på

overførsler af radioaktive stoffer.

overførsler af radioaktive stoffer.

Af oplysningerne skal antallet af overførsler og den
maksimale aktivitet i forbindelse med den enkelte over

førsel fremgå.
(Ændringsforslag nr. 13 )
Artikel 7, stk. 2

2.

Denne forordning gælder ikke for overførsel af

2.

udgår

radioaktive stoffer,
der udføres:
— mellem de i Traktatens artikel 8, stk. 2, omhandlede
institutter;

— afKommissionen eller påforanledning afdenne som
led i de opgaver, der er pålagt den i medfør af
Traktatens andet afsnit, kapitel VII.

3. Revision af Den Europæiske Socialfond
BESLUTNING A3-0057/93

Beslutning om Europa-Parlamentets retningslinjer vedrørende revisionen af Den Europæiske
Socialfond

Europa-Parlamentet,

— der henviser til forslag til beslutning af Martin m.fl . om Europa-Parlamentets retningslinjer
vedrørende revisionen af Den Europæiske Socialfond (B3-0893/92),

— der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Edinburgh den 11.-12. december
1992 om Fællesskabets fremtidige finansiering,

— der henviser til sine beslutninger af 12. juli 1991 (') og 16. september 1992 (2) om
strukturfondsreformens gennemførelse og til sin beslutning af 22. februar 1991 (3) om
Socialfondens virkemåde,

0)

(2 )
C)

EFT nr. C 240 af 16.9.1991 , s. 256.
EFT nr. C 284 af 2 . 1 1 . 1992 , s . 67 .
EFT nr. C 72 af 18.3.1991 , s . 183 .
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— der henviser til Rådets beslutning af 3 . december 1992 om nødvendigheden af at løse
arbejdsløshedsproblemet i Fællesskabet,

— der henviser til sin beslutning af 22. januar 1992 (') om Fællesskabets strukturpolitik —
Status og Perspektiver (midtvejsevaluering),
— der henviser til Kommissionens meddelelse af 23 . december 1992: Styrkelse af kampen mod

marginalisering og fremme af integrationen (KOM(92) 0542),
— der henviser til den protokol om arbejdsmarkedsforhold, der er vedføjet Maastricht
Traktaten, ifølge hvilken erhvervsmæssig integration af personer, der er udstødt fra
arbejdsmarkedet, skal indgå i EF' s politik,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Sociale Anliggender, Beskæftigelse og

Arbejdsmiljø og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder (A3-0057/93),

A. der henviser til, at Den Europæiske Socialfond (ESF) er et af redskaberne i EF s
strukturpolitik, som skal bidrage til at bekæmpe arbejdsløsheden,

B. der henviser til, at ESF har til opgave at understøtte de nationale bestræbelser på at bekæmpe
arbejdsløsheden blandt unge og kvinder, langtidsledigheden og den omfattende fattigdom og

sociale udstødelse, som er resultatet heraf, samt efter den udvidelse, der er sket med den nye
artikel 123 i Traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht), desuden at støtte medlems

staternes indsats for at lette tilpasningen til industrielle ændringer og til ændringer i

produktionssystemerne, navnlig ved erhvervsuddannelse og omskoling,
C. der henviser til, at foranstaltningerne under ESF og de øvrige strukturfonde skal være
afstemt efter Fællesskabets øvrige politikker og programmer, og at der skal tages hensyn til
de af Fællesskabet fastlagte retningslinjer og prioriteter,

D. der henviser til, at foranstaltningerne under ESF skal være baseret på grundlæggende
principper som dialog mellem arbejdsmarkedets parter og lige muligheder for ligebehand
ling af mænd og kvinder, hvor Den Europæiske Socialfond kan være et særligt egnet redskab
til bekæmpelse af den forholdsvis høje arbejdsløshed blandt kvinder og til at skabe nye
muligheder for beskæftigelse af kvinder,

E. der henviser til, at disse foranstaltninger kun kan føre til de ønskede mål, såfremt de
forberedes og gennemføres i nært samarbejde med de lokale og regionale offentlige
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og de ikke-statslige organisationer, f.eks. velfærds
organisationer, der arbejder på lokalt og regionalt plan,
F. der henviser til, at der ved forvaltningen og udnyttelsen af ESF-midlerne også skal tages
hensyn til situationen og udviklingen på arbejdsmarkedet,
G. der henviser til lokale beskæftigelsesfremmende foranstaltningers og små og mellemstore
virksomheders betydning for skabelsen af arbejdspladser og genoplivningen af de økono
miske og sociale strukturer,

H. der henviser til, at større fleksibilitet i forbindelse med programmeringen, forvaltningen og

gennemførelsen af foranstaltninger under ESF-målene må kombineres med større gennem
skuelighed, for så vidt angår fællesskabsinterventionerne, et snævrere partnerskab, bedre

strukturer til udbredelse af informationer og til ydelse af teknisk bistand samt med forbedring
af mekanismerne og metoderne til opfølgning, evaluering og kontrol i forbindelse med
udnyttelsen af ESF-midler,

I.

der henviser til, at det er påtrængende nødvendigt at udarbejde en EF-strategi for
bekæmpelse af arbejdsløsheden og forberedelse af arbejdstagerne til arbejdsmarkedets krav
og ændringer,

J.

der henviser til betydningen af den strukturfondsreform, Det Europæiske Råd indledte i
1988, hvor man for første gang lagde en strategi på mellemlang sigt (5 år) for Fællesskabets
politik på dette område med nøje definerede målsætninger,

(')

Protokollen af denne dato, del II, punkt 4 a).
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K. der er af den opfattelse, at denne strategi stort set har stået sin prøve, men kun på længere sigt
kan give de ønskede resultater,

1 . gar principielt ind for en videreførelse af de opstillede grundlæggende principper om
samling, programmering, koordinering, supplering, partnerskab og subsidiaritet (');
2. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til følgende retningslinjer ved revisionen af
strukturfondsforordningen og er af den opfattelse, at Europa-Parlamentet fuldt ud bør gøre brug
af den ret til medbestemmelse, det har i henhold til Maastricht-Traktaten ;

3 . gør opmærksom på, at mal nr. 1,2 og 5b under strukturfondene skal tage hensyn til den
menneskelige arbejdskrafts betydning for den strukturelle udvikling i mindre udviklede regioner
og for omstillingen i regioner eller dele af regioner, hvor industrien er i tilbagegang, samt for
udviklingen i landdistrikter og inden for fiskerisektoren ;

4. opfordrer derfor Kommissionen til ved revisionen af strukturfondsforordningen af tage i
betragtning, at ESF i første række er et vigtigt redskab til virkeliggørelse af alle strukturfondenes
målsætninger ( 1 , 2, 3, 4 og 5b), og at der derfor skal sikres et større engagement fra
medlemsstaternes og EF' s side ved den økonomiske støtte til udvikling af de menneskelige
ressourcer,

5.

glæder sig principielt over, at der tages hensyn til flere socioøkonomiske indikatorer som

f.eks. national og regional velstand, det relative omfang af de strukturelle problemer, herunder
især arbejdsløsheden i forbindelse med udnyttelsen af strukturfondene; gør imidlertid samtidig
opmærksom på, at dette kræver sammenlignelige europæiske statistikker, hvis regionerne fortsat
skal kunne sammenlignes; understreger behovet for, at kriterierne for tildeling er klare og
sammenhængende ;

6. mener, at de hidtidige bidragssatser (for mål nr. 1 højst 75% og mindst 50%, for de øvrige
mål højst 50% og mindst 25%) samt de efter aftale mellem partnerne mulige differentieringer
inden for disse marginer fortsat er egnede til at få medlemsstaterne til selv at yde et passende og
gennemskueligt bidrag i overensstemmelse med additionsprincippet, men kræver dog en
forlængelse af ESF-interventionernes løbetid til mindst fem år;

7 . kræver enklere forvaltningsprocedurer og mere gennemfksuelige beslutningsprocesser
samt en mere effektiv finanskontrol i form af ex-ante-vurderinger, overvågninger og ex
post-evalueringer; mener desuden, at de lokale og regionale instanser og arbejdsmarkedets parter
i højere grad skal inddrages i alle faser; mener, at strukturinterventionerne bør tilpasses
resultaterne af overvågningen og vurderingen; mener endvidere, at der kun bør ydes støtte, når

det fremgår af vurderingen, at den økonomiske og sociale nyttevirkning på mellemlang sigt står i
et passende forhold til de anvendte midler; mener derfor, at der, parallelt med at der udarbejdes
en årsberetning om strukturfondsreformens gennemførelse, bør foretages en kontrol i halvdelen
af strukturfondsreformens løbetid;

8.

ønsker for mal nr. 1,2 og 5b en bedre definition af tildelingskriterierne for de aktioner, som

ESF er med til at finansiere ;

9. er af den opfattelse, at ESF' s effektivitet tidligere er blevet mindsket ved at man strengt har
fulgt kalenderåret, og kræver derfor, at der for foranstaltninger med længere løbetid også åbnes
mulighed for finansiering over flere år;

10.

finder det påkrævet at afkorte fristen for udbetaling af midler til medlemsstaterne og

regionerne eller til privatpersoner;

(')

Beslutning af 10.6.1992 om Kommissionens meddelelse : Fra Fællesakten til Maastricht-Traktaten — Mal og Midler,
EFT nr. C 176 af 13.7.1992 , s . 74 .
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11 .

er af den opfattelse, at den horisontale karakter bør bevares i forbindelse med mål nr. 3 og

4;

12 . støtter sammenlægningen af de hidtidige mal nr. 3 (bekæmpelse af langtidsledighed) og
mål nr. 4 (erhvervsmæssig integrering af de unge) til et nyt mål nr. 3 (bekæmpelse af
arbejdsløshed, navnlig igennem lettere erhvervsmæssig integrering af unge og kvinder og
erhvervsmæssig genintegrering af langtidsledige) og udvidelsen af dette mål til også at omfatte
social og faglig integrering af personer, der er ramt af alvorlig fattigdom og social marginalise
ring ;

13 . understreger i den forbindelse navnlig den særlige betydning af, at der skabes lige
muligheder for kvinder og mænd som et af målene for den fælles socialpolitik og fremhæver i
denne forbindelse behovet for at prioritere uddannelsen af kvinder i fremtidsorienterede erhverv
og skabe nye erhvervsmæssige perspektiver for kvinder i disse erhverv samt fremme erhvervs
forberedelsen, f.eks. gennem motivering af kvinder til at vælge tekniske uddannelser;

14. kræver større fleksibilitet ved fastsættelsen af adgangskriterierne for støtteforanstaltnin
gerne (f.eks . mere fleksible aldersgrænser ved definitionen af unge som arbejdssøgende og
langtidsledige, inddragelse af kvinder, der ikke er registreret som ledige, men er arbejdssøgende)
og forventer en øget indsats til bekæmpelse af langtidsledigheden gennem videreuddannelses
foranstaltninger samt mobilitetsstøtte med henblik på genintegrering og en forstærket indsats for
at genintegrere unge i erhvervslivet gennem erhvervsvejledning, uddannelsesforanstaltninger for
arbejdsløse unge, også umiddelbart efter endt skolegang, herunder forbedring af de faglige
uddannelsessystemers effektivitet, men også videreuddannelses- og omskolingsforanstaltninger,
og kræver, at disse foranstaltninger koncentreres om de mest trængende lande ;

15 . gar ud fra, at der i betragtning af den sociale marginaliserings omfang og kompleksitet
især vil blive tale om aktioner med eksempel- og innovationskarakter, der bl.a. skal gennemføres
af ikke-statslige organisationer; hertil hører især grundlæggende skoleuddannelse (bekæmpelse
af analfabetisme, sprogundervisning), faglig uddannelse og videreuddannelse og omskoling
samt eventuelt tilskud med henblik på at lette deltagelsen i støtteforanstaltninger, f.eks . for at
gøre det muligt for kvinder med børn at kunne forene deres deltagelse med pligter i hjemmet;

16. glæder sig over, at der i overensstemmelse med den nye artikel 123 i Maastricht-Traktaten
oprettes et ny mål nr. 4, som skal omfatte tilpasningen til industrielle ændringer og til ændringer i
produktionssystemerne, navnlig ved erhvervsuddannelse og omskoling ;

17 . finder det ubetinget nødvendigt, at de foranstaltninger til genansættelse af arbejdstagere
og skabelse af nye arbejdspladser eller omstilling af virksomheder, som i årtier har været anvendt
inden for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, jf. Traktatens artikel 56, er velegnede som
model for et i overensstemmelse med principperne i artikel 123 ændret horisontalt mål nr. 4;
mener, at dette mål ud over videreuddannelses- og omskolingsforanstaltninger bør omfatte
betaling af midlertidig løn, mobilitetsstøtte, omskolingsstøtte og ansættelses- og etableringsstøt
te, som fortrinsvis skal være personorienteret; mener endvidere, at virksomheds- eller brancheo
rienterede støtteforanstaltninger, såfremt sådanne er nødvendige, først og fremmest bør komme
små og mellemstore virksomheder og underleverandørindustrier til gode, og at arbejdstagerre
præsentanter bør inddrages, når der skal træffes afgørelse om konkrete foranstaltninger i de
enkelte virksomheder;

1 8 . anser det for nødvendigt i forbindelse med en sådan model klart at definere, hvilke udgifter
der er »godtgørelsesberettigede« ved medfinansiering over ESF;
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19. kræver en nøjere afstemning af Socialfondens interventioner med alle andre eksisterende
finansieringsinstrumenter samt med de øvrige eksisterende socialpolitiske instrumenter, og
kræver, at det i den forbindelse garanteres, at EFRU navnlig i områderne under mål nr. 1 og 2 ud
over ophjælpning af basisinfrastrukturerne samtidig yder et bidrag til sikring og tilvejebringelse
af erhvervsuddannelsesinstitutioner og skabelse af nye arbejdspladser;
20.

kræver, at der indføres den nødvendige koordinering for at sikre, at ESF-aktionerne

bringes i overensstemmelse med EF' s øvrige politik, og at der ikke ydes støtte til initiativer, som
er i strid med EF-bestemmelserne ;

21.

minder om, at oplysning om og formidling af de muligheder, der findes i strukturfpndene,

navnlig ESF, bør forbedres ;

22. henstiller til Kommissionen at undersøge, om og hvordan egnede strukturer i medlems
staterne kan anvendes eller etableres med henblik på at sikre en rettidig analyse af de industrielle

udviklingsprocesser og de dermed forbundne følger for beskæftigelsen;
23 . anser det fortsat for nødvendigt at iværksætte fællesskabsinitiativer først og fremmest med
henblik på et grænseoversloidende, tværnationalt og interregionalt samarbejde i overensstem
melse med nærhedsprincippet og mener, at der med henblik på overvindelse af nye strukturpro
blemer, som ligger uden for de hidtidige mål for strukturfondene, og som de berørte
medlemsstater og regioner ikke er i stand til at løse alene, bør udformes nye fællesskabsinitia
tiver, som f.eks. KONVER;

24. kræver en kraftig forhøjelse af bevillingerne til ESF i betragtning af udvidelsen af
Europa-Parlamentets opgaver og ESF' s rækkevidde;
25 .

kræver mere effektive metoder til kontrol med udnyttelsen af bevillingerne, hurtigere

indgriben fra Fællesskabets side i forbindelse med fejludvikling og forsinkelse (teknisk bistand
osv.) og som en sidste konsekvens fratagelse af bevillinger, hvis udnyttelsen er utilstrækkelig;
26.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

4. Rimelig løn
BESLUTNING A3-0060/93

Beslutning om Kommissionens udkast til udtalelse om rimelig løn
Europa-Parlamentet,

— der henviser til forretningsordenens artikel 121 ,

— der henviser til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og i
særdeleshed artikel 1 1 8 ,

— der henviser til Maastricht-Traktaten og protokol 14 den ,

— der henviser til fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæs

sige og sociale rettigheder og handlingsprogrammet på det sociale område,
— der henviser til Europarådets socialpagt,
— der henviser til Kommissionens udtalelse om rimelig løn (SEK(91)21 16),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Sociale Anliggender, Beskæftigelse og
Arbejdsmiljø samt til udtalelser fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripo
litik og Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier (A3-0060/93),
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1.

opfordrer Kommissionen til i sin endelige udtalelse om rimelig løn at optage nedenstående

ændringer;

2.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.
PARLAMENTETS ÆNDRING

KOMMISSIONENS UDKAST

Punkt 1

1 . Den i Fællesskabspagten om Arbejdstagernes
Grundlæggende Sociale Rettigheder omhandlede ret for
alle arbejdstagere til at få en rimelig løn for det arbejde,
de udfører, bør bekræftes ;

1 . Den i fællesskabspagten om de grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder omhand
lede ret for alle arbejdstagere til at få en rimelig løn for
det arbejde, de udfører, uanset hvor det udføres, bør
bekræftes af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets par
ter;

Punkt 2, 3. led

lønningerne bestemmes i lige sa høj grad af sociale
som af økonomiske faktorer. Selv om lønudviklingen
kan afspejle strukturændringer med hensyn til udbud
og efterspørgsel, hvad angår industrier, regioner og
kvalifikationer, vil den øgede integration på det
europæiske arbejdsmarked meget vel kunne påvirke
de sociale præferencer, som er bestemmende for de
nationale lønhierarkier. Fællesskabet må derfor for

søge at finde en måde at fjerne diskriminerende
lønpraksis på, som en del af dets mere overordnede
sociale og økonomiske mål ;

lønningerne bestemmes i lige sa høj grad af sociale
som af økonomiske faktorer inden for rammerne af

retlige bestemmelser og social praksis. Selv om
lønudviklingen kan afspejle strukturændringer med
hensyn til udbud og efterspørgsel, hvad angår indu
strier, regioner og kvalifikationer, vil den øgede

integration på det europæiske arbejdsmarked meget
vel kunne påvirke de sociale præferencer. Fælles
skabet må derfor forsøge at finde en måde at opnå en
mere rimelig indkomstfordeling og fjerne diskrimi
nerende lønpraksis på, som en del af dets mere
overordnede sociale og økonomiske mål ;

Punkt 3, indledning, 1 . led

opfylde de forpligtelser, som de har i henhold til
Fællesskabspagten, til at sikre enhver arbejdstager
en rimelig løn uanset køn, race, religion eller etnisk
oprindelse ;

opfylde de forpligtelser, som de har i henhold til
fællesskabspagten, til at sikre alle arbejdstagere,
inklusive personer, der udfører fjernarbejde en
rimelig løn uanset køn, alder, handicap, race, reli
gion eller etnisk oprindelse ;

Punkt 3, 1 . overskrift, led 2a
— mulighed for at indføre en retfærdig lønreference pa
nationalt plan, der tjener som grundlag for overens
komstforhandlinger.

Punkt 3, 2. overskrift, ny overskrift

Foranstaltninger til at sikre, at retten til en rimelig løn
respekteres .

Ordninger, der skal fastlægges ved lov eller kollektive
aftaler — Foranstaltninger til at sikre, at retten til en
rimelig løn respekteres .
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PARLAMENTETS ÆNDRING

KOMMISSIONENS UDKAST

Punkt 3, 2. overskrift, indledende afsnit

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at
sikre retten til en rimelig løn, navnlig gennem en nyvur

dering af, om de gældende ordninger til sikring af retten
til en rimelig løn er fyldestgørende, herunder overvejelser
over følgende :

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at
sikre retten til en rimelig løn, navnlig gennem en nyvur

dering af, om de gældende ordninger til sikring af retten
til en rimelig løn for alle arbejdstagere, inklusive perso
ner der udfører fjernarbejde, er fyldestgørende, herun
der overvejelser over følgende :

Punkt 3, 2. overskrift, 1 . led

— yderligere lovgivning, herunder lovgivning mod
diskrimination, især på grund af race, etnisk oprindelse eller religion;

— yderligere lovgivning, herunder lovgivning mod
diskrimination, især på grund af køn, alder, race,
etnisk oprindelse eller religion omfattende anvendel
se af kvoter, om nødvendigt;

Punkt 3, 2. overskrift, 2. led

— mekanismer til fastsættelse af minimalløn og til

styrkelse af kollektive forhandlingsordninger.

— mekanismer til fastsættelse af en lovpligtig minimal
løn på grundlag af den nationale gennemsnitsløn i
overensstemmelse med ILO-konventionerne nr. 26

og 99 og til styrkelse af kollektive forhandlingsord
ninger.
Hvis ikke alle medlemsstater ved udgangen af 1994 har
indført en minimalløn, forelægger Kommissionen et
direktiv herom.

Punkt 3, 2. overskrift, led 2a (nyt)
— fastsættelse af minimalløn i overensstemmelse med
ILG-konvention nr. 131 .

Punkt 3, 2. overskrift, 2. afsnit, 2. led

— indførelse af bedre informationsordninger vedrøren-

de arbejdsmarkedet, især med hensyn til lønrater;

— indførelse af bedre informationsordninger vedrøren

de arbejdsmarkedet, især -med hensyn til lønrater,
uden at dette indebærer vanskeligheder for de små
og mellemstore virksomheder;

Punkt 3, 2. overskrift, 3. afsnit

Medlemsstaterne sørger for, at de trufne foranstaltninger
ikke tvinger lavtlønnede arbejdstagere til at tage sort
arbejde, og ikke fremmer ulovlig beskæftigelsespraksis.

Medlemsstaterne sørger for, at de trufne foranstaltninger
ikke tvinger lavtlønnede arbejdstagere til at tage sort
arbejde eller bevirker, at sort arbejde styrkes og ikke
fremmer ulovlig beskæftigelsespraksis .
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KOMMISSIONENS UDKAST

PARLAMENTETS ÆNDRING

Punkt 3, overskrift 2a (ny)

Foranstaltninger til fordel for udvikling af menneskelige
ressourcer

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at forbedre arbejdsstyrkens produktivitet og indtje

ningsmuligheder på lang sigt. Disse foranstaltninger
omfatter:

— en politik, der har til formål at fremme investeringer
i forskning og kapitaludstyr, hvilket vil medføre en
langsigtet produktivitetstigning;
— en omfattende indsats for at øge investeringen i

menneskelige ressourcer på alle niveauer og på alle
udviklingsstadier, herunder uddannelse på sekun
dærtrinet og højere uddannelse, erhvervsmæssig
grunduddannelse, omskoling, efter- og videreuddan
nelse samt personlig udvikling; samtidig foretages
undersøgelser med det formål at foregribe ændrin
ger på arbejdsmarkedet, især på lokalt og regionalt
plan; dette kan gennemføres ved at oprette regionale
observationsorganer, der arbejder sammen med
strukturfonden;

Punkt 4, 3. afsnit

— at tilskynde til udvikling af informationsudveksling
på europæisk plan om lønpraksis i de enkelte virk
somheder;

— at tilskynde til udvikling af informationsudveksling
på europæisk plan om lønstrukturer inden for den
offentlige og private sektor, fordele, forhold vedrø
rende arbejderes og arbejdsgiveres fællesinteresser
og arbejdermedbestemmelse;

Punkt 5

5 . Kommissionen fremlægger en rapport for Rådet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Europa-Parla
mentet efter høring af arbejdsmarkedets parter og senest
tre år efter vedtagelsen af denne udtalelse på grundlag af
oplysninger, som medlemsstaterne vil blive bedt om at
fremsende, om hvilke fremskridt der er gjort, og hvilke
forhindringer man er stødt på. Derefter vil udviklingen
blive analyseret hvert andet år.

5 . Kommissionen fremlægger en rapport for Rådet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Europa-Parla
mentet efter høring af arbejdsmarkedets parter og senest
tre år efter vedtagelsen af denne udtalelse på grundlag af
oplysninger, som medlemsstaterne vil blive bedt om at
fremsende, om hvilke fremskridt der er gjort, og hvilke
forhindringer man er stødt på. Hvis udviklingen henimod
en rimelig løn efter dette tidsrum er utilstrækkelig,
foreslår Kommissionen et bindende juridisk instrument
eller juridiske instrumenter for at fastslå og befordre alle
arbejdstagers ret til at modtage en rimelig løn. Derefter
vil udviklingen blive analyseret hvert andet år.
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5. Handlingsprogram på infrastrukturområdet (transport) *
UDKAST TIL FORORDNING 10437/92 — C3-0016/93

Udkast til Rådets forordning om iværksættelse af et handlingsprogram på infrastrukturområdet
med henblik på gennemførelsen af det integrerede transportmarked

Dette udkast godkendtes med følgende ændringer:
\

RÅDETS UDKAST (*)

PARLAMENTETS ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )
Præambel, 1 . henvisning

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 75 ,

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 75 og
84, stk. 2,

(Ændringsforslag nr. 2)
3. betragtning

et beløb på 280 mio ecu skønnes nødvendigt til iværksæt-

udgår

teisen af dette program;

(Ændringsforslag nr. 3 )
Betragtning 5a (ny)

sø- og luftfartssektoren indgår også i et integreret trans
portmarked;

(Ændringsforslag nr. 4)
Artikel 1 , stk. 2

2.

De fællesskabsmidler, der skønnes nødvendige til

2.

udgår

handlingsprogrammets gennemførelse, beløber sig til
280 mio ecu og skal ligge inden for Fællesskabets
gældende finansieringsramme.

(Ændringsforslag nr. 5 )
Artikel 2, nr. 2

2) at etablere manglende forbindelser

2) at etablere manglende, navnlig grænseoverskriden
de, forbindelser,

(Ændringsforslag nr. 6)
Artikel 2, nr. 6a (nyt)

6a) at fremme jernbaneinfrastrukturen i grænseover
skridende regioner.
(*)

Rådsdokument nr. 10437/92 af 1.12.1992 .
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RÅDETS UDKAST

PARLAMENTETS ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 7)
Artikel 2, nr. 6b (nyt)

6b) at garantere et højt sikkerhedsniveau for alle trans
portformer.

(Ændringsforslag nr. 8)
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a

Rådets beslutning 78/174/EØF gælder med de nødvendi
ge tilpasninger for sø- og luftfartsinfrastrukturen.

(Ændringsforslag nr. 9)
Artikel 4, nr. 2

2) transitforbindelsen gennem Alperne (Brenner-forbindelsen);

2) jernbanetransitforbindelsen gennem Alperne (Bren
ner-forbindelsen);

(Ændringsforslag nr. 10)
Artikel 4, nr. 4

4) ve/forbindelserne gennem Pyrenæerne ;

4) forbindelserne gennem Pyrenæerne ;

(Ændringsforslag nr. 11 )
Artikel 4, nr. 5

5 ) de skandinaviske forbindelser;

5) de faste skandinaviske jernbaneforbindelser;

(Ændringsforslag nr. 12)
Artikel 4, nr. 6

6. udbygning af landforbindelserne i Grækenland,
Irland og Portugal samt landforbindelserne til og fra
disse tre medlemsstater.

6. udbygning af alle former for kombinerede forbindelser i Grækenland, Irland og Portugal samt forbindel
serne til og fra disse tre medlemsstater.

(Ændringsforslag nr. 13)
Artikel 6, stk. 5

5 . Der kan kun ydes finansiel støtte fra Fællesskabet til
et projekt, såfremt alle fællesskabsretlige forpligtelser
vedrørende offentlige udbud opfyldes.

5 . Der kan kun ydes finansiel støtte fra Fællesskabet til
et projekt, såfremt alle fællesskabsretlige forpligtelser
vedrørende offentlige udbud opfyldes og bestemmelserne
i Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
fuldt ud overholdes .
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RÅDETS UDKAST

•

PARLAMENTETS ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 14)
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a

Denne forordning vil blive revideret i løbet af regnskabs
året 1994 på baggrund af de beslutninger, der træffes
vedrørende finansiering af infrastrukturer, oprettelse af
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Investeringsfond
samt den nye ramme for strukturfondene.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0068/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om udkast til Rådets

forordning om iværksættelse af et handlingsprogram på infrastrukturområdet med henblik på
gennemførelsen af det integrerede transportmarked
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0231 ) ('),
— der henviser til sin udtalelse af den 20. november 1 992 (2) om dette forslag,
— der henviser til Rådets udkast ( 10437/92),

— hørt på ny af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 75 (C3-00 16/93),
— der henviser til, at det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag bør suppleres med
EØF-Traktatens artikel 84, stk. 2,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Transport og Turisme samt til udtalelser fra
Budgetudvalget og fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder
(A3-0068/93),

1.

godkender med forbehold af sine ændringer Rådets ændringer af Kommissionens forslag

under henvisning til resultatet af afstemningen herom ;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF

Traktatens artikel 149 , stk. 3 ;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet,, hvis det ikke agter at følge den af

Parlamentet godkendte tekst;

4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet
godkendte tekst;

5.
C)
(2)

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr. C 236 af 15.9.1992, s . 3 .

Protokollen af 20. 1 1 . 1992, punkt 1 2 .
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6. TEMPUS Il-programmet *
FORSLAG TIL AFGØRELSE K()M(92)0407 — C3-0417/92

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om vedtagelse af anden fase af programmet for
tværeuropæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser (TEMPUS II)
Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )
2. betragtning

de erfaringer, der blev indhøstet under forvaltningen af
PHARE-programmet for støtte til landene i Central- og
Østeuropa peger på nødvendigheden af en yderligere
tilpasning og variation af støtten efter landenes behov og
prioritering af de strukturelle reformer samt af, at der
anlægges en flerårig strategi for støtteprogrammerne,
hvor det er muligt;

de erfaringer, der blev indhøstet under forvaltningen af
PHARE-programmet for støtte til landene i Central- og
Østeuropa peger på nødvendigheden af en yderligere
tilpasning og variation af støtten efter landenes behov og
prioritering af reformer af de pågældende systemer inden
for de videregående uddannelser og de videregående
uddannelsesinstitutioners struktur (og retsstilling) samt
af, at der anlægges en flerårig strategi for støtteprogram
merne, hvor det er muligt;

(Ændringsforslag nr. 2)
5. betragtning

et samarbejde inden for de videregående uddannelser er
med til at skabe tættere økonomiske og kulturelle forbin-

delser mellem Europas folkeslag;

et samarbejde inden for de videregående uddannelser

styrker og uddyber det samlede net af forbindelser
mellem Europas folkeslag, fremhæver de fælles kulturel

le værdier, muliggør en frugtbar udveksling af idéer samt
letter multinational virksomhed inden for videnskab,

kultur, socio-økonomi, kunst og handel;

(Ændringsforslag nr. 3 )
Betragtning 11a (ny)

TACIS-programmet tager udtrykkeligt sigte på både
opbygningen af et »civil society« og en socio-økonomisk
omstrukturering, hvor undervisning og uddannelse skal
prioriteres højt;

(Ændringsforslag nr. 4)
12. betragtning

undervisningsministrene i visse af republikkerne i det
tidligere Sovjetunionen har udtrykt ønske om at deltage i

undervisningsministrene i visse af republikkerne i det
tidligere Sovjetunionen har udtrykt ønske om at deltage i

videregående uddannelser som led i bestræbelserne på
sanering og genoprettelse af økonomien, og man har i

videregående uddannelser som led i sociale reformer, der
indeholder bestræbelser på sanering og genoprettelse af

TEMPUS, der er relevant for omstruktureringen af de

(*)

EFT nr. C 31 1 af 27.1 1.1992, s. 1 .

TEMPUS , der er relevant for omstruktureringen af de
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

løbet af de første tre ar, TEMPUS-programmet har
eksisteret, indhøstet sådan erfaring og opbygget sådan
indsigt i problemerne i forbindelse med en omstrukture
ring af de videregående uddannelser, som er af direkte
betydning for nævnte republikker;

økonomien samt demokratiske og administrative refor
mer, og man har iløbet af de første tre år, TEMPUS

programmet har eksisteret, indhøstet sådan erfaring og
opbygget sådan indsigt i problemerne i forbindelse med
en omstrukturering af de videregående uddannelser, som
er af direkte betydning for nævnte republikker;

(Ændringsforslag nr. 5 )
Betragtning 13 a (ny)

TEMPUS II kan betragtes som et program, der fremmer
den sociale og socio-økonomiske samhørighed mellem EF
og landene i Central- og Østeuropa, og således profilerer
Europa som værdifællesskab ;

(Ændringsforslag nr. 6)
Artikel 2

TEMPUS II vedrører landene i Central- og Østeuropa,
som Rådet i forordning (EØF) nr. 3906/89, 2698/90 og
3800/91 har udpeget som berettigede til økonomisk
bistand, samt de tidligere sovjetiske republikker, således
som defineret i forordning (EØF, Euratom) nr. 2157/91 .
Disse lande benævnes i det følgende »de bistandsberetti
gede lande«. De nationale myndigheder træffer afgørelse

TEMPUS II vedrører landene i Central- og Østeuropa,
som Rådet i forordning (EØF) nr. 3906/89, 2698/90 og
3800/91 har udpeget som berettigede til økonomisk
bistand, samt de tidligere sovjetiske republikker, således

om deltagelse i samråd med Kommissionen inden for
rammerne af de nationale programmer for fællesskabs

om deltagelse i samråd med Kommissionen inden for
rammerne af de nationale programmer for fællesskabs
støtte til samfundsmæssige og økonomiske reformer.

støtte til økonomiske reformer.

som defineret i forordning (EØF, Euratom) nr. 2157/91 .
Disse lande benævnes i det følgende »de bistandsberetti

gede lande«. De nationale myndigheder træffer afgørelse

(Ændringsforslag nr. 7)
Artikel 3, litra b

b) »erhvervsliv« og »virksomhed«: alle former for øko
nomisk aktivitet uanset juridisk status, offentlige og
lokale myndigheder, uafhængige økonomiske orga
nisationer, handels- og industrikamre og/eller tilsva
rende organisationer, faglige sammenslutninger,
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt pri
vate uddannelsesorganer under ovennævnte organi
sationer og institutioner.

b) »erhvervsliv« og »virksomhed«: alle former for
erhvervsaktivitet med økonomisk, humanitær, ideel
eller anden målsætning uanset juridisk status, offent
lige og lokale myndigheder, uafhængige økonomiske

organisationer, handels- og industrikamre og/eller
tilsvarende organisationer, faglige sammenslut
ninger, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
og ikke-udbyttegivende organisationer af forskellig
art samt private uddannelsesorganer under oven
nævnte organisationer og institutioner.

(Ændringsforslag nr. 8)
Artikel 4, indledning og litra a-c

I forbindelse med den økonomiske og sociale reformpro
ces er målene med TEMPUS Il-programmet følgende:

I forbindelse med den adminitrative samfundsmæssige og
socio-økonomiske reformproces er målene med TEMPUS
Il-programmet følgende :
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

a) at fremme den strukturelle udvikling og tilpasning af
de videregående uddannelser i de bistandsberettige
de lande, især gennem et samarbejde og i vekselvir
kning med partnere i De Europæiske Fællesskabers

a) at medvirke til demokratiseringsprocessen i de
bistandsberettigede lande; at fremme den strukturel
le udvikling og tilpasning til denne socio-økonomiske
og kulturelle situation af de videregående uddannel
ser i de bistandsberettigede lande, især gennem et
samarbejde og i vekselvirkning med partnere i De
Europæiske Fællesskabers medlemsstater, hvor der

medlemsstater, hvor der tages hensyn til de områder,
som det enkelte bistandsberettigede land har priorite
ret

tages hensyn til de områder, som det enkelte
bistandsberettigede land har prioriteret

b) at yde støtte til afhjælpning af mangel på arbejdskraft
og faglig erfaring på specifikke områder, medens den

b) at yde støtte til afhjælpning af mangel på arbejdskraft
og faglig erfaring på specifikke områder, medens de

c) at fremme foranstaltninger til ungdomsudveksling
mellem Fællesskabet og de bistandsberettigede lan

c) at fremme foranstaltninger til ungdomsudveksling
mellem Fællesskabet og de bistandsberettigede lande
ved hjælp af samarbejde med specialiserede EF
programmer som PETRA og Ungdom for Europa.

administrative, samfundsmæssige og socio-økonomi
ske reformer pågår, samt

økonomiske reform pågår, samt

de .

(Ændringsforslag nr. 9)
Artikel 5, stk. 1

1.

Kommissionen iværksætter TEMPUS Il-program

met i overensstemmelse med national strategi og de mål,

der vælges sammen med de kompetente myndigheder i
de enkelte deltagende lande, i overensstemmelse med
bestemmelserne i bilaget og på grundlag af detaljerede
retningslinjer, der vedtages årligt.

1.

Kommissionen iværksætter TEMPUS II-program

met i overensstemmelse med de før beskrevne mål . Der

foretages en nærmere præcisering af den nationale stra
tegi eventuelt efter drøftelse med Kommissionen, hvor
der er tale om store ændringer af systemerne. Målene for
valg af FEP'er vælges sammen med Kommissionen og de
kompetente organer i hver enkelt af de deltagende lande i

overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget. Disse

præciseringer fastlægges i retningslinjer, som hvert år
skal vedtages af Kommissionen og de nævnte ansvarlige
organer.

(Ændringsforslag nr. 10)
Artikel 9

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet
samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg en årsberetning
om, hvorledes TEMPUS Il-programmet fungerer.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet
samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg en årsberetning
om, hvorledes TEMPUS Il-programmet fungerer. Under
behandlingen af den årsberetning, der følger efter
Maastricht-Traktatens ikrafttræden, undersøges det, om

retsgrundlaget for TEMPUS II bør ændres, og hvilke
følger dette bør få for programmet.
(Ændringsforslag nr. 11 )
Artikel 10, 2. og 3. afsnit

Efter samråd med TEMPUS-udvalget og høring af delta

gerne udarbejder Kommissionen en foreløbig beretning
samt en endelig beretning.

Den fremlægger inden den 30. april 1996 en foreløbig
beretning, der omfatter evalueringsresultaterne samt
eventuelt et forslag til fortsættelse eller tilpasning af
TEMPUS Il-programmet for perioden efter 1 . juli 1998.

Den fremlægger inden den 30. april 1996 den foreløbige
beretning, der omfatter evalueringsresultaterne samt
eventuelt et forslag til fortsættelse eller tilpasning af
TEMPUS Il-programmet for perioden efter 1 . juli 1998 .

Kommissionen fremlægger en endelig beretning senest

Kommissionen fremlægger den endelige beretning senest
den 30. juni 1999 .

den 30. juni 1999 .
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(Ændringsforslag nr. 12)
Bilag »Fælleseuropæiske projekter«
Punkt 1 , 3. afsnit

Disse projekter kan i givet fald tilknyttes eksisterende

Af hensyn til omkostningseffektiviteten tilknyttes disse

net, bl.a. dem, der finansieres inden for ERASMUS *
COMETT- OG LINGUA-programmerné, eller andre

projekter fortrinsvis eksisterende net, bl.a. dem, der
finansieres inden for ERASMUS , COMETT- OG LIN

støtteprogrammer, som fokuserer på beslægtede aspekter
af økonomisk og social reform.

GUA-programmerne, eller andre støtteprogrammer, som
fokuserer på beslægtede aspekter af økonomisk og social
reform .

(Ændringsforslag nr. 13)
Bilag »Fælleseuropæiske projekter«
Punkt 1 , afsnit 3a (nyt)

Kommissionen undersøger i forbindelse med hvert pro
jekt i hvilket omfang, den vil bidrage til den ønskede
ændring i de bistandsberettigede lande i demokratisk,
administrativ, samfundsmæssig, økonomisk og økologisk
henseende, hvor der i sidstnævnte tilfælde skal tilstræbes

en økologisk bæredygtig udvikling;

(Ændringsforslag nr. 14)
Bilag »Fælleseuropæiske projekter«
Punkt 1 , afsnit 3b (nyt)

Kommissionen sørger for, at der om muligt i hver enkelt
af TEMPUS ' aktiviteter deltager lige så mange kvinder
som mænd, og undersøger i forbindelse med hvert enkelt

projekt i hvilket omfang det bidrager til at skabe større
ligestilling mellem kønnene;

(Ændringsforslag nr. 15 )
Bilag »Fælleseuropæiske projekter«
Punkt 2, underpunkt iv)a (nyt)

iv)a Oprettelse af europæiske professorater i Central

og Østeuropa i lighed med Fullbright-fonden og Jean
Monnet-fondens stipendieordning;

(Ændringsforslag nr. 16)
Bilag »Fælleseuropæiske projekter«
Punkt 3, underpunkt vi)a (nyt)
vi)a støtte til kurser i sproget og kulturen i det land, som
lærere, studerende eller praktikanter besøger, og i

det sprog, de pågældende kurser afholdes på.
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

(Ændringsforslag nr. 20)

Bilag »Individuelle stipendier og supplerende aktiviteter«
Punkt 1 , stk. litra i )

i)

korte besøg fra en uge til to måneder i en medlems

i)

korte besøg fra en uge til to måneder i en medlems
stat eller et af de bistandsberettigede lande med

stat eller et af de bistandsberettigede lande med

henblik på at forberede fælleseuropæiske projekter,
forberede undervisningsmateriale, indsamle og ud
brede oplysninger, udveksle ekspertviden samt at
fremme den gensidige forståelse af de involverede
videregående uddannelses-/erhvervsuddannelses
systemer; støtte til videnskabsmænd fra universite

henblik på at forberede fælleseuropæiske projekter,

forberede undervisningsmateriale, indsamle og ud
brede oplysninger, udveksle ekspertviden samt at
fremme den gensidige forståelse af de involverede
videregående uddannelses-/erhvervsuddannelses
systemer;

ter og andre institutioner i de bistandsberettigede
lande med henblik på deltagelse i EF's universi
tetsprogrammer i et passende tidsrum, f.eks. et
semester;

(Ændringsforslag nr. 17)

BILAG »Individuelle stipendier og supplerende aktiviteter«
Punkt 4

4.

Der ydes tilskud til aktiviteter (især faglig bistand,

erhvervsuddannelse og diverse undersøgelser), der ved
rører reformer inden for samt udviklingen af de videregå
ende uddannelsessystemer og erhvervsuddannelsessyste
mer i de bistandsberettigede lande.

4. Der ydes tilskud til aktiviteter (især faglig bistand,
erhvervsuddannelse og diverse undersøgelser), der
bidrager til eller vedrører reformer inden for samt udvik
lingen af de videregående uddannelsessystemer og
erhvervsuddannelsessystemer i de bistandsberettigede
lande. Navnlig reformen af uddannelseslovgivningen skal
fremmes om muligt i tilslutning til Europarådets aktioner
på området.

(Ændringsforslag nr. 18)
BILAG »Individuelle stipendier og supplerende aktiviteter«
Punkt 5

5 . Der ydes tilskud til projekter, der omfatter ungdom
saktiviteter samt udveksling af unge og ungdomsledere
mellem medlemsstaterne og de bistandsberettigede lan
de .

5 . " Der ydes tilskud til projekter, der omfatter ungdom
saktiviteter samt udveksling af unge og ungdomsledere
mellem medlemsstaterne og de bistandsberettigede lan
de, for så vidt disse projekter ikke kan gennemføres som
led i programmer som PETRA og Ungdom for Europa.

(Ændringsforslag nr. 19)
BILAG (nyt)
»Kriterier«

Prioriteringen af de i bilaget nævnte aktioner sker under
hensyntagen til omkostningseffektiviteten ved den pågæl
dende aktion, vurderet på baggrund af:

— graden og hurtigheden af den forventede fornyelse af
universitetsuddannelserne;

— den intensive anvendelse af de påtænkte universitets
netværk;
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

i hvor høj grad initiativ og autonomi og ansvarlighed
fremmes og udsigterne til en selvstændig fortsættelse
af kontakterne;

det forventede bidrag til de ønskede reformer i
samfundet både i demokratisk, administrativ, økolo
gisk, samfundsmæssig og økonomisk henseende;
impulserne fra den pågældende aktion inden for
universiteterne — og ud til samfundet;

bidraget til løsninger på kort sigt af visse presserende
uddannelsesbehov.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0065/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens

forslag til Rådets afgørelse om vedtagelse af anden fase af programmet for tværeuropæisk
samarbejde inden for de videregående uddannelser (TEMPUS II)
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0407) ('),
— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 235 (C3-04 17/92),

— der henviser til sin udtalelse af 5 . april 1990 om forslag til Rådets afgørelse om indførelse af
en tværeuropæisk mobilitetsfremmende ordning for universitetsstudier (TEMPUS ) (2),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier samt

til udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser
(A3-0065/93),

1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til

2.

opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af

3.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

4.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

resultatet af afstemningen herom ;
Parlamentet godkendte tekst;
væsentlig grad;

(')
(2 )

EFT nr. C 311 af 27.11.1992, s . 1 .
EFT nr. C 113 af 7.5.1990, s. 158 .
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7. Fællesskabets instrumenter til beskyttelse af handelen *
FORSLAG TIL FORORDNING SEK(92)1097 — C3-0322/92 ( )

Kommissionens forslag til Rådets forordning om harmonisering og effektivisering af beslut
ningsprocedurerne for Fællesskabets instrumenter til beskyttelse af handelen og om ændring af
de relevante rådsfordninger

Dette forslag godkendtes med følgende ændringer (2):
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )
3. betragtning, led 5a (nyt)
— Rådets forordning nr. 2603/69 af 20. december
1969 (') om fastlæggelse af en fælles udførselsord
ning;
(»)

EFT nr. L 324 af 27.12.1969, s. 590.

(Ændringsforslag nr. 2)
Betragtning 7a (ny)

ud over effektiviseringen af beslutningsproceduren må
der foretages en revision af andre elementer i forbindelse
med iværksættelsen af handelspolitiske beskyttelsesfo
ranstaltninger, f.eks. af undersøgelses- og konsulta
tionsprocedurer, for at begrænse den tid, der kræves til
iværksættelse af disse foranstaltninger;

(Ændringsforslag nr. 3 )
/. AFSNIT, ARTIKEL 1 , STK. -1 (nyt)

-1. Artikel 6, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr.
2423/88 af 11. juli 1988 affattes således:
»3.

Konsultationerne sker om muligt skriftligt; i så

tilfælde underretter Kommissionen medlemsstaterne,

som inden udløbet af en fastsat frist på ikke over 20 dage
kan afgive udtalelse.«

(Ændringsforslag nr. 4)
/. AFSNIT, ARTIKEL 1 , STK 1

1 . Artikel 1 1 , stk. 1 , sidste punktum i Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88 af 1 1 . juli 1988 affattes således :

1 . Artikel 1 1 , stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr.
2423/88 af 1 1 . juli 1988 affattes således:

(')
(2)

Dette forslag var behandlet i betænkning A3-0072/93 .
Forretningsordenens artikel 40, stk. 2, fandt anvendelse. Spørgsmålet henvistes dermed til fornyet udvalgsbehandling.

(*)

EFT nr. C 181 af 17.7.1992, s. 9 .
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

I sådanne tilfælde betinges de pågældende varers over
gang til fri omsætning i Fællesskabet af en sikkerhedsstil

»1 . Fremgår det af en foreløbig undersøgelse, at der er
tale om dumping eller subsidier, og at der foreligger
tilstrækkelig bevis for deraf følgende skade, og findes det

lelse på størrelse med den midlertidige told, hvis endelige
opkrævning derefter afgøres i overensstemmelse med
artikel 12, stk. 2«.

af hensyn til Fællesskabets interesser påkrævet, at der
gribes ind for at hindre, at der forvoldes skade under
proceduren, pålægger Kommissionen på anmodning af
en medlemsstat eller på eget initiativ, og ikke senere end
ni måneder efter procedurens påbegyndelse, en midlerti
dig antidumping- eller udligningstold. I sådanne tilfælde
betinges de pågældende varers overgang til fri omsæt
ning i Fællesskabet af en sikkerhedsstillelse på størrelse
med den midlertidige told, hvis endelige opkrævning
derefter afgøres i overensstemmelse med artikel 1 2, stk.
2 «.

(Ændnngsforslag nr. 5 )
/. AFSNIT, ARTIKEL 1 , STK. la (nyt)

»la.

Artikel 11, stk. 2, første punktum, i Rådets for

ordning (EØF) nr. 2423/88 af 11. juli affattes således:
»2. Kommissionen træffer sådanne midlertidige for
anstaltninger efter konsultationer i henhold til artikel 6,
stk. 3, eller i yderst hastende tilfælde, efter at have
underrettet medlemsstaterne.«

(Ændnngsforslag nr. 6)
/. AFSNIT, ARTIKEL 1 , STK. 6

Artikel 12a, stk. 5 (forordning (EØF) nr. 2423/88)
5 . I så fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af
de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et
tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne under
retning .

5 . I sa fald kan Kommissionen udsætte gennemførel
sen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i
et tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne
underretning .

(Ændringsforslag nr. 7)
I. AFSNIT, ARTIKEL 1, STK. 6a (nyt)

6a. Efter artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr.
2423/88 af 11. juli 1988 indføjes følgende nye artikel 18a:
»Artikel 18a

Årlig beretning
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig
beretning om sin antidumping- og antisubsidiepolitik
indeholdende oplysninger om indvirkningen af dumping
på Fællesskabets industri samt om virkningen af de
trufne antidumping- og antisubsidieforanstaltninger.
Beretningen skal forelægges senest seks måneder efter
referenceperiodens udløb.«
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 8)
//. AFSNIT, ARTIKEL 2, STK. -1 (nyt)

-1. I 3. betragtning i forordning (EØF) nr. 2641/84 af
17. september 1984 indføjes efter første led følgende nye
led :

»— at imødegå alle andre unødvendige handelshin
dringer fra tredjelande, som kan være til skade for
EF's handels- og investeringsinteresser,«

(Ændnngsforslag nr. 9)
II. AFSNIT, ARTIKEL 2, STK. -la (nyt)

-la) I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2641/84 af 17.
september 1984 indføjes følgende nye litra aa):

»aa) at imødegå alle andre unødvendige handelshin
dringer fra tredjelande, som kan være til skade for
EF's handels- og investeringsinteresser;«

(Ændnngsforslag nr. 10)
II. AFSNIT, ARTIKEL 2, STK. 2

Artikel 11, stk. 5 (forordning (EØF) nr. 2641/84)
5 . I sa fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af
de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et
tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne under
retning.

5 . I sa fald kan Kommissionen udsætte gennemførel
sen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i
et tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne
underretning .

(Ændnngsforslag nr. 11 )
III. AFSNIT, ARTIKEL 3, STK. 4

Artikel 16, stk. 5 (forordning (EØF) nr. 288/82)
5 . I sa fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af
de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et
tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne under
retning .

5 . I sa fald kan Kommissionen udsætte gennemførel
sen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i
et tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne
underretning .

(Ændnngsforslag nr. 12)
III. AFSNIT, ARTIKEL 4, STK 4

Artikel 12, stk. 5 (forordning (EØF) nr. 1765/82)
5 . I sa fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af
de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et
tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne under
retning .

5 . I sa fald kan Kommissionen udsætte gennemførel
sen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i
et tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne
underretning .

(Ændnngsforslag nr. 13 )
III. AFSNIT, ARTIKEL 5, STK. 4

Artikel 12, stk. 5 (forordning (EØF) nr. 1766/82)
5 . I sa fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af
de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et
tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne under
retning.

5 . I sa fald kan Kommissionen udsætte gennemførel
sen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i
et tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne
underretning .
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PARLAMENTETS
ÆNDRING

KOMMISSIONENS
FORSLAG

(Ændringsforslag nr. 14)
AFSNIT Illa (nyt)
AFSNIT Illa

Fælles eksportregler
Artikel 5a

1.

Artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr.

2603/69 af 20. december 1969 affattes således :
» 1 . Konsultationerne finder sted i det i artikel 12a

omhandlede udvalg.«

2.

Artikel 6, stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr.

2603/69 af 20. december 1969 affattes således:

»1 . For at forebygge eller afhjælpe en som følge af en

mangel på livsvigtige varer opstået krisesituation, og når
Fællesskabets interesser nødvendiggør en øjeblikkelig
indgriben, kan Kommissionen på begæring af en med
lemsstat eller på eget initiativ under hensyntagen til
varernes art og andre særlige forhold ved de pågældende
transaktioner gøre udførslen af et produkt betinget af
fremlæggelse af en udførselstilladelse, der gives efter de
nærmere bestemmelser og inden for de begrænsninger,
som Kommissionen fastsætter, indtil der er truffet afgø
relse om den endelige foranstaltning efter den i artikel
12a fastlagte procedure.«
3.

Artikel 6, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr.

2603/69 af 20. december 1969 affattes således :

»6. Når Kommissionen har bragt stk. 1 i anvendelse, skal
den inden 12 arbejdsdage efter ikrafttrædelsen af den
foranstaltning, den har vedtaget, forelægge det i artikel
12a omhandlede udvalg et forslag om passende foran
staltninger som omhandlet i artikel 7.«

4. Artikel 7, stk. 1, første punktum, i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2603/69 af 20. december 1969 affattes
således :

»Når Fællesskabets interesser kræver det, kan der træf

fes passende foranstaltninger efter den i artikel 12a
fastlagte procedure.«

5.

Artikel 10 i Rådets forordning (EØF) nr. 2603/69 af

20. december 1969 affattes således :
»Artikel 10

Indtil der efter den i artikel 12a omhandlede procedure
er fastlagt en fælles ordning for de i bilaget opførte varer,
finder det i artikel 1 omhandlede princip om fri udførsel

på fællesskabsplan ikke anvendelse på disse varer.«
6.

Efter artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr.

2603/69 af 20. december 1969 indsættes som artikel 12a :
»Artikel 12a

Beslutningsprocedure

1. De i artikel 6 og 7 omhandlede afgørelser træffes
efter nedenstående procedure.
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2. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kom
missionens repræsentant som formand.

3. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udval
get afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det
pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler
sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148,
stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal

træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i
udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsen
tanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i
nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

4.

Kommissionen

vedtager

foranstaltninger,

der

straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemel

se med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes
Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstalt
ninger.

5.

I så fald kan Kommissionen udsætte gennemførel
sen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i
et tidsrum på tyve dage regnet fra datoen for denne
underretning.
6.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden

afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i foregåen
de stykke.«
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,

Mødet den 9. marts 1993

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ,
AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET,
BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P„

BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER,

BJØRNVIG, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOMBARD,
BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van

den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la
CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI,
CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I. ,
CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS , COLOM I NAVAL,
COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY,
da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN , DALSASS , DALY , DAVID , DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE

GUCHT, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS , DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND,

DESSYLAS , DE VITTO, de VRIES , DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DOMINGO
SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN,
EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING , FALCONER, FANTUZZI ,

FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORD,
FORMIGONI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE,

GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GAWRONSKI,
GERAGHTY, GOEDMAKERS , GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GRUND,
GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HAPPART,
HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT,
HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO
ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch„ JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI,
JENSEN, JEPSEN , JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA,

KLEPSCH, KOHLER H., KOHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ,

LAGAKOS , LAGORIO, LALOR, LAMANNA , LAMBRIAS , LANDA MENDIBE, LANE,
LANGENHAGEN , LANGER, LANGES , LANNOYE, LARIVE, LARONI , LATAILLADE, LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS , LLORCA

VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN,
McINTOSH ,

McMAHON.

McMILLAN-SCOTT,

MAGNANI

NOYA,

MAHER,

MAIBAUM,

MALANGRÉ, de la MALENE, MALHURET, MANTOVANI, MARINHO, MARLEIX, MARQUES
MENDES , MARTIN D., MARTIN S. , MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI,
MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA,

MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS , MOTTOLA,
MÜLLER Ge., MÜLLER Gü„ MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER,
NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O' HAGAN,
ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS , PANNELLA, PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH , PASTY, PATTERSON,
PEIJS , PENDERS , PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH , PESMAZOGLOU, PETER,
PETERS , PIECYK, PIERMONT, PIERROS , PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F„ PISONI N. ,
PLANAS PUCHADES , PLUMB , POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU,
PORRAZZINI , PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI , PUERTA, PUNSET I CASALS , van PUTTEN,

QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI,
RAWLINGS , READ , REDING , REGGE, REYMANN , RIBEIRO, RINSCHE, RISKÆR PEDERSEN,

ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER,
SAKELLARIOU, SALEMA O. MARTINS , SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ-GARCÍA, SANDBÆK,
SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS , SARLIS,
SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH,

SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ,
SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS , SIMPSON A. , SIMPSON B „ SISÓ CRUELLAS , SMITH A.,
SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI , STAES , STAMOULIS , STAVROU , STEVENS ,

STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TELKÄMPER,
THEATO, THYSSEN , TINDEMANS , TITLEY , TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES

COUTO, TRIVELLI, TSIMAS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN,
VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER,
VITTINGHOFF, VOHRER , von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH , WEST,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU , WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ,
WYNN, ZAVVOS .

Observatører fra det tidligere DDR
BEREND, BOTZ, GLASE, GOPEL, HAGEMANN , KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN , KOCH ,
KOSLER, MEISEL, RICHTER, ROMBERG , STOCKMANN , THIETZ, TILLICH .
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Resultatet af afstemningerne ved navneopråb
(+) = Ja-stemmer

(-) = Nej-stemmer
(O) = Hverken eller

Betænkning of Wilson (A3-0060/93)
nr. 3
+

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS , ANDRE, ANDREWS ,
APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS , BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI,
BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS , BEUMER,

BLANEY, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRITO,

BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO
PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATHERWOOD , CAUDRON , CHABERT,
CHANTERIE, CHEYSSON, COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLOM I NAVAL,
COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX,

DE MATTEO, DESAMA, DESMOND, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY,
DUVERGER, ELLES , ELLIOTT, EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, ESTGEN , FALCONER,

FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH,
FRIMAT, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GOEDMAKERS ,
GÖRLACH, GRÓNER, GRUND,

HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH,

HARRISON,

HERMAN, HERMANS , HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME,
INGLEWOOD,
JACKSON
Ch „
JARZEMBOWSKI,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LALOR,

JENSEN,
KELLETT-BOWMAN,
LAMANNA, LAMBRIAS , LANE,

LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE,
LULLING, McCUBBIN, McINTOSH , McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER,
MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE
VIGO,MENRAD, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE,

MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAPOUTSIS , PATTERSON, PEIJS , PENDERS , PESMAZOGLOU ,
PETER, PETERS , PIECYK, PIERROS , PIRKL, PISONI N. , PLANAS PUCHADES , POLLACK, PRAG ,

PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS , van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE,

RIBEIRO,

RINSCHE,

ROBLES

PIQUER,

RØNN,

ROMEOS ,

ROMERA

I

ALCÁZAR,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SALEMA O. MARTINS , SÁNCHEZ
GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER,
SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A. , SIMPSON B. , SISÓ CRUELLAS , SMITH A.,
SONNEVELD, SPECIALE, STAMOULIS , STAVROU, STEVENS , STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ,
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TITLEY , TOMLINSON , TONGUE, TSIMAS , TURNER,

VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK,

VAN OUTRIVE,

VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, von der VRING, WELSH, WETTIG,
WIJSENBEEK, WILSON, WYNN.
-

BETTINI , McCARTIN, ONESTA, PARTSCH, VEIL.

(O)
ANTONY, BLOT, CEYRAC , DILLEN , KOHLER K.P. , LEHIDEUX, NEUBAUER, SIMMONDS .

nr. 9

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS , APOLINARIO, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO,
BARRERA I COSTA, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE,
BONTEMPI, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ,
CANAVARRO, CAUDRON, COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLOM I NAVAL, COT,
CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DEBATISSE,

DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE
CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, FALCONER,
FAYOT, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÓNER, GRUND,

HÅNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, JENSEN, KUHN, LANGER,
LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA,
MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN , MIRANDA
DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS , NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR,
PAGOROPOULOS , PAPOUTSIS , PETER, PIECYK, PLANAS PUCHADES , POLLACK, PUNSET I

CASALS , van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS ,
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ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAMLAND, SÅNCHEZ GARCIA, SANTOS, SANZ
FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B „ SMITH A. , SPECIALE,
STAMOULIS ,

STEWART,

TITLEY,

TOMLINSON,

TONGUE,

TOPMANN,

TSIMAS ,

VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÅZQUEZ FOUZ, van VELZEN,
VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, WHITE, WILSON, WYNN .

ALBER , von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS , ANDRE, ARIAS CANETE, BANOTTI ,
BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BEUMER, BOCKLET, BOGE, BOURLANGES , BROK,
CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATHERWOOD, CHABERT, COONEY , CORNELISSEN, COX,

CUSHNAHAN, DALY, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DE MATTEO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HERMAN , HERMANS , HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, JARZEMBOWSKI ,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,

LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LENZ, LULLING,
McCARTIN , McINTOSH , McMILLAN-SCOTT, MAHER, MENDEZ DE VIGO, MENRAD,
MOORHOUSE, MULLER Ge ., MULLER Gu., NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER , OREJA, PACK, PATTERSON , PENDERS , PESMAZOGLOU,

PIERROS , PIRKL, PISONI N. , PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RINSCHE, ROMERA I ALCÅZAR,
SARLIS , SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS , SELIGMAN , SIMMONDS , SIMPSON A. ,

SIS6 CRUELLAS , SONNEVELD, STAVROU, STEVENS , SUÅREZ GONZÅLEZ, THEATO,
THYSSEN, TINDEMANS , TURNER, VALVERDE LOPEZ, VEIL, van der WAAL, WELSH.
O)

BLANEY, GARCIA, MARQUES MENDES , VOHRER .

Beslutning
(+)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, APOLINÁRIO, AVGERINOS , BALFE, BARÓN CRESPO,
BARRERA I COSTA , BARZANTI , BELO, BENOIT, BETTINI , BLANEY, BOFILL ABEILHE,

BOISSIÉRE, BONTEMPI, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la
CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, COATES ,
COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAVINHO,

CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE,
FALCONER, FAYOT, FITZSIMONS, FRIMAT, GALLE, GALLENZI, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY,
GOEDMAKERS , GÖRLACH, GRÓNER, GRUND, HÅNSCH, HARRISON, HERMANS , HERVÉ,
HINDLEY , HOFF, HUGHES , HUME, JENSEN, KUHN, LANGER, LANNOYE, LARONI , LINKOHR,

LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM,
MARINHO, MARTIN D „ MEDINA ORTEGA, METTEN , MIRANDA DA SILVA , MIRANDA DE
LAGE, MORRIS , NEWENS , NEWMAN, ODDY , ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS , PAPOUTSIS ,

PEIJS , PETERS , PIECYK, PISONI N. , PLANAS PUCHADES, POLLACK, van PUTTEN, RAMÍREZ
HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN , ROMEOS , ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAMLAND,

SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA
BARDAJÍ, SIMPSON B „ SMITH A., SPECIALE, STAMOULIS, STEWART, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE,

TOPMANN,

TSIMAS ,

VANDEMEULEBROUCKE,

VAN

HEMELDONCK,

VAN

OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING,
WETTIG, WHITE, WILSON , WYNN .
-

ALBER,

von

ALEMANN ,

ANASTASSOPOULOS ,

ANDRE,

ANTONY,

ARIAS

CANETE,

BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BERNARD-REYMOND, BERTENS , BEUMER, BJØRNVIG, BOCKLET,

BÖGE, BOURLANGES, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHABERT, CHRISTENSEN I. ,
COONEY, CORNELISSEN , COX, DALY , DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DE MATTEO, de

VRIES, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FRIEDRICH, GARCIA,
GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL,
INGLEWOOD,

JACKSON

Ch .,

JARZEMBOWSKI ,

KELLETT-BOWMAN,

KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR,
LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN , LANGES , LARIVE, LENZ, LULLING , McCARTIN,
McINTOSH , McMILLAN-SCOTT, MAHER, MARQUÉS MENDES , MENDEZ DE VIGO, MENRAD,

MOORHOUSE,

MÜLLER Ge.,

MÜLLER Gü.,

NEWTON

DUNN,

NIELSEN,

O'HAGAN,

OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA , PACK, PARTSCH , PATTERSON, PENDERS ,
PEZMAZOGLOU, PIERROS , PIRKL, PRAG , PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS ,

RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÅZAR, SÅLZER, SALEMA O. MARTINS, SARLIS ,

SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ
CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, SUÅREZ GONZÅLEZ, THEATO, THYSSEN,
TINDEMANS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VOHRER, van der WAAL, von
WECHMAR, WELSH , WIJSENBEEK.
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(O)

BANOTTI, BLOT, CAPUCHO, CATHERWOOD, CEYRAC, CHANTERIE, DILLEN, FLORENZ,
KOHLER K.P. , LEHIDEUX, NEUBAUER, TAURAN .
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PROTOKOL FRA MØDET ONSDAG DEN 10. MARTS 1993

(93/C 115/03 )

DEL I

Afvikling af mødet
FORSÆDE : EGON KLEPSCH
Formand

(Mødet åbnet kl. 9.00)

— indsigelse fra V-Gruppen om at opføre et nyt under
punkt »Konference om forsoning og fred i Etiopien«
omfattende beslutningsforslag B3-04 16/93 og B3-0419/
93 fra V-Gruppen og B3-0425/93 fra S-Gruppen:

1. Godkendelse af protokollen

Formanden oplyste, at denne indsigelse ligesom den
foregående, som han indrømmede ikke skulle have været
sat under afstemning, var i modstrid med den aftale,

Talere :

gruppeformændene på deres møde havde indgået om at

— Morris, der anmodede om, at Kommissionen på

begrænse antallet af underpunkter under emnet »Menne
skerettigheder« til 5 .

grund af de mange voldelige sammenstød som følge af
situationen i denne sektor afgav sin redegørelse om den
aktuelle situation på markedet for fisk allerede onsdag og
ikke fredag

Talere om denne erklæring : Lannoye og Piermont.

— Merz, der gjorde opmærksom på, at hans navn ikke
stod på tilstedeværelseslisten, selv om han havde været til

V-Gruppens indsigelse afvistes .

stede

— Crawley, der anmodede medlemmerne om at
underskrive den skriftlige erklæring om den 8 . marts —
den internationale kvindedag — der indtil da kun var
blevet underskrevet af nogle få medlemmer (formanden
rådede hende til at henvende sig til de politiske grupper
med anmodning om at underrette deres medlemmer)

Protokollen fra foregående møde godkendtes .

2. Aktuel og uopsættelig debat (indsigelser)

Talere :

— Lannoye, der beklagede, at formanden havde givet
denne meddelelse før afstemningen om V-Gruppens
indsigelse

Formanden meddelte, at han mod listen over emner til

— Oomen-Ruijten, der oplyste, at man tidligere flere
gange havde opført mere end 5 underpunkter under
emnet »Menneskerettigheder«

næste debat om aktuelle og uopsættelige spørgsmål af
væsentlig betydning havde modtaget følgende skriftligt
begrundede indsigelser, jf. forretningsordenens artikel

—

64, stk. 2, 2 . afsnit:
/.

»MENNESKERETTIGHEDER«

— indsigelse fra ARC- og CG-Gruppen om at erstatte

Veil, der anmodede om, at Det Udvidede Præsidium

fik forelagt spørgsmålet om, hvorvidt Parlamentet var
bundet af en afgørelse truffet i Det Udvidede Præsidium
eller på gruppeformændenes møde om fastsættelse af det
maksimale antal underpunkter til et emne under den
aktuelle og uopsættelige debat

underpunktet »Cuba« med underpunktet »Østtimor«
omfattende beslutningsforslag B3-0378/93 fra S-Grup
pen, B3-0381 /93 fra ARC-Gruppen og B3-0405/93 fra
LDR-Gruppen :

— Dury, der tilsluttede sig formandens holdning, som
hun opfattede som et forsøg på at begrænse antallet af

Denne indsigelse afvistes .

beslutningsforslag om aktuelle problemer, og understre
gede, at S-Gruppens stemmeafgivning om den sidste
indsigelse ikke var påvirket af formandens meddelelse.

— indsigelse fra S- og LDR-Gruppen om at opføre et
nyt underpunkt »Østtimor« omfattende beslutningsfor
slag B3-0378/93 fra S-Gruppen, B3-0381 /93 fra ARCGruppen og B3-0405/93 fra LDR-Gruppen :

Formanden meddelte, at han inden næste mødeperiode

Denne indsigelse godkendtes ved VE.

ville forelægge Det Udvidede Præsidium spørgsmålet
om, hvorvidt man skulle begrænse antallet af underpunk
ter under emnet »Menneskerettigheder« til 5 .

Nr. C 115/67

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26 . 4. 93

Onsdag den 10. marts 1993

3. Kommissionens årsprogram for lovgivning
for 1993 (forhandling)

Rogalla, der stillede tillægsspørgsmål til Kommissionen,

Pinheiro, medlem af Kommissionen, afgav en redegørel
se om årsprogrammet for lovgivningen for 1993 efter

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

93 indgik i forhandlingen).

Afgørelse om anmodning om afstemning snarest muligt:

Talere : Desama for S-Gruppen, Oomen-Ruijten for PPEGruppen, Veil for LDR-Gruppen, Lannoye for V-Grup

Parlamentet vedtog afstemning snarest muligt.

pen, Musso for RDE-Gruppen, Blot for DR-Gruppen,

Afstemning : del I, punkt 19 .

fulgt af en forhandling (mundtlig forespørgsel B3-0142/

Miranda da Silva for CG-Gruppen, Puerta, Løsgænger,
Marinho, Ferruccio Pisoni, Maher, Dillen, Saby, Caroli
ne Jackson, Chanterie, Banotti, og Pinheiro.

som Paleokrassas besvarede .

4. Velkomstord
*

*

*

Formanden meddelte, at han som afslutning pa forhand
lingen om Kommissionens redegørelse havde modtaget
følgende beslutningsforslag med anmodning om afstem

ning snarest muligt, jf. forretningsordenens artikel 56,

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en
delegation fra det pakistanske parlament under ledelse af
Gohar Ayub Khan, formand for Den Islamiske Republik
Pakistans nationalforsamling, som havde taget plads i
den officielle loge .

stk. 3 , af:

— Veil og Von Wechmar for LDR-Gruppen om Kom
missionens lovgivningsprogram for 1993 (B3-0351 /93)

5. Ensartet valgmåde (forhandling)

— de la Malene for RDE-Gruppen om Kommissionens
lovgivningsprogram for 1993 (B3-0353/93)

Ewing meddelte, at hendes gruppe havde taget flere
ændringsforslag tilbage.

— Hånsch for S-Gruppen om forslaget til lovgiv
ningsprogram for 1993 (B3-0377/93)

De Gucht forelagde den betænkning, han havde udarbej
det for Udvalget om Institutionelle Spørgsmål om udkast
til ensartet valgmåde for valg af medlemmer til Europa-

— Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen om forslaget til
lovgivningsprogram for 1993 (B3-0383/93)

Parlamentet (A3-0381 /92).

— Lannoye og Cramon Daiber for V-Gruppen om
Kommissionens lovgivningsprogram for 1993 (B3-0388/
93)

— Miranda da Silva, Piquet og Ephremidis for CGGruppen om Kommissionens lovgivningsprogram for
1993 (B3-0407/93)

Han meddelte, at afgørelse om anmodning om afstem
ning snarest muligt ville blive truffet ved afslutningen af

Talere : Roumeliotis for S-Gruppen, Bourlanges for PPEGruppen, Capucho for LDR-Gruppen, Boissiére for VGruppen, Musso for RDE-Gruppen, Ewing for ARCGruppen, Piquet for CG-Gruppen, Muscardini , Løsgæn
ger, Ford, Von Alemann, Ewing om det foregående
indlæg, Blaney, Landa Mendibe, Bru Purón, Penders,
Maher, Vandemeulebroucke, de Gucht, ordfører, for en

personlig bemærkning efter Vandemeulebrouckes ind
læg, van der Waal, Barzanti , Prag, David Martin, Bock
let, Alavanos, Duverger og Dalsass.

forhandlingen .
*

*

*

Talere : Christophersen, Millan og Paleokrassas, med
lemmer af Kommissionen .

FORSÆDE : NICOLAS ESTGEN

Næstformand

Talere : Galle, Forte, Fayot, Contu og Hånsch.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : del I, punkt 20.

FORSÆDE : NICOLE FONTAINE

Næstformand

Talere : Ruberti og Vanni d'Archirafi, medlemmer af
Kommissionen .

Ordføreren anmodede om garanti for, at afstemningen
faktisk ville finde sted onsdag aften, og at de nødvendige
forholdsregler herfor blev truffet (formanden svarede, at
dette afhang af afviklingen af afstemningen, og at situa
tionen ville blive undersøgt i tide).
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FORSÆDE : JOÃO CRAVINHO

6. Fredsprocessen i Mellemøsten
(forhandling)
Næste punkt på dagsordenen var de mundtlige fore
spørgsler med forhandling, som Baron Crespo for Udval
get om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender havde stillet
til Kommissionen (B3-0 145/93) og til EPS (B3-0 146/93)
om fredsprocessen i Mellemøsten.

Næstformand

var underskrevet af 25 medlemmer, om samme emne ,

Jepsen spurgte, om der ved tilrettelæggelsen af Parla
mentets arbejde var taget hensyn til, at der samtidig med
Kommissionens redegørelse om Det Europæiske Økono
miske Samarbejdsområde blev afholdt møde i Udvalget
om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender, hvor Helveg
Petersen skulle deltage i forhandlingen om samme emne
(formanden svarede, at hendes bemærkninger ville blive
taget til efterretning).

ikke var bibeholdt på dagsordenen (formanden svarede,
at eventuelle forespørgsler fra enkelte medlemmer ikke
opførtes på dagsordenen, når der forelå en forespørgsel
om emnet fra det kompetente udvalg).

7. Irans genoprustning (forhandling)

Langer spurgte, hvorfor de mundtlige forespørgsler, der

Baron Crespo begrundede forespørgslerne .

Helveg Petersen, formand for EPS , og van den Broek,
medlem af Kommissionen, besvarede forespørgslerne .
*
*

Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
7 mundtlige forespørgsler med forhandling til EPS :
— af Cheysson og Hughes for S-Gruppen om rapport til
de republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus
i den amerikanske kongres om Irans formodede adgang
til atomvåben (B3-0004/93 )

*

Formanden meddelte, at han som afslutning pa forhand
lingen om de mundtlige forespørgsler havde modtaget
følgende beslutningsforslag med anmodning om afstem
ning snarest muligt, jf. forretningsordenens artikel 58 ,

— Maher for LDR-Gruppen om forsyning af våben
eller materiale med våbenfremstillende potentiel til Iran
(B3-0005/93 )

— Habsburg for PPE-Gruppen om den nukleare trussel,

der udgår fra Iran som følge af dets besiddelse af og evne

stk . 7 , af:

til at fremstille atomvåben (B3-0008/93)

— Bertens for LDR-Gruppen om fredsforhandlingerne
i Mellemøsten (B3-0384/93 )

— Roth for V-Gruppen om Irans genoprustning (B3
0011 /93 )

— Langer, Melandri, Cramon Daiber, Onesta og Roth
for V-Gruppen om fredsprocessen i Mellemøsten (B3

— de la Malene for RDE-Gruppen om leverancer af

0413/93 )

nukleart materiale til Iran (B3-0141 /93)

— Antony og Lehideux for DR-Gruppen om freden i

— Antony og Lehideux for DR-Gruppen om truslen fra
Irans genoprustning (B3-0143/93)

Mellemøsten (B3-0414/93).

Han meddelte, at afgørelsen om anmodning om afstem
ning snarest muligt ville blive truffet ved afslutningen af
forhandlingen.

Cheysson begrundede forespørgsel B3-0004/93 .

Maher begrundede forespørgsel B3-0005/93 .

*
*

— Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen om genop
rustningen i Iran (B3-0 148/93 ).

*

Habsburg begrundede forespørgsel B 3-0008/93 .
Talere : Woltjer for S-Gruppen, Penders for PPE-Grup
pen, Langer for V-Gruppen, Lehideux for DR-Gruppen,
Imbeni og Helveg Petersen.

Roth begrundede forespørgsel B3-0011 /93 .

Tauran begrundede forespørgsel B3-0143/93 .
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afgørelse om anmodning om afstemning snarest muligt:

Parlamentet afviste anmodningen .

Helveg Petersen, formand for EPS , besvarede fore
spørgslerne.

Talere : Hughes for S-Gruppen, Poettering for PPEGruppen, Larive for LDR-Grupen, Lane for RDE-Grup
pen, og Kostopoulos, Løsgænger.
*

(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

*

*
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Formanden meddelte, at han som afslutning pa forhand

FORSÆDE: JOSEP VERDE I ALDEA

lingen om de mundtlige forespørgsler havde modtaget
følgende beslutningsforslag med anmodning om afstem
ning snarest muligt, jf. forretningsordenens artikel 58,

Næstformand

stk. 7 , af:

— Lehideux og Antony for DR-Gruppen om den trus
sel, som Irans genoprustning udgør (B3-0 174/93)
— Habsburg og Poettering for PPE-Gruppen om tru
slen fra Iran som følge af dets besiddelse af atomvåben og
dets muligheder for fremstilling af atomvåben (B3
0175/93)

— Hughes, Cheysson, Newens, Woltjer, Dury, Cola
janni, Balfe, Hånsch og Sakellariou for S-Gruppen om
oprustningen i Iran (B3-0177/93/ændr.)

Talere: Valverde Lopez, ordfører for udtalelsen fra Mil
jøudvalget, Marques Mendes, ordfører for udtalelsen fra
Budgetudvalget, Cox, ordfører for udtalelsen fra Økono
miudvalget, Lalor, ordfører for udtalelsen fra Transport
udvalget, Izquierdo Rojo for S-Gruppen, Carvalho Car
doso for PPE-Gruppen, Pereira for LDR-Gruppen, Betti
ni for V-Gruppen, Fitzgerald for RDE-Gruppen, Sånchez
Garcia for ARC-Gruppen, Brito for CG-Gruppen, Gutiér
rez Díaz, Løsgænger, Colom i Naval, Lambrias, Geragh
ty, Desmond, Cushnahan, Cunha Oliveira, Zavvos,
Romeos, Arias Cañete, Arbeloa Muru, Lucas Pires,
Frimat, Kellett-Bowman, Hume, Nicholson, Santos,

Ortiz Climent, ordfører, og Schmidhuber, medlem af
Kommissionen .

— Roth for V-Gruppen om oprustning i Iran (B3
0180/93)

— Maher og Bertens for LDR-Gruppen om våbensalg
til Iran (B3-01 85/93)
FORSÆDE : EGON KLEPSCH

— Vandemeulebroucke og Canavarro for ARC-Grup
pen om Irans genoprustning (B3-0354/93)

— Roth og Taradash for V-Gruppen om oprustning i
Iran(B3-0393/93).

Han meddelte, at afgørelsen om anmodning om afstem
ning snarest muligt ville blive truffet ved forhandlingens
afslutning.
*

*

*

Talere: Ford, van der Waal, Alex Smith, Cano Pinto,

Newens og Helveg Petersen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afgørelse om anmodning om afstemning snarest muligt:

Parlamentet vedtog afstemning snarest muligt.

Formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : del I, punkt 20, i protokollen af 1 1.3.1993 .

9. Meddelelse af Rådets fælles holdning
Formanden meddelte i overensstemmelse med forret

ningsordenens artikel 45 , stk. 1 , at han fra Rådet, jf. Den
Fælles Akt, havde modtaget Rådets fælles holdning,
grundene hertil samt Kommissionens holdning til følgen
de :

— FÆLLES HOLDNING fastlagt af Rådet med hen
blik på vedtagelse af direktiv om medicinske anordninger
(C3-0 105/93 — SYN 353 )
henvist til :

Afstemning : del I, punkt 19, i protokollen af 12.3.1993 .

korr.udv .: ØKON

medv.rådg.udv.: MILJ

retsgrundlag : EØF-Traktatens artikel 100 A

8. Finansielt samhørighedsinstrument

(forhandling) *
Ortiz Climent forelagde den betænkning, han havde
udarbejdet for Udvalget om Regionalpolitik, Fysisk Plan
lægning og Forbindelserne med Regionale og Lokale
Myndigheder om Kommissionens forslag til Rådets for
ordning (EØF) om oprettelse af et finansielt samhørig
hedsinstrument (KOM(92)0599 — C3-0044/93 ) (A3
0085/93).

— FÆLLES HOLDNING fastlagt af Rådet med hen
blik på vedtagelse af direktiv om identificering af betje
ningsorganer, kontrollamper og indikatorer på to- og
trehjulede motordrevne køretøjer (C3-0106/93 — SYN
429)
henvist til :

korr.udv .: ØKON

medv.rådg.udv.: TRAN

retsgrundlag : EØF-Traktatens artikel 100 A
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— FÆLLES HOLDNING fastlagt af Rådet med hen
blik på vedtagelse af direktiv om lydsignalapparater for
to- og trehjulede køretøjer (C3-0 107/93 — SYN 430)

— Morris, der mindede om, at han onsdag morgen
havde anmodet om, at Kommissionens redegørelse om

den aktuelle situation på markedet for fisk blev afgivet
onsdag i stedet for fredag (formanden svarede, at dette
ikke var muligt)
y

henvist til :

korr.udv.: ØKON

medv.rådg.udv.: TRAN

retsgrundlag: EØF-Traktatens artikel 100 A
— FÆLLES HOLDNING fastlagt af Rådet med hen
blik på vedtagelse af direktiv om støtteben på tohjulede
motordrevne køretøjer (C3-0 108/93 — SYN 431 )
henvist til :

korr.udv.: ØKON

— Gutiérrez Díaz, der anmodede om, at afstemning om
betænkning af Ortiz Climent blev udsat til torsdag, da
ændringsforslagene til denne betænkning endnu ikke
forelå (formanden svarede, at der ville blive taget hensyn
hertil senere)

— Saby, formand for Udviklingsudvalget, der modsatte
sig udsættelse af afstemning om betænkning af Bindi .
Formanden satte Oomen-Ruijtens forslag under afstem
ning :

medv.rådg.udv .: TRAN

retsgrundlag : EØF-Traktatens artikel 100 A
— FÆLLES HOLDNING fastlagt af Rådet med hen
blik på vedtagelse af direktiv om fastholdelsesanordnin
ger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer
(C3-0 109/93 — SYN 435 )

Parlamentet afviste anmodningen ved VE.
Blaney tog ordet om ordenen i mødesalen (formanden
meddelte, at han fremover ikke ville tolerere private
samtaler i mødesalen).

henvist til :

*

korr.udv .: ØKON

*

*

medv.rådg.udv .: TRAN

retsgrundlag : EØF-Traktatens artikel . 100 A
Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var
således at regne fra torsdag den 11 . marts 1993 .

Formanden meddelte, at de politiske grupper havde
anmodet om udsætte afstemningen om Det Udvidede
Præsidiums forslag om afholdelse af yderligere mødepe
rioder i Bruxelles .

Parlamentet godkendte dette .
*

*

i

*

Formanden meddelte, at fristen for ændringsforslag til
disse forslag derfor var forlænget til den 15 . april 1993 kl .
12.00 .

AFSTEMNINGSTID

10. Protokol EØF/Syrien (afstemning) ***
Talere :

Betænkning af Bindi — A3-0356/91 : samstemmen
de udtalelse

— Fitzgerald om ordenen i mødesalen under Kommis
sionens indlæg
— Ortiz Climent, der spurgte, om afstemningen om
hans betænkning faktisk ville finde sted onsdag aften
(formanden svarede, at dette afhang af afviklingen af
afstemningstiden)

— Belo, der anmodede om, at betænkning af Ortiz
Climent blev sat under afstemning efter afstemningen om
andenbehandlingerne (formanden svarede, at dette
spørgsmål ville blive behandlet i tide)
— Wynn, der anmodede om, at hans betænkning samt

betænkning af Napoletano blev sat under afstemning
efter afstemningerne i henhold til Fællesakten (forman
den forelagde Parlamentet denne anmodning, som blev
godkendt)

van den Broek, medlem af Kommissionen, tog ordet.
Skriftlige stemmeforklaringer:

Gonzålez Alvarez, Geraghty, Braun-Moser, Brok, Arbe
loa Muru og Habsburg.
FORSLAG TIL AFGØRELSE

Parlamentet forkastede ved AN forslaget til afgørelse og
afgav derfor ikke samstemmende udtalelse :
Der var anmodet om afstemning ved AN (S , LDR):
Antal deltagere i afstemningen : 352
Ja-stemmer: 248

Nej-stemmer: 76
Hverken eller: 28

— Oomen-Ruijten, der for PPE-Gruppen anmodede
om, at afstemningen om betænkning af Bindi blev udsat
(formanden svarede, at denne anmodning ville blive

Det nødvendige flertal til afgivelse af samstemmende
udtalelse var således ikke opnået

behandlet i tide)

(del II, punkt 1 ).
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11. Investeringsservice i forbindelse med vær
dipapirer (afstemning) **II
Indstilling ved andenbehandling af Bru Purón —
A3-0080/93

RÅDETS FÆLLES HOLDNING C3-0005/93 — SYN

Stemmeforklaring:
Blot for DR-Gruppen
Arias Cañete meddelte, at hun ville afgive skriftlig
stemmeforklaring til betænkning af Napoletano.

Skriftlige stemmeforklaringer:

176 :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1-7 under et

McCartin, Elles for PPE-Gruppen, Colom i Naval, Lane,
Theato, Boge, Saridakis, Arias Cañete, Wynn og Zavvos.

Den fælles holdning ændredes således (del II, punkt 2).

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 4 a)).
b) A3-0083/93:

12. Eksplosivstoffer til civil brug
(afstemning) **II
Indstilling ved andenbehandling af Pierros — A3

FORSLAG TIL BESLUTNING

Skriftlige stemmeforklaringer:

0061 /93

Theato og Arias Cañete.
RÅDETS FÆLLES HOLDNING C3-0006/93 — SYN

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 4 b)).

409 :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1-3 under et

Den fælles holdning ændredes således (del II, punkt 3).

13. Retningslinjerne for budgettet for 1994
(afstemning)
Betænkninger af Wynn (A3-0082/93) og Napoletano
(A3-0083/93 )
a) A3-0082/93:
FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 6
Ændringsforslag, der blev forkastet: 4, 1 , 2 ved VE, 3 , 5
ved AN (V)

14. Forbrænding af farligt affald (endelig
afstemning) **I
Betænkning af Florenz — A3-0388/92 (denne
afstemning var udsat, jf. forretningsordenens artikel
40, stk. 2 : del I, punkt 13 , i ' protokollen af
16.12.1992)

FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)0009 — C3-01 85/
92 — SYN 406 :

Kompromisændringsforslag, der blev vedtaget: 45-47

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 5 ).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Stemmeforklaringer:

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en (punkt 22
ved opdelt afstemning (V)).

Cramon Daiber for V-Gruppen, og Bettini .

Talere :

Skriftlige stemmeforklaringer:

— ordføreren om nr. 4, 2 og 6

Delcroix, Lannoye og Crampton .

— Hansch inden afstemningen om nr. 2 om afviklingen
af afstemningen

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 5).

Punkt 22 ved opdelt afstemning :
1 . del : uden ordene »som drivkraft for økonomien i EF«:

vedtaget
2. del: disse ord: vedtaget

Resultat af afstemning ved AN:

15. Indskudsgarantiordninger
(afstemning) **I
Betænkning af Vayssade — A3-0058/93
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)01 8 1 — C3-028 1 /

nr. 5 :

92 — SYN 415 :

Antal deltagere i afstemningen : 342

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1-7 , 20 og 8 under

Ja-stemmer: 155

et, 21 ved VE, 9-19 under et ( 12 ændret)

Nej-stemmer: 172
Hverken eller: 15

Ændringsforslag, der blev forkastet: 22 ved AN (PPE)
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Ændringsforslag, der var taget tilbage: 1 1

— Chanterie, der tog sit ændringsforslag nr. 52 tilbage,

Talere :

idet han insisterede på, at Kommissionen forbedrede
forslagets ordlyd

— Medina Ortega, for ordføreren, der anmodede om, at

Nr. 51 ved opdelt afstemning :

ordet »træffer« blev erstattet af ordene »kan træffe« i nr.

1 2, hvilket Parlamentet efter forslag fra formanden ind
villigede i s

1 . del : til og med linjen »E 160 a«
2 . del : linjen »E 160 c«
3 . del : linjen »E 160 b«

— Veil, der efter afstemningen under et om nr. 9-19
påpegede, at hendes gruppe havde anmodet om særskilt
afstemning om nr. 10, 12, 13 , 15 og 18 (formanden
svarede, at ændringsforslagene var blevet vedtaget med
et meget stort flertal); hun udtrykte endvidere ønske om,
at en sådan situation ikke gentog sig .

4 . del : resten

Resultat af afstemning ved AN:

Ja-stemmer: 187

nr. 22 :

Hverken eller: 7

Antal deltagere i afstemningen : 318

nr. 17 :

Ja-stemmer: 129

Nej-stemmer: 187
Hverken eller: 2

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 6).

Resultat af afstemning ved AN:
nr. 16 :

Antal deltagere i afstemningen : 327
Nej-stemmer: 133

Antal deltagere i afstemningen: 310
Ja-stemmer: 177

Nej-stemmer: 129
Hverken eller: 4

nr. 51 , 3 . del :
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT

Antal deltagere i afstemningen : 322

NING :

Ja-stemmer: 247

Nej-stemmer: 67
Skriftlige stemmeforklaringer:

Hverken eller: 8

Rønn, Jensen og Blak.

nr. 40/ændr.:

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 6).

Ja-stemmer: 297

Antal deltagere i afstemningen : 319
Nej-stemmer: 20
Hverken eller: 2

16. Farvestoffer i levnedsmidler

(afstemning) **I
Betænkning af Caroline Jackson — A3-0063/93

nr. 37 :

Antal deltagere i afstemningen: 329
Ja-stemmer: 202

Nej-stemmer: 124
— FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(91)0014 — C3
0027/92 — SYN 368 :

Collins, formand for Miljøudvalget, tog ordet om afvik
lingen af udvalgsbehandlingen.
Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 , 2, 4, 6, 7 , 8, 9, 10,
1 1 ved VE, 12, 13 , 47 ved VE, 14 og 15 under et, 16 ved
AN (PPE), 17 ved AN (PPE), 43 ved VE, 18-22 under et,
23-26 under et, 51 opdelt (PPE) (3 . del ved AN (PPE)),
40/ændr. ved AN (PPE), 29, 46, 3 1 og 32 under et, 50, 35 ,
49, 37 ved AN (PPE), 38, 39 ved AN (PPE)
Ændringsforslag, der blev forkastet: 3 , 5 , 48, 42, 53
Ændringsforslag, der bortfaldt: 44, 27 , 41 , 28 , 30, 33 , 34,

Hverken eller: 3

nr. 39 :

Antal deltagere i afstemningen : 309
Ja-stemmer: 162

Nej-stemmer: 132
Hverken eller: 15

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 7).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

36

Stemmeforklaringer:

Ændringsforslag, der var taget tilbage: 52 og 45/ændr.

Caroline Jackson for PPE-Gruppen, Pollack om det
foregående indlæg, Delcroix, Lord Inglewood, Green,
Jensen, Crampton om indlæg af Lord Inglewood, Elliott,
Spencer om Collins ' indlæg inden afstemningen, Collins
for en personlig bemærkning .

Talere :

— Hånsch efter afstemningen om nr. 5 1
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Skriftlige stemmeforklaringer:

II. FORSLAG TIL AFGØRELSE KOM(92)0499 —
C3-0039/93 — SYN 336 B :

Cushnahan, Crampton, Nicholson og Díez de Rivera.
Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 7).

17. ONP-vilkår inden for taletelefoni

(afstemning) **I
Betænkning af Read — A3-0064/93

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 2

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 9).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Talere : Caudron, ordfører, og Bangemann, medlem af
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)0247 — C3-0376/

Kommissionen .

92 — SYN 437 :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 og 2 underet, 3-18
et efter et, 1 9 og 20 under et, 38, 2 1 , 22-25 under et, 26-36

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 9).

et efter et

Ændringsforslag, der blev forkastet: 39, 40, 37
Ændringsforslag, der bortfaldt: 41

Lataillade anmodede for RDE-Gruppen inden afstemnin
gen om nr. 3 om særskilt afstemning.
Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 8).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

19. Kommissionens arsprogram for lovgivning
for 1993 (afstemning)
Forslag til beslutning B3-0351 , 0377, 0383 og 0388/
93 :

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-035 1 , 0377 og 0383 :
— forslag til fælles beslutning, af:
Hånsch for S-Gruppen
Oomen-Ruijten og Ferruccio Pisoni for PPE-Grup
pen

Ephremidis .

Veil for LDR-Gruppen
Roth for V-Gruppen
om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 8).

Skriftlige stemmeforklaringer:

Skriftlig stemmeforklaring:

Ephremidis og Valverde Lopez.

18. Faser i proceduren for overensstemmelses
vurdering (afstemning) **I
Betænkning af Caudron — A3-0084/93
I.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 10).

(Forslag til beslutning B3-0353 og 0407/93 bortfaldt).

FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)0499 — C3
0038/93 — SYN 336 A :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1

Ændringsforslag, der var taget tilbage: 6, 5 , 4 og 3

*
*

*

De Gucht anmodede om, at hans betænkning om ensartet
valgmåde (A3-0381 /93) blev sat under afstemning nu .

Rogalla tog nr. 6, 5 , 4 og 3 tilbage .

Cot for S-Gruppen støttede denne anmodning .

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 9).

Parlamentet godkendte dette .

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

20. Ensartet valgmåde (afstemning)
Betænkning af De Gucht — A3-0381 /92

Skriftlige stemmeforklaringer:

Ford, Lord O'Hagan, Capucho, Desmond og Kellett-

FORSLAG TIL BESLUTNING

Bowman .

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 9).

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 13 ved AN (DR), 45
ved AN (ARC, LDR og DR), 44, 49 ved AN (LDR)
(ændret mundtligt), 48 ved VE, 5 ved AN (V)
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Ændringsforslag, der blev forkastet: 34, 35, 14, 28-33
ved AN (ARC), 24, 25 , 26, 36, 38 , 37 , 15 , 39, 16, 40, 23 ,
51(1 . del) ved AN (LDR), 47 ved VE

nr. 5 1 ved opdelt afstemning (LDR):

1 . del: 1 . sætning (til og med »ensartet valgmåde«)
2. del : 2 . sætning

Ændringsforslag, der bortfaldt: 51 (2. del), 4, 6, 41 , 50,
17

Resultat af afstemning ved AN:

Ændringsforslag, der var taget tilbage: 19, 20, 21 , 22,

nr. 28-33 :

27,31,46,1,2

Ændringsforslag, der var annulleret: 3,7 , S , 10, 11 , 43

Antal deltagere i afstemningen : 321
Ja-stemmer: 17

Nej-stemmer: 283
Hverken eller: 2 1

De forskellige dele af teksten vedtoges en efter en.
nr. 13 :
Talere :

Antal deltagere i afstemningen : 322
Ja-stemmer: 299

Nej-stemmer: 16
— Boissiére om et teknisk problem

Hverken eller: 7

— Bourlanges, der inden afstemningen om nr. 14

nr. 45 :

anmodede ordføreren om at underrette Parlamentet om

udvalgets holdning til ændringsforslagene, og ordføre
ren, der påpegede, at den liste, han havde forelagt
formanden, afspejlede Det Institutionelle Udvalgs hold
ning

— Bourlanges , der hævdede, at Det Institutionelle
Udvalg havde udtalt sig imod nr. 51 , og ordføreren, der
svarede, at det faktisk forholdt sig således

Antal deltagere i afstemningen : 326
Ja-stemmer: 258

Nej-stemmer: 56
Hverken eller: 12

nr. 5 1 , 1 . del :

Antal deltagere i afstemningen : 330
Ja-stemmer: 25

Nej-stemmer: 292

— Hånsch om anvendelsen af forretningsordenens arti
kel 70, stk. 1 c), på nr. 6, som han mente var uantageligt;
Ewing, ordfører, Wijsenbeek, formand for Udvalget for
Forretningsordenen, om anvendelse af forretningsorde
nens artikel 70 og 9 1 , og for at påpege, at nr. 6 rent faktisk
var uantageligt (formanden oplyste, at han ville anmode
Udvalget for Forretningsordenen om en fortolkning),
Ephremidis, der havde stillet ændringsforslaget, Bourlan
ges, der foreslog at sætte nr. 49 under afstemning først og
påpegede, at ordføreren burde læse en ændret udgave,
som, hvis den blev vedtaget, medførte, at de øvrige
ændringsforslag til punkt 2 f) faldt bort, Falconer, ordfø
reren, der påpegede, at man i nr. 49 skulle erstatte ordet
»fastsætter« med ordene »har mulighed for at fastsætte«

Hverken eller: 1 3
nr. 49 :

Antal deltagere i afstemningen : 305
Ja-stemmer: 163

Nej-stemmer: 130
Hverken eller: 1 2
nr. 5 :

Antal deltagere i afstemningen : 306
Ja-stemmer: 276

Nej-stemmer: 16
Hverken eller: 14

Formanden besluttede derefter med Parlamentets sam

tykke at sætte nr. 49 som ændret under afstemning .

Efter denne afstemning påpegede Sir Fred Catherwood,
at han ikke kunne deltage i afstemningen og forklarede
årsagen hertil .
Ewing anmodede om, at nr. 6 blev sat under afstemning
(formanden svarede, at det var bortfaldet)

Duverger tog ordet om afviklingen af afstemningen om
nr. 49 og nr. 6 og påpegede, at man først skulle have stemt
om nr. 6 (formanden svarede, at han selv var enig heri,
men at Parlamentet ikke delte denne opfattelse).

Stemmeforklaringer:

Boissiére for V-Gruppen, Vandemeulebroucke for ARCGruppen, Dessylas, Onesta, Nianias, Blaney, Falconer,
Landa Mendibe og Muscardini .

Under henvisning til forretningsordenens artikel 103 , stk.
1 , anmodede Alavanos og fornyet udvalgsbehandling .
Yderligere stemmeforklaringer: Paisley og Brito.

Skriftlige stemmeforklaringer:

— Vandemeulebroucke benægtede efter afstemningen
om nr. 5 , at Parlamentet skulle have godkendt, at nr. 49
blev sat under afstemning først.

Lord Inglewood, Benoit, Jensen, Rønn, Blak, Sir Christ
opher Prout, Nicholson, Patterson og Geraghty .
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Formanden forelagde Parlamentet anmodningen om for
nyet udvalgsbehandling.

Spørgsmål nr. 4 af McMahon : Samling i Rådet (socialmi

Parlamentet afviste ved VE denne anmodning .

Helveg Petersen besvarede spørgsmålet samt tillægs
spørgsmål af McMahon og Oddy .

Ordføreren tog ordet om nr. 49.
Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (LDR):

nistrene)

Spørgsmål nr. 5 af Alex Smith: Hyppigheden af samlin
ger i Rådet (socialministrene)

Antal deltagere i afstemningen: 305

Helveg Petersen besvarede spørgsmålet samt tillægs
spørgsmål af Alex Smith, Oddy og McMahon.

Ja-stemmer: 206

Néj-stemmer: 80
Hverken eller: 19

Spørgsmål nr. 6 af Sandbæk: Ratifikation og integra
tionsprocessen

(Del II, punkt 1 1 ).
Talere : Bourlanges for en personlig bemærkning, Sir
Fred Catherwood om proceduren i forbindelse med
afstemningen om denne betænkning og for at forklare,
hvorfor han ikke deltog i afstemningen, og Boissiére om
Bourlanges ' indlæg.
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET

(Mødet udsat kl. 19.50 og genoptaget kl. 20.45)

Helveg Petersen besvarede spørgsmålet samt tillægs
spørgsmål af Sandbæk, Ephremidis og Kostopoulos.
Spørgsmål nr. 7 af Caroline Jackson : Behovet for »åben
hed« omkring referaterne af Rådets møder og

spørgsmål nr. 8 af Bonde: Åbenhed i COREPER, rådgi
vende udvalg og forvaltningskomiteer

Helveg Petersen besvarede spørgsmålene samt tillægs
spørgsmål af Caroline Jackson, Bonde, Rogalla og Kel
lett-Bowman .
FORSÆDE : ANTONIO CAPUCHO

Næstformand

Talere :

— Bettini, som havde stillet spørgsmål nr. 33 , der på

21. Spørgetid (spørgsmål til Rådet, til EPS og
til Kommissionen)
Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet, til
Det Europæiske Politiske Samarbejde og til Kommis
sionen (B3-0144/93).

Spørgsmål til Rådet

grund af tidnød ikke ville blive behandlet, kritiserede
tilrettelæggelsen af spørgetiden (formanden svarede, at
han ville modtage et skriftligt svar og påpegede, at
tilrettelæggelsen af spørgetiden var genstand for en
betænkning af Sir Jack Stewart-Clark)
— Dessylas og Sir James Scott-Hopkins, som anmode
de om, at den tid, der var afsat til spørgsmål til EPS blev
begrænset, da den tid, der var berammet til spørgsmål til
Rådet, var overskredet (formanden svarede, at de 30
minutter, der var afsat, ville blive overholdt)

Spørgsmål nr. 1 af Oddy : Verdenskonferencen om Men
neskerettigheder
Spørgsmål til EPS

Helveg Petersen, formand for Rådet, besvarede spørgs
målet samt tillægsspørgsmål af Oddy, Rawlings og Habs
burg .

Spørgsmål nr. 2 af Cushnahan: Arbejdsløshed i EF

Helveg Petersen besvarede spørgsmålet samt tillægs
spørgsmål af Cushnahan, Lane og Newman.
Formanden henledte opmærksomheden på bestemmel
serne i forretningsordenens artikel 60 og bilag II, navnlig
vedrørende antallet af tillægsspørgsmål.

Spørgsmål nr. 3 af Pierros : Fællesskabets reaktion på den
nye stålkrise
Helveg Petersen besvarede spørgsmålet samt tillægs
spørgsmål af Pierros og Maher.

Spørgsmål nr. 35 af Llorca Vilaplana: Overgreb på
kvinder i Bosnien

Helveg Petersen, formand for EPS , besvarede spørgs
målet samt tillægsspørgsmål af Llorca Vilaplana, Habs
burg og Cramon Daiber.

Spørgsmål nr. 36 af García Arias : Voldtagne kvinder i
Bosnien

Helveg Petersen besvarede spørgsmålet samt tillægs
spørgsmål af García Arias, Kostopoulos og Ephremidis .

Spørgsmål nr. 37 af Montesquiou og nr. 38 af Santos
Lopez ville blive besvaret skriftligt, da spørgerne ikke
var til stede .
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Spørgsmål nr. 39 af Dessylas: De 415 udviste eksil
palæstinensere, folkeretten og resolutionerne fra FN' s

Spørgsmål nr. 77 af Nielsen: Rapport om den kritiske
situation på en række rumænske børnehjem

Sikkerhedsråd

Pinheiro, medlem af Kommissionen, besvarede spørgs

Helveg Petersen besvarede spørgsmålet samt tillægs
spørgsmål af Dessylas, Cooney og Arbeloa Muru.

målet samt tillægsspørgsmål af Nielsen og von Alemann.

Spørgsmål nr. 78 af Oddy: Verdenskonferencen om

Sir James Scott-Hopkins kommenterede afviklingen af

Menneskerettigheder

(formanden svarede, at det ikke var mødeformandens

van den Broek, medlem af Kommissionen, besvarede

opgave at vurdere kvaliteten af svarene og henviste til sit

spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Oddy.

spørgetiden og kvaliteten af svarene fra Rådet og EPS
svar på indlæg af Bettini).

Spørgsmål nr. 79 af Cooney : Menneskerettigheder
Spørgsmål til Kommissionen

van den Broek besvarede spørgsmålet samt tillægsspørg
smål af Cooney, Maher og Alex Smith.

Spørgsmål nr. 64 af Barrera i Costa: CONVER-program
met

Spørgsmål nr. 65 af Newman: Omstilling af våbenin
dustrien

Spørgsmål nr. 80 af Arbeloa Muru: EF-initiativ vedrøren
de menneskerettighederne og det internationale samfund
van den Broek besvarede spørgsmålet samt tillægsspørg
smål af Arbeloa Muru .

Spørgsmål nr. 66 af Castellina: Retsgrundlaget for CON
VER-programmet

VER-programmet

Spørgsmål nr. 81 af Desmond: Nødvendigheden af at
tage programmer og kontrolforanstaltninger op til fornyet
overvejelse i forbindelse med særlige midler til bekæm
pelse af arbejdsløshed

Spørgsmål nr. 68 af Telkämper: Gennemførelse af CON

Millan besvarede spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 67 af Langer: Gennemførelsen af CON

VER-programmet

Spørgsmål nr. 69 af Boissiére: Gennemførelse af CON
VER-programmet

Desmond oplyste, at han delte Sir James Scott-Hopkins '
opfattelse og stillede et tillægsspørgsmål, som Millan
besvarede sammen med tillægsspørgsmål af Sir James
Scott-Hopkins og David Martin.

Spørgsmål nr. 70 af Ernst de la Graete: Gennemførelse af
CONVER-programmet

Spørgsmål nr. 82 af Melandri og nr. 83 af van der Waal
ville blive besvaret skriftligt, da spørgerne ikke var til

Millan, medlem af Kommissionen, besvarede spørgs
målene samt tillægsspørgsmål af Barrera i Costa, New

stede .

man, Langer, Boissiére, Ernst de la Graete, Bettini og

Spørgsmål nr. 84 af Pierros : EF' s reaktion på De Forene
de Staters nye ledelses »aggressive« industripolitik

Cramon Daiber.

Spørgsmål nr. 71 af Cushnahan: EF' s strukturfonde
Millan besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af

Millan besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af
Titley og Sir James Scott-Hopkins .

Cushnahan, Titley og David Martin.

Formanden erklærede spørgetiden for afsluttet.

Spørgsmål nr. 72 af Spencer: Samhørighedsfonden

Han meddelte, at de spørgsmål, der ikke var blevet
behandlet, ville blive besvaret skriftligt, medmindre
spørgerne havde taget dem tilbage inden udløbet af

Schmidhuber, medlem af Kommissionen, besvarede

spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Spencer, Cushna

spørgetiden .

han og Bettini .

Spørgsmål nr. 73 af Papayannakis : Miljøet og Samhørig
hedsfonden og

22. Meddelelse om Kommissionens reaktion pa
Parlamentets udtalelser

spørgsmål nr. 74 af Ruiz-Giménez Aguilar: Samhørig
hedsfonden

Formanden meddelte, at Kommissionens meddelelse af

Schmidhuber besvarede spørgsmålet samt tillægsspørg
smål af Papayannakis og White .

dens reaktion på Parlamentets udtalelser under mødepe
rioderne i januar og februar 1993 var omdelt (').

Spørgsmål nr. 75 af André og nr. 76 af Deprez ville blive
besvaret skriftligt, da spørgerne ikke var til stede.

(')

Se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat fra 10.3.1993 .
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— redegørelse fra Kommissionen om EØS (efterfulgt af

*
*

*

Talere: David Martin, der stillede et spørgsmål til Kom
missionen om det store antal ændringsforslag til de
forskellige kommissionsforslag, som Parlamentet ved
tog, men som Kommissionen afviste, Millan, medlem af
Kommissionen, der påpegede, at David Martin ville
modtage et skriftligt svar, Titley om tilstedeværelsen af
repræsentanter fra Kommissionen, og Millan om dette
indlæg.

forhandling)
— betænkning af Tomlinson om Europa-Parlamentets
årsregnskaber for 1992

— betænkning af Roumeliotis om de interinstitutionelle
aftaler

— betænkning af De Piccoli om søtransport i Adriater
havet og Det Joniske Hav
— betænkning af Tauran om færdselssikkerhed

23. Dagsorden for næste møde
Formanden meddelte, at dagsordenen for mødet torsdag
den 11 . marts 1993 var fastlagt som følger:
kl. 10.00-13.00 og 15.00-20.00:
kl. 10.00-13.00:

— betænkning af Daly om AVS-leverandører af bana
ner *

— redegørelse fra Kommissionen om Gabcikovo-dæm
ningen (efterfulgt af forhandling)
kl 18.30:

— aktuel og uopsættelig debat

— afstemning om færdigbehandlede beslutningsforslag

kl. 15.00:

— betænkning af David Martin om aftaler EF-SNG

(Mødet hævet kl. 24.00)

Enrico VINCI

Maria MAGNANI NOYA

Generalsekretær

Næstformand
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Tekster vedtaget af Europa-Parlamentet

1. Protokol EØF/Syrien ***
FORSLAG TIL AFGØRELSE A3-0356/91 (')
(samstemmende udtalelse)

Afgørelse om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Syriske Arabiske Republik
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet (KOM(9 1)0203 (2),

— der har behandlet den af Rådet forelagte protokol, jf. EØF-Traktatens artikel 238, stk. 2, om
finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den
Syriske Arabiske Republik (C3-0336/91 ),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde samt til udtalelser fra
Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser, Budgetudvalget og Det Politiske Udvalg
(A3-0356/91 ),

afgiver ikke samstemmende udtalelse om indgåelse af protokollen.
(')

Parlamentet vedtog den 15 . januar 1992 og 28 . oktober 1992 at undlade at afgive samstemmende udtalelse (EFT nr. C
39 af 17.2.1992, s. 55 og protokollen af 28.10.1992, del II, pkt. 5c)).

(2)

EFTnr. C 162 af 21.6.1991 ., s. 5 .

2. Investeringsservice i forbindelse med værdipapirer **II
AFGØRELSE A3-0080/93

(Samarbejdsprocedure: andenbehandling)

Afgørelse vedrørende fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Rådets
direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Rådets fælles holdning (C3-0005/93 — SYN 176),
— der henviser til sin udtalelse ved førstebehandlingen (') af forslag fra Kommissionen
(KOM(88)0778),

— der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(89)0629) (2),
— der henviser til de relevante bestemmelser i EØF-Traktaten og i forretningsordenen,
(')
(2)

EFTnr. C 304 af 4. 12. 1989, s. 35 .
EFT nr. C 42 af 22.2. 1990, s. 7 .
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1.

har ændret den fælles holdning som følger;

2.

har pålagt sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.
RÅDETS

EUROPA-PARLAMENTETS
ÆNDRINGSFORSLAG

FÆLLES HOLDNING

. (Ændringsforslag nr. 1 )
43. betragtning

undersøgelsen af problemerne pa de omrader, der omfat
tes af Rådets direktiver vedrørende investeringsservice
og værdipapirer, både med hensyn til anvendelsen af de
bestående foranstaltninger og med henblik på en mere
vidtgående samordning, kræver et samarbejde mellem de
nationale myndigheder og Kommissionen i et udvalg ;
nedsættelsen af et sådant udvalg foregriber ikke andre
former for samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på

undersøgelsen af problemerne pa de omrader, der omfat
tes af Rådets direktiver vedrørende investeringsservice
og værdipapirer, både med hensyn til anvendelsen af de
bestående foranstaltninger og med henblik på en mere
vidtgående samordning, kræver et samarbejde mellem de
nationale myndigheder og Kommissionen i et udvalg ; et
sådant udvalgs virke foregriber ikke andre former for
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på dette områ

dette område;

de;

(Ændnngsforslag nr. 2)
44. betragtning

det kan lejlighedsvis blive nødvendigt at foretage tekni
ske ændringer af de detaljerede regler i dette direktiv for
at tage hensyn til udviklingen i investeringssektoren;
Kommissionen foretager de nødvendige ændringer efter
at have indbragt spørgsmålet for det udvalg, som skal
nedsættes på området for værdipapirmarkeder,

det kan lejlighedsvis blive nødvendigt at foretage tekni
ske ændringer af de detaljerede regler i dette direktiv for
at tage hensyn til udviklingen i investeringssektoren ;
Kommissionen foretager de nødvendige ændringer efter
at have hørt det udvalg, som er omhandlet i dette
direktiv,

(Ændnngsforslag nr. 3)
Artikel 9, stk. 4, 2. afsnit

Endvidere meddeler de mindst en gang om aret navnene
på de aktionærer eller selskabsdeltagere, som besidder en
kvalificeret deltagelse, samt størrelsen af denne, således
som detf eks. fremgår af de oplysninger, der gives på den
årlige generalforsamling af aktionærer eller selskabsdel
tagere, eller af de oplysninger, som modtages i henhold til
de bestemmelser, der gælder for børsnoterede selskaber.

Endvidere meddeler de mindst en gang om aret navnene
på de aktionærer eller selskabsdeltagere, som besidder en
kvalificeret deltagelse, samt størrelsen af denne, således
som det fremgår af de oplysninger, der gives på den årlige
generalforsamling af aktionærer eller selskabsdeltagere,
eller af de oplysninger, som modtages såvel i henhold til
de bestemmelser, der gælder for børsnoterede selskaber
som fra enhver anden kilde .

(Ændnngsforslag nr. 4)
Artikel 12

Et investeringsselskab skal, inden det optager forret
ningsforbindelse med investorer, meddele disse, hvilken
erstatningsordning eller tilsvarende beskyttelse, der vil
gælde for de(n) påtænkte transaktion(er), hvilken dæk
ning der ydes i henhold til den ene eller anden ordning,
eller at sådanne ordninger og sådan beskyttelse ikke
findes.

Et investeringsselskab skal, inden det optager forret
ningsforbindelse med investorer, meddele disse, hvilken
erstatningsordning eller tilsvarende beskyttelse, der vil
gælde for de(n) påtænkte transaktion(er), hvilken dæk
ning der ydes i henhold til den ene eller anden ordning .
Indtil gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte harmonise
ring af erstatningsordningerne, og hvis en sådan harmo
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RÅDETS
FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTETS
ÆNDRINGSFORSLAG

nisering ikke sker, er investeringsselskabernes afdelinger
og filialer underlagt den erstatningsordning, der er gæl
dende i værtslandet, under forudsætning af at betalingen

eller bidraget til ordningen beregnes på grundlag af
indtægterne fra investeringsaktiviteter i den pågældende
medlemsstat.

Rådet tager til efterretning, at Kommissionen oplyser, at
den vil forelægge Rådet forslag om harmonisering af
erstatningsordningerne i forbindelse med investerings
selskabers transaktioner senest den 31 . juli 1993 . Rådet
træffer afgørelse om forslagene så hurtigt som muligt,

Rådet tager til efterretning, at Kommissionen oplyser, at
den vil forelægge Rådet forslag om harmonisering af
erstatningsordningerne i forbindelse med investerings
selskabers transaktioner senest den 31 . juli 1993 . Rådet
træffer efter høring af Parlamentet så hurtigt som muligt
afgørelse om forslagene, idet det tilstræbes, at de således
foreslåede ordninger kan finde anvendelse på datoen for

telse .

dette direktivs iværksættelse .

idet det tilstræbes , at de således foreslåede ordninger kan
finde anvendelse på datoen for dette direktivs iværksæt

(Ændringsforslag nr. 5 )
Artikel 15, stk. 3, 1 . afsnit, indledning

3.

Et værtsland skal med henblik pa opfyldelse af

forpligtelsen i stk. 1 give de i nævnte stykke omhandlede
investeringsselskaber valget mellem at blive medlem af
eller få adgang til sine regulerede markeder

3 . Et værtsland skal med henblik pa opfyldelse af
forpligtelsen i stk. 1 give de i nævnte stykke omhandlede
investeringsselskaber valget mellem at blive medlem af
eller få adgang til sine regulerede markeder, jf. dog
bestemmelserne i stk. 4,

(Ændringsforslag nr. 6)
Artikel 15, stk. 4

4.

Dersom reglerne for virksomhed pa regulerede

markeder i værtslandet ikke indeholder krav om fysisk
tilstedeværelse, kan de i stk. 1 nævnte investeringsselska

ber på dette grundlag blive medlemmer heraf eller få
adgang hertil uden at skulle være etableret i værtslandet,
jf. dog bestemmelserne i stk. 1-3 . Hjemlandet skal tillade,
at regulerede markeder i værtslandet tilvejebringer de
nødvendige midler på hjemlandets område, således at
dets investeringsselskaber kan få adgang til eller blive
medlem af værtslandets regulerede markeder i overens
stemmelse med dette stykke .

4. Dersom reglerne for virksomhed pa regulerede
markeder i værtslandet ikke indeholder krav om fysisk
tilstedeværelse, kan de i stk. 1 nævnte investeringsselska

ber på dette grundlag blive medlemmer heraf eller få
adgang hertil uden at skulle være etableret i værtslandet,
jf. dog bestemmelserne i stk. 1-3 . Hjemlandet skal tillade,
at regulerede markeder i værtslandet opretter hensigts
mæssige strukturer på hjemlandets område med henblik
på dér at tilvejebringe de nødvendige midler, således at
dets investeringsselskaber kan få adgang til eller blive
medlem af værtslandets regulerede markeder i overens
stemmelse med dette stykke .

(Ændnngsforslag nr. 7)
Artikel 29

Indtil der vedtages et nyt direktiv om fastsættelse af
bestemmelserne om tilpasning afnærværende direktiv til
de tekniske fremskridt på nedennævnte områder, vedtager Rådet i overensstemmelse med afgørelse 87/373/
EØF (EFT nr. L 197 af 18.7.1987, s. 33) med kvalificeret
flertal på forslag af Kommissionen de tilpasninger, som
måtte være nødvendige vedrørende:

1. Dette direktiv omhandler gennemførelsen af følgen
de tekniske tilpasninger, som skal vedtages i henhold til
proceduren i stk. 2:
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RÅDETS
FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTETS
ÆNDRINGSFORSLAG

— udvidelse af indholdet af listen i bilagets afsnit C ;

— udvidelse af indholdet af listen i bilagets afsnit C ;

— tilpasning af terminologien i bilagets lister for at tage
hensyn til udviklingen på de finansielle markeder;

— tilpasning af terminologien i bilagets lister for at tage
hensyn til udviklingen på de finansielle markeder;

— de områder, på hvilke de kompetente myndigheder
skal udveksle oplysninger, jf. artikel 23 ;

— de områder, på hvilke de kompetente myndigheder
skal udveksle oplysninger, jf. artikel 23 ;

— præcisering af definitionerne for at sikre en ensartet

— præcisering af definitionerne for at sikre en ensartet

iværksættelse af direktivet i Fællesskabet;

— præcisering af definitionerne for at tage hensyn til
udviklingen på de finansielle markeder ved anven
delse af direktivet;

— samordning af terminologien og definitionernes
affattelse med senere foranstaltninger vedrørende
investeringsselskaber og dermed beslægtede områ
der:

— de øvrige opgaver, der er omhandlet i artikel 7, stk. 5 .

iværksættelse af direktivet i Fællesskabet;

— præcisering af definitionerne for at tage hensyn til
udviklingen på de finansielle markeder ved anven
delse af direktivet;

— samordning af terminologien og definitionernes
affattelse med senere foranstaltninger vedrørende

investeringsselskaber og dermed beslægtede områ
der:

— de øvrige opgaver, der er omhandlet i artikel 7 , stk. 5 .
2. Kommissionen bistås af et udvalg der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kom
missionens repræsentant som formand.
Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det

pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler
sig med et flertal, som er fastsat i EØF-Traktatens artikel
148, stk. 2, for vedtagelse af afgørelser, som Rådet skal
træffe på forslag fra Kommissionen. Under afstemningen
i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsen
tanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i
nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger,
når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse
med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet
nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet
et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Har Rådet ikke inden en frist på tre måneder efter
forslagets forelæggelse truffet nogen afgørelse, vedtages
de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.
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3. Eksplosivstoffer til civil brug **II
AFGØRELSE A3-0061/93

(Samarbejdsprocedure: andenbehandling)

Afgørelse vedrørende fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Rådets

direktiv om kontrol med, markedsføring af og gensidig anerkendelse af godkendelser af
eksplosivstoffer til civil brug
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Rådets fælles holdning (C3-0006/93

SYN 409),

— der henviser til sin udtalelse ved førstebehandlingen (') af forslag fra Kommissionen
(£C>M(92)0123),

— der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KC)M(92)0524),

— der henviser til de relevante bestemmelser i EØF-Traktaten og i forretningsordenen,
1.

har ændret den fælles holdning som følger;

2.

har pålagt sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.
RÅDETS

EUROPA-PARLAMENTETS

FÆLLES HOLDNING

ÆNDRINGSFORSLAG

(Ændringsforslag nr. 1 )
Artikel 6, stk. 2, 1 . afsnit
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de

øvrige medlemsstater, hvilke organer de har udpeget til at
foretage overensstemmelsesvurderingen, samt de identi
fikationsnumre, som Kommissionen har tildelt de orga
ner, som foretager produktionskontrollen . Kommis
sionen offentliggør til underretning listen over bemyndi
gede organer samt disses eventuelle identifikationsnum
mer i De Europæiske Fællesskabers Tidende og varetager
ajourføringen af denne liste.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de
øvrige medlemsstater, hvilke organer de har udpeget til at
foretage overensstemmelsesvurderingen . Kommissionen
tildeler dem identifikationsnumre. Kommissionen of

fentliggør til underretning listen over bemyndigede orga
ner samt disses identifikationsnummer i De Europæiske
Fællesskabers Tidende og varetager ajourføringen af
denne liste .

(Ændringsforslag nr. 2)
Artikel 7, stk. 3

3 . Hvis en medlemsstat eller et bemyndiget organ
konstaterer, at en vare uberettiget er forsynet med EF
mærkning, er fabrikanten, dennes repræsentant, eller den

3) a) Hvis en medlemsstat konstaterer, at en vare
uberettiget er forsynet med EF-mærkning, er fabri

vilkår, der fastsættes af medlemsstaten. Hvis den uret

kanten, dennes repræsentant, eller den ansvarlige for
markedsføringen af den pågældende vare i Fælles
skabet uanset bestemmelserne i artikel 8 forpligtet til
at bringe varen i overensstemmelse med kravene og
bringe overtrædelsen til ophør på vilkår, der fastsæt

mæssige brug af mærket kan have alvorlige følger for

tes af medlemsstaten .

ansvarlige for markedsføringen af den pågældende vare i
Fællesskabet forpligtet til at bringe varen i overensstem
melse med kravene og bringe overtrædelsen til ophør på

sikkerheden, eller hvis varen ikke bringes i overensstem-

melse med kravene, skal medlemsstaten træffe alle pas
sende foranstaltninger til at forbyde markedsføring af
varen eller sikre, at den trækkes tilbage fra markedet.

^ Hvis den uretmæssige brug af mærket kan have
alvorlige følger for sikkerheden, eller hvis varen ikke
bringes i overensstemmelse med kravene, skal med
lemsstaten træffe alle passende foranstaltninger til at
forbyde markedsføring af varen eller sikre, at den
trækkes tilbage fra markedet i overensstemmelse med
den i artikel 8 nævnte procedure.

(')

Protokollen af 29.10.1992, del II, punkt 10.
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RÅDETS
FÆLLES HOLDNING

(Ændringsforslag nr. 3)
Artikel 13

1.

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af

repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kom
missionens repræsentant som formand.

1 . Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg, der

består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har
Kommissionens repræsentant som formand.

Udvalget undersøger ethvert spørgsmål vedrørende

anvendelsen afdette direktiv, som detsformand kan rejse
enten på eget initiativ eller efter anmodning fra repræ
sentanten for en medlemsstat.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udval

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes . Udval

get afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, get afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor

meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig
med detflertal, der erfastsat i Traktatens artikel 148, stk.
2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe
påforslag afKommissionen. Ved afstemninger i udvalget
tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne
for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte
artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor

meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved
afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har
hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning
indføres i mødeprotokollen.

Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets
udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den
har taget hensyn til dets udtalelse.

Kommissionen vedtagerforanstaltninger, der straks fin
der anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med

den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog
straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så
fald udsætter Kommissionen gennemførelsen afdeforan
staltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum af
tre måneder regnet fra datoen for underretningen.
Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgø
relse indenfor det tidsrum, der er nævnt i andet afsnit.
3. Fremgangsmåden i stk. 2 anvendes isærfor at tage
hensyn til fremtidige ændringer af De Forenede Natio

3.

Udgået

ners henstillinger.

4. Retningslinjerne for budgettet for 1994
a) BESLUTNING A3-0082/93

Beslutning om retningslinjerne for budgettet for 1994 — SEKTION III — KOMMISSIONEN
Europa-Parlamentet,

— der henviser til betænkningen fra Budgetudvalget (A3-0082/93 ),

A. der henviser til, at budgettet for 1993 i vidt omfang opfyldte de målsætninger, som

Parlamentet havde anført i sin beslutning af 9. april 1992 (') om retningslinjerne for
udarbejdelsen af budgettet for 1993 ,

(■)

EFT nr. C 125 af 18.5.1992, s. 246.
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B. der henviser til, at året 1994 formentlig vil være det første år, hvor Maastricht-Traktaten og
Traktaten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kommer fuldt til udtryk i
Fællesskabets budget,

C. der bemærker, at medmindre Rådet går med til en revision af Rådets afgørelse af 24. juni
1988 (') om Fællesskabernes egne indtægter, vil loftet for egne indtægter til betalingsbevil
linger fortsat være fastsat til 1 ,2% af BNI,
D. der bemærker, at Fællesskabets BNI for 1994 nu anslås til 5.855 mia ecu, at deflatoren for

93/94 anslås til 3,5% , og at den økonomiske vækst anslås til 1,8% ,
E. der er overbevist om, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelige bevillinger til de nuværende

politikker og til de nye politikker i henhold til Maastricht-Traktaten, så at Fællesskabet
effektivt kan opfylde sine forpligtelser både internt og eksternt,
F. der bemærker, at der fortsat forhandles med Rådet og Kommissionen om en ny interinstitu
tionel aftale, og at 1994-budgettet indtil en sådan aftale er indgået, må udarbejdes inden for
rammerne af EØF-Traktatens artikel 203 , stk. 9,

G. der henviser til Rådets; holdning som fastlagt på Det Europæiske Råd i Edinburgh den 1 1 . og
12 . december 1992, hvad angår EF-budgettets fremtid,
1994-budgettet generelt

1 . gentager sin opfattelse af, at den aftale om den fremtidige finansiering af Fællesskabet og
budgetrammen for 1994, som blev indgået på Det Europæiske Råd i Edinburgh, kun er bindende
for Rådet, hvis der ikke eller indtil der indgås en ny interinstitutionel aftale, som kræver støtte fra
begge parter i budgetmyndigheden; opfordrer Kommissionen til at have dette in mente ved
udformningen af det foreløbige forslag til budget;
2. finder, at budgetrammen for 1 994, som blev vedtaget i Edinburgh, gør det meget vanskeligt
at få rådighed over de nødvendige indtægter med henblik på at opfylde Fællesskabets
uundgåelige behov i det kommende år især på baggrund af den forventede lave vækstrate for
Fællesskabets BNI ; bemærker, at de samlede maksimale betalingsbevillinger, som Rådet har
fastsat, ligger over loftet på 1,20% af BNI;
3 . opfordrer derfor Kommissionen til at udvise størst mulig fleksibilitet ved opførelsen af det
foregående års saldoer på budgettet og at høre det, før den afslutter sine budgetoverslag i det
foreløbige forslag til budget;

4. bemærker, at forhandlingerne om en ny interinstitutionel aftale fortsætter, og udtrykker sin
beredvillighed til at fastlægge budgettet for 1994 inden for rammerne af en afbalanceret og
rimelig interinstitutionel aftale ;

5 . gentager, at budgettet efter dets opfattelse bør omfatte alle EF-bevillingerne, herunder
bevillingerne til Den Europæiske Udviklingsfond og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
samt EFTA-landenes bidrag inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejd
sområde;

6. opfordrer Kommissionen til i sit foreløbige budgetforslag at medtage detaljerede oplysnin
ger om udgifterne til møderne i de forskellige udvalg bestående af repræsentanter for
medlemsstaterne;

Udgifter til landbruget

7. er dybt foruroliget over udviklingen af udgifterne til landbruget, som ifølge Rådet og
Kommissionen sandsynligvis vil overstige retningslinjen i 1994;

8.

mener også, at varigheden og pålideligheden af de støtteordninger, der er truffet beslutning

om, er af afgørende betydning for den fælles landbrugspolitiks troværdighed;
(')

EFT nr. L 185 af 15.7.1988, s. 24.
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9.

minder derfor om sine tidligere beslutninger om anvendelsesområdet for retningslinjen for

landbruget;

10. gentager på stærkest mulig måde, at det i henhold til artikel 6 i Rådets beslutning af 1 988
om budgetdisciplin (') er Kommissionens ansvar at fremsætte forslag med henblik på at sikre, at
udgifterne til landbruget ligger inden for retningslinjen;

11 . finder i den forbindelse, at der må gøres noget for at begrænse følgerne af »switchover
mekanismen«, der, så snart der gennemføres kursjusteringer mellem valutaerne i EMS, forøger

landbrugspriserne i alle nationale valutaer undtagen den valuta, der opskrives mest, hvilket
udløser udligningsbeløb og derfor har en katastrofal indvirkning på udgifterne til landbruget;
12.

finder endvidere, at Kommissionen snarest muligt og i hvert fald inden førstebehandlingen

af budgettet må fremsætte forslag til en reform i de sektorer, som endnu ikke er omfattet af
reformen af den fælles landbrugspolitik, med samme målsætning som de allerede gennemførte
reformer, dvs. en stabilisering af landbrugsudgifterne, der ikke medfører nedsat aktivitet i
landdistrikterne ;

13. oplyser, at det vil modsætte sig løsninger på dette problem, som udelukkende er baseret på
bogføring — hvad der lader til at være Rådets foretrukne løsning — som et alternativ til egentlige
foranstaltninger med henblik på at holde udgifterne nede;
14.

forventer derfor, at Kommissionen udformer sit foreløbige forslag til budget på en sådan

måde, at der er garanti for, at retningslinjen overholdes, og at der anvendes budgetdisciplin for
hvert enkelt kapitel, som det blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Edinburgh;
Social og økonomisk samhørighed

15 .

bemærker, at Parlamentets anmodninger, for så vidt angår udgifter til Samhørighedsfon

den og strukturelle foranstaltninger \ det store og hele kom til udtryk i konklusionerne fra Rådet i
Edinburgh vedrørende budgettet for 1994 ;

16. forventer, at Kommissionen vil opføre de samlede tal i det foreløbige forslag til budget, og at

Rådet vil respektere Det Europæiske Råds løfter i den forbindelse; accepterer for sin del dette
udgiftsniveau som passende af hensyn til budgetmæssig tilbageholdenhed;

17. beklager, at Rådet er tilbageholdende med at acceptere, at fællesskabsinitiativer er en
værdifuld del af strukturpolitikken, og oplyser, at det for sin del finder, at 10% af de samlede

udgifter til strukturpolitikken som et absolut minimum bør afsættes til sådanne initiativer; mener,

at formålet med sådanne fællesskabsinitiativer navnlig skal være at afbøde virkningerne af den
økonomiske krise i en række nøglesektorer inden for industrien;
18.

forventer, at Kommissionen i tråd med afgørelsen om 1993-budgettet medtager CON

VER-programmet i det foreløbige budgetforslag som et EF-initiativ;

19. erklærer sig rede til, navnlig for så vidt angår CONVER-programmet og EF-initiativerne
mere generelt at støtte Kommissionens ønske om at anvende en del af de disponible bevillinger
til sådanne initiativer uden for de områder, der er omfattet af de forskellige mål i regionalpoli
tikken ;

20. finder imidlertid, at i betragtning af de betydelige behov i mål 2- og 5b-regioner, især i en
tid med økonomisk tilbagegang, bør en større del af udgifterne under fællesskabsinitiativerne

rettes mod sådanne regioner i fremtiden uden dog at bringe opnåelsen af de øvrige mål i fare;

21 . mener, at man i betragtning af de følger, som tilpasnings- og begrænsningsprocessen
inden for EF' s fiskerflåde vil få for regioner, der er stærkt afhængige af fiskeri, må stille

tilstrækkelige finansielle midler til rådighed inden for strukturfondene til fordel for disse
regioner for at afhjælpe virkningerne af omstillingsprocessen;
(')

EFT nr. L 185 af 15.7.1988, s. 29.
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Interne politikker

22. bemærker, at Rådet mener, at udgifter til forskning og teknologi ikke længere bør anses for
at være prioriteret; finder, at dette er typisk for Rådets vedvarende undervurdering af
betydningen af et egentligt fællesskabsbidrag inden for forskning og teknologi som drivkraft for
økonomien i EF;

23 .

finder, at Fællesskabet skal sørge for passende finansering af forskning og teknologi, og

opfordrer til, at alle institutioner fortsat søger at finde en acceptabel løsning på problemet med en
sådan finansiering ;

24. er desuden af den opfattelse, at EF på baggrund af den nuværende økonomiske situation i
allerhøjeste grad har brug for en effektiv industripolitik, og at der er behov for nye midler hertil ;
25 . understreger imidlertid, at en forhøjelse af udgifterne til forskning ikke må ske på
bekostning af andre prioriteter i forbindelse med Fællesskabets interne politik, især miljø- og

forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af vandløb og af havene, socialpolitik og uddannelse;

26. er i denne forbindelse af den opfattelse, at LIFE-programmet fremover skal udvides og at
der allerede i 1994-budgettet må tages hensyn hertil ;
27 . bemærker det meget store antal ansøgninger, der er modtaget under budgettets kapitler om
ungdom og uddannelse, som i væsentlig udstrækning ikke kan imødekommes på grund af de
begrænsede disponible midler; anmoder om, at der tages særligt hensyn til dette område i
1994-budgettet på baggrund af Maastricht-Traktatens ratificering senere på året;

28. bemærker, at Fællesskabets udgifter i forbindelse med socialpolitikken allerede er nede på
det laveste, acceptable niveau, fordi Rådet på chokerende vis har undladt at gennemføre den
nødvendige sociale lovgivning, og kræver derfor en fornuftig forhøjelse ;
29. opfordrer Kommissionen til under udarbejdelsen af det foreløbige forslag til budget at tage
hensyn til sine egne og Parlamentets mål i forbindelse med de nye politikker, som er mulige som
følge af Maastricht-Traktaten, idet der skal tages hensyn til det overordnede mål om en varig
udvikling ;

Eksterne politikker

30.

finder, at der i 1994 som i indeværende år bør bevares en generel balance mellem udgifter

til interne politikker og til eksterne aktioner;

31 . understreger, at økonomisk bistand til udviklingslandene, bl.a. for at gøre det muligt at
følge henstillingerne fra FN' s konference om miljø og udvikling (UNCED), der afholdtes i Rio i
1992, efter dets opfattelse bør have største prioritet i Fællesskabets eksterne politikker på
baggrund af de nedskæringer i bilateral udviklingsstøtte, mange medlemsstater har foretaget som
følge af budgetdisciplin, og fordi private borgere giver færre donationer til ikke-statslige
organisationer; mener, at Kommissionen i særlig grad må have sin opmærksomhed rettet mod
udviklingslandene, der er særlig ramt af økonomisk tilbagegang, hungersnød og katastrofer;
32 . bemærker imidlertid, at der er mulighed for betydelige forbedringer i gennemførelsen af
og kontrollen med fællesskabsprojekter, som er finansieret gennem udviklingsstøtte, som
helhed;

33 . finder, at Fællesskabet bør være særlig opmærksom på behovene i alle landene i det
sydlige Afrika;

34.

gentager, at det lægger stor vægt pa de udviklingsmål, der tager hensyn til miljøbeskyt

telse, uanset hvor disse mål fremmes ;
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35 . bemærker, at gennemførelsesniveauet for fællesskabsbudgettet med henblik på bistand til
Central- og Østeuropa (PHARE) og til stater, der er opstået af den tidligere Sovjetunion (TACIS)
er uacceptabelt lavt, kun 38% af betalingsbevillingerne er blevet udnyttet i 1992 og ikke altid på
den bedst mulige måde; finder, at disse budgetter ikke bør stige, før Kommissionen er bedre i
stand til at anvende de ressourcer, den allerede har til rådighed;

36. mener, at EF' s bestræbelser for at begrænse C02-emissionen til bekæmpelse af drivhus
effekten også skal afspejle sig i EF' s politik udadtil;
Administrative udgifter

37. finder, at skønt der er mulighed for besparelser i forbindelse med visse af Kommissionens
administrative udgifter, er Rådets budgetramme hvad fællesskabsinstitutionernes behov som
helhed angår urealistisk, når man betænker de nye organer, som skal oprettes som følge af
Maastricht-Traktaten, og den øgede byrde, f.eks. for Europa-Parlamentet selv, som følge af de
økonomiske virkninger af beslutningerne på Det Europæiske Råd i Edinburgh;
38 . finder, at man især på baggrund af Revisionsrettens bemærkninger om effektiviteten af
Fællesskabets udgifter til udviklingsstøtte bør prioritere etableringen af eksterne fællesskabsde

legationer i udviklingslande, som modtager fællesskabsstøtte, såfremt disse ikke findes i
forvejen;

39. gentager på ny, at det går ind for Kommissionens planer om at erstatte eksternt personale,
som tidligere blev finansieret over minibudgetter, med fastansat personale, idet det samtidig
erkender, at der fortsat er behov for midlertidigt personale på særlige områder; mener, at det
navnlig bør overvejes at flytte forskningspersonale, som for øjeblikket finansieres over
budgettets B-del, til A-delen;
40. mener fortsat, at man i langt højere grad bør prioritere et større samarbejde mellem
institutionerne i forbindelse med lokalepolitik og administrative udgifter generelt, og opfordrer
til en koordinering af Fællesskabets lokalepolitik;
*
*

*

41 . opfordrer Kommissionen til fuldt ud at overholde de ovenfor angivne retningslinjer ved
udarbejdelsen af sit foreløbige forslag til budget for 1994 ;

42.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

b) BESLUTNING A3-0083/93

Beslutning om retningslinjerne for budgettet for 1994, Sektion I — Europa-Parlamentet, Sektion
II — Rådet, Bilag — Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion IV — Domstolen, Sektion V —
Revisionsretten

Europa-Parlamentet,

— der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A3-0083/93),

1 . finder, at budgetproceduren for 1994 for administrationsbudgetternes vedkommende
(sektion I, II, IV og V med den nuværende opstillingsform) kan blive dobbelt så vanskelig på
grund af de institutionelle og finansielle aspekter;
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2. henviser i den forbindelse til, at den nye Traktat om Den Europæiske Union giver
Revisionsretten status som institution, giver Det Økonomiske og Sociale Udvalg uafhængighed,
for så vidt angår dets budget og personaleforvaltning, fastsætter, at der skal oprettes nye organer
såsom Regionsudvalget og Ombudsmandsinstitutionen, indfører nye parlamentariske mulighe
der såsom retten til at nedsætte undersøgelsesudvalg og gennemføre politikker med anerkendte
administrative udgifter som f.eks. politikken vedrørende samarbejde om reltige og indre
anliggender samt fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;
3 . mener, at de nævnte institutioners administrationsbudgetter skal fastsættes i henhold til
EØF-Traktatens bestemmelser, navnlig artikel 203 , stk. 9, og erindrer om, at der er forhandlinger
i gang om en ny interinstitutionel aftale, som skal indeholde de nye finansielle overslag;

4. finder, at budgetdisciplinen som fastlagt i Edinburgh for de administrative udgifters
vedkommende skal ses i sammenhæng med princippet om gennemskuelighed, at de administra
tive udgifter under ét er en fast bestanddel af Fællesskabets budget, og at de derfor hverken kan
betragtes uafhængigt af EØF-Traktatens bestemmelser eller som neutrale med hensyn til deres
økonomiske virkning ;

5 . gentager tanken om flerårig planlægning af de administrative udgifter, som er berettiget for
flere områder af disse, og minder i den henseende om de to skrivelser, der er sendt til de
forskellige institutioner (den 20. januar 1993 og den 3 . februar 1993) med anmodning om at
udarbejde flerårige overslag ;
6.

erindrer om, at institutionerne som administrative enheder skal løse en række opgaver, som

på flere områder ligner hinanden (afholdelse af udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af
tjenestemænd, sygekasse, faglig uddannelse, indkøb af materiel osv .), og at man i forbindelse
med løsningen af disse opgaver bør undgå dobbeltarbejde og vildtvoksende bureaukratiske
strukturer og i stedet foretage en rational og effektiv forvaltning af de menneskelige og
budgetmæssige ressourcer, hvilket vil gøre det muligt at give institutionerne et homogent ansigt
udadtil og at udnytte synenergien mellem institutionerne;
7. mener, at det med henblik herpå er nødvendigt at samordne, planlægge og træffe
administrative afgørelser om disse spørgsmål på et paritetisk grundlag mellem de berørte
administratoner, f.eks. i det interinstitutionelle kontor;

8 . pålægger sin generalsekretær før førstebehandlingen af 1 994-budgetforslaget at fremlægge
en begrundet beretning om sagen på grundlag en cost/benefit-analyse; opfordrer til, at
administrationscheferne høres og aktivt inddrages i udarbejdelsen af denne beretning;
9. henviser til sine beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 1993 og navnlig
til sine krav til Det Økonomiske og Sociale Udvalg om at udarbejde en omstruktureringsplan
samt til Domstolen i forbindelse med dens beretning om problemerne omkring oversættelsen af
Domstolens afgørelser og forbedringerne efter udvidelsen af stillingsfortegnelsen;

10. understreger, at budgetmyndigheden skal have alle nødvendige oplysninger om institutio
nernes administrationsbudgetter stillet til rådighed; kræver formelt, at også Rådets budget indgår
i det foreløbige budgetforslag for 1994 under sektion II;
1 1 . kræver, at budgetmyndigheden forelægges rationelle forslag, som bygger på realistiske
overslag, og, hvor der er tale om visse forslag til udgifter til materiel, at disse er udarbejdet under
hensyntagen til prisudviklingen på markedet (f.eks. for edb-udstyr);

12. finder det nødvendigt at få udbygget de fælles regler for amortisering af visse udgifter
samt afskrivning af materiel ;
13 . kræver, at der i de foreløbige budgetforslag for de nævnte sektioner lægges særlig vægt på
at fremme en harmoniseret kontoplan, samt at der ved beregningen af visse udgifter refereres til
størrelser, der vedrører samme tidsrum; minder i den forbindelse om, at harmoniseringen på dette
område ikke må ændre de enkelte institutioners særlige profil;
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14.

bekræfter indholdet af sin beslutning af 13 . maj 1992 (') om EF-institutionernes persona

lepolitik, navnlig for så vidt angår spørgsmålet om medlemmernes medarbejdere; pålægger på ny
sin generalsekretær at fremsætte forslag til en vedtægt for medlemmernes medarbejdere, så der

hurtigst muligt kan træffes afgørelse af de kompetente organer i Parlamentet;

15 .

pålægger sin formand at sende denne beslutning til formændene for de nævnte institutio

ner.

(')

EFT nr. C 150 af 15.6.1992, s. 54.

5. Forbrænding af farligt affald **I
FORSLAG TIL DIREKTIV KC>M(92)0009 — C3-0185/92 — SYN 406

Kommissionens forslag til Rådets direktiv (EØF) om forbrænding af farligt affald

Dette forslag godkendtes med de ændringer, der blev vedtaget under mødet den 16. december
1992 ('), og med følgende kompromisændringsforslag :
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG

ÆNDRING

(Kompromisændringsforslag nr. 45)
15. betragtning

der kræves en helhedsorienteret indsats til beskyttelse af
miljøet mod emissioner fra forbrænding af farligt affald;
for at forhindre, at forureningen blot flyttes fra ét miljø til
et andet, må spildevand fra rensning af røggassen i nye
anlæg derfor ikke udledes;

der kræves en helhedsonenteret indsats til beskyttelse af
miljøet mod emissioner fra forbrænding af farligt affald;
for at forhindre, at forureningen blot flyttes fra ét miljø til

et andet, må spildevand fra rensning af røggassen i nye
anlæg derfor ikke udledes ;
(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 5,
der vedtoges den 16. december 1992).

(Kompromisændnngsforslag nr. 46)
Artikel 8, stk. 2

2 . Emissionen af dioxiner og furaner minimeres ved
hjælp af de mest avancerede teknikker. I dette øje
med skal alt sættes ind på at sikre, at alle gennems
nitsværdier, der måles i en prøvetagningsperiode på
mindst 6 timer og højst 16 timer, ikke overskrider
den vejledende værdi på 0, 1 ng/m3.

(')

Protokollen af 16.12.1992, del II, pkt. 4.

(*)

EFT nr. C 130 af 21.5.1992, s. 1 .

2.

Emissionen af dioxiner og furaner minimeres ved
hjælp af de mest avancerede teknikker. Alle gen
nemsnitsværdier, der måles i en prøvetagningsperio
de på mindst 6 timer og højst 8 timer, må senest med
indgang fra den 1 . januar 1997 ikke overskride en
grænseværdi på 0, 1 ng/m3. Indtil den dato anvender
medlemsstaterne denne grænseværdi i det mindste
som vejledende værdi .
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

Denne vejledende værdi defineres som summen af kon-

Denne grænseværdi defineres som summen af koncen

centrationerne af de enkelte dioxiner og furaner, vurderet
i overensstemmelse med bilag I.

trationerne af de enkelte dioxiner og furaner, vurderet i
overensstemmelse med bilag I.
(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 19,
der vedtoges den 16. december 1992).

(Kompromisændringsforslag nr. 47)
Artikel 9, stk. 3

3 . Udledning af vandmiljøet af spildevand fra rensning
af røggassen er forbudt for nye anlæg.

3 . Udledning af vandmiljøet af spildevand fra rensning
af røggassen er forbudt for nye anlæg.
(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 20,
der vedtoges den 16. december 1992).

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0388/92

(Samarbejdsprocedure : førstebehandling)
Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets direktiv (EØF) om forbrænding af farligt affald
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0009 — SYN 406) ('),
— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 100 A (C3-01 85/92),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbruger

beskyttelse samt til udtalelse fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
(A3-0388/92),

1 . godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til
resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF-

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3 . anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i
væsentligt grad;

4.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, det fastlægger i

henhold til EØF-Traktatens artikel 149, stk. 2, litra a;

5.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr . C 130 af 21.5.1992, s. 1 .
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6. Indskudsgarantiordninger **I
FORSLAG TIL DIREKTIV K()M(92)0188 — C3-0281/92 — SYN 415

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger

Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )
10. betragtning

men det harmoniserede niveau for garantiens størrelse
må heller ikke være så lavt, at for mange indskud kommer
til at falde uden for beskyttelsens minimumstærskel ; det
fandtes hensigtsmæssigt — i mangel af disponible stati-

stiske oplysninger om størrelsen og fordelingen af indskud i kreditinstitutter inden for Fællesskabet — at
basere sig på den median, hvorefter garantibeløbet
sikres i henhold til de nationale ordninger; dette beløb er
på 15.000 ecu \

men det harmoniserede niveau for garantiens størrelse
må heller ikke være så lavt, at for mange indskydere
kommer til at falde uden for beskyttelsens minimumstær
skel ; det anses for hensigtsmæssigt at basere sig på et
beløb på 20.000 ecu som harmoniseret niveau for garan
tiens størrelse;

(Ændringsforslag nr. 2)
11 . betragtning

i de seks stater, som ligger over medianen, sikrer garantiordningerne indskydere en større dækning af deres
indskud; det ville ikke være hensigtsmæssigt at kræve, at
disse ordninger, som i visse tilfælde netop er blevet
indført for nylig i henhold til henstilling 87/63/EØF,
ændres på dette punkt;

nogle medlemsstater sikrer indskydere en større dækning
af deres indskud; det ville ikke være hensigtsmæssigt at
kræve, at disse ordninger, som i visse tilfælde netop er
blevet indført for nylig i henhold til henstilling 87/

63/EØF, ændres på dette punkt;

(Ændnngsforslag nr. 3 )
Betragtning 14a (ny)
harmoniseringen af indskudsgarantiordningerne i Fæl
lesskabet må under ingen omstændigheder bringe eksi
sterende ordninger, der hviler på beskyttelse af kreditin
stitutterne, i fare, og dette så meget mere som disse
ordninger har bevist deres effektivitet; i overensstemmel
se med nærhedsprincippet og i sparernes interesse bør
også de ordninger godkendes, som i beskyttelsesøjemed
til en vis grad afviger fra de øvrige ordninger, så længe de
i direktivet indeholdte mål opfyldes.

(Ændnngsforslag nr. 4
17. betragtning

i henhold til direktiverne om adgang til at udøve virksomhed for kreditinstitutter med hjemsted i et tredjeland og
(*)

EFT nr. C 163 af 30.6. 1992, s. 6

i henhold til direktiverne om adgang til at udøve virksom
hed for kreditinstitutter med hjemsted i et tredjeland og
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navnlig under overholdelse af artikel 9, stk. 1 , i direktiv

navnlig under overholdelse af artikel 9, stk. 1 , i direktiv

kan medlemsstaterne træffe bestemmelse om, hvorvidt

kan medlemsstaterne træffe bestemmelse om, hvorvidt

77/780/EØF, senest ændret ved direktiv 89/646/EØF,

77/780/EØF, senest ændret ved direktiv 89/646/EØF,

og under hvilke vilkår filialer af sådanne institutter kan

og under hvilke vilkår filialer af sådanne institutter kan

steydelser i henhold til Traktatens artikel 59, stk. 2, eller
af reglerne om fri etableringsret i de andre medlemssta
ter; følgelig kan en medlemsstat, der giver en sådan filial

steydelser i henhold til Traktatens artikel 59, stk. 2, eller
af reglerne om fri etableringsret i de andre medlemssta
ter; følgelig kan en medlemsstat, der giver en sådan filial

udøve virksomhed på deres område; disse filialer er
hverken omfattet af reglerne om fri udveksling af tjene

tilladelse til at udøve virksomhed, acceptere eller kræve,
at filialen tilslutter sig den i værtslandet gældende garan
tiordning; men i såfald er det dog nødvendigt atfastsæt
te, at sådannefilialer har pligt til at informere indskyder
ne om, hvorvidt de er tilsluttet en garantiordning eller ej,

udøve virksomhed på deres område ; disse filialer er
hverken omfattet af reglerne om fri udveksling af tjene

tilladelse til at udøve virksomhed, acceptere eller kræve,
at filialen tilslutter sig den i værtslandet gældende garan
tiordning;

samt i givet fald omfanget af og de øvre lofter for en
sådan garanti;

(Ændringsforslag nr. 5 )
Artikel 1 , stk. 1

Før 1 . definition og 1 . definition
Kreditinstitut: et foretagende, hvis virksomhed består i
fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler,
der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning.
Filial : en afdeling, som retligt udgør en ikke-selvstændig
del af et kreditinstitut, og som helt eller delvis foretager
forretninger, der er forbundet med virksomhed som
kreditinstitut; flere afdelinger, som i én og samme med
lemsstat oprettes af et kreditinstitut med hjemsted i en
anden medlemsstat, anses som én filial;

Indskud: indestående beløb, der hidrører fra indlån eller

fra mellemtransaktioner foretaget som led i almindelige
bankforretninger, og som skal tilbagebetales af kreditin

Indskud: indestående beløb, samt påløbne og ikke udbe
talte renter, der hidrører fra indlån eller fra mellemtrans
aktioner foretaget som led i almindelige bankforretnin

stituttet på bestemte vilkår fastsat i loven eller ved aftale,

ger, og som skal tilbagebetales af kreditinstituttet på

et kreditinstitut .

form af omsætningspapirer, der er udstedt af et kreditin
stitut; med undtagelse af obligationer, der opfylder betin
gelserne i artikel 22, stk. 4, i direktivet 88/220/EØF om
institutter for kollektiv investering i værdipapirer (');

samt krav i form af omsætningspapirer, der er udstedt af

bestemte vilkår fastsat i loven eller ved aftale, samt krav i

»Indskud« omfatter ikke panteobligationer, kommunalo
bligationer og værdipapirer, der er omfattet af en særlig
garantiordning, der ikke kræver yderligere dækning.

(')

EFT nr. L 100 af 19.4.1988, s. 31.
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(Ændringsforslag nr. 6
Artikel 1, stk. 1, 2. afsnit

Suspensionen af tilbagebetalingen skal ikke nødvendigvis
konstateres eller vedtages af en judiciel eller administra
tiv myndighed, idet det er tilstrækkeligt, at tilbagebeta
lingen reelt har været suspenderet i 10 på hinanden
følgende dage.

Suspensionen af tilbagebetalingen kan bekræftes af en
judiciel eller administrativ myndighed eller en tilsyns
myndighed, og tilbagebetalingen skal have været suspen
deret i 10 på hinanden følgende dage.

(Ændringsforslag nr. 7)
Artikel 1 , stk. 2, 1 . led

— forpligtelser over for et andet kreditinstitut, dog med

forpligtelser over for et andet kreditinstitut

forbehold af artikel 5, stk. 3

(Ændringsforslag nr. 20)
Artikel 1, stk. 2, led 2a (nyt)

— indskud, der er opnået ved svig mod indskudsordnin
gen, herunder navnlig falske krav med det formål at
udnytte indskudsgarantiordningen.

(Ændringsforslag nr. 8)
Artikel 2, stk. 1

1 . Hver medlemsstat sikrer, at der pa dens område
indføres en eller flere indskudsgarantiordninger, som alle
kreditinstitutter, der er godkendt i den pågældende med
lemsstat i henhold til artikel 3 i direktiv 77/780/EØF, skal
være tilsluttet. Garantiordningerne skal omfatte indsky

dere i filialer, som disse kreditinstitutter har oprettet i
andre medlemsstater.

1 . Hver medlemsstat sikrer, at der pa dens område
indføres en eller flere indskudsgarantiordninger, som alle
kreditinstitutter, der er godkendt i den pågældende med
lemsstat i henhold til artikel 3 i direktiv 77/780/EØF,
herunder postgirobanker, og som driver indskudsforret
ning, skal være tilsluttet, såfremt de ikke er omfattet af en
tilsvarende garantiordning, der er anerkendt af den
kompetente tilsynsmyndighed. Garantiordningerne skal
omfatte indskydere i filialer, som disse kreditinstitutter
har oprettet i andre medlemsstater.

(Ændringsforslag nr. 21 )
Artikel 2, stk. la (nyt)

la. Indførelsen af sådanne indskudsgarantiordninger
hindrer ikke, at der eksisterer garantiordninger til
beskyttelse af kreditinstitutterne, når de af de kompeten
te kontrolmyndigheder anerkendes som ligestillet og er i
overensstemmelse med direktivets målsætninger.

(Ændringsforslag nr. 9)
Artikel 2, stk. 2, 2. afsnit

Medlemsstaterne påser, at samtlige garantiordninger

Medlemsstaterne påser, at samtlige garantiordninger

indeholder objektive bestemmelser om, efter hvilke
regler nævnte filialer kan tilsluttes garantiordningen.

indeholder objektive og ikke-diskriminerende bestem
melser om, efter hvilke regler nævnte filialer kan tilslut
tes garantiordningen.
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(Ændringsforslag nr. 10)
Artikel 2, stk. 3, 2. afsnit

Efter at have truffet alle nødvendige foranstaltninger for

Efter at have truffet alle nødvendige foranstaltninger for

at få kreditinstituttet henholdsvis filialen til at overholde

at få kreditinstituttet henholdsvis filialen til at overholde

sine forpligtelser og efter at have taget tilsynsmyndighe
dens beslutning (om f.eks. sanering eller tilbagekaldelse
af godkendelsen) til efterretning kan der træffes afgørelse

sine forpligtelser og efter at have taget tilsynsmyndighe
dens beslutning (om f.eks. sanering eller tilbagekaldelse
af godkendelsen) til efterretning kan garantiordningen

om at ekskludere kreditinstituttet henholdsvis filialen . I

beslutte at ekskludere kreditinstituttet henholdsvis filia

så fald forbliver kreditinstituttets henholdsvis filialens

len.

indskydere under garantiordningen i 12 måneder fra

I så fald forbliver kreditinstituttets henholdsvis filialens

datoen for eksklusionen. I så fald forbliver kreditinstitut

tets henholdsvis filialens indskydere under garantiord

ningen i 1 2 måneder fra datoen for eksklusionen.

indskydere under garantiordningen i 12 måneder fra
datoen for eksklusionen . I så fald forbliver indskuddene

under garantiordningen i 12 måneder fra datoen for
eksklusionen, såfremt disse indskud er stiftet inden for en
frist af 1 måned fra datoen for eksklusionen.

(Ændringsforslag nr. 12)
Artikel 3, stk. 1

1 . Medlemsstaterne kan, jf. navnlig artikel 9, stk. 1 , i
direktiv 77/780/EØF, træffe bestemmelse om, at filialer,
der er etableret af kreditinstitutter med hjemsted uden for
Fællesskabet, skal tilsluttes en på deres område eksiste
rende indskudsgarantiordning .

1.

Medlemsstaterne sikrer, jf. navnlig artikel 9, stk. 1 ,

i direktiv 77/780/EØF, at filialer, der er etableret af

kreditinstitutter med hjemsted uden for Fællesskabet, er
omfattet af en dækning, der svarer til den, der er
gældende i den pågældende medlemsstat, i kraft af en
garantiordning, som moderselskabet er tilsluttet.
I modsat fald kan medlemsstaterne træffe bestemmelse

om at filialer, der er etableret af kreditinstitutter med

hjemsted uden for Fællesskabet, skal tilsluttes en på deres
område eksisterende indskudsgarantiordning .

(Ændringsforslag nr. 13 )
Artikel 4, stk. 1

1.

Hvis et kreditinstitut kommer i økonomisk krise, der

medfører, at indskud bliver indisponible, sikres det ved

indskudsgarantiordningerne, at hver enkelt indskyder
kan opnå dækning med et beløb svarende til 15.000 ecu
for de samlede indskud.

1.

Hvis et kreditinstitut kommer i økonomisk krise, der

medfører, at indskud bliver indisponible, sikres det ved
indskudsgarantiordningerne, at hver enkelt indskyder
kan opnå dækning med et beløb svarende til 20.000 ecu
for de samlede indskud .

Kommissionen tager med regelmæssige mellemrum og
mindst hvert andet år det i første afsnit anførte beløb op

til revision efter proceduren i artikel 22 i direktiv
89/646/EØF for at tage højde for den monetære udvikling
og udviklingen i indskuddenes størrelse.

(Ændringsforslag nr. 14)
Artikel 4, stk. 3

3.

Nærværende artikel er ikke til hinder for viderefø

relse eller vedtagelse af bestemmelser, der indebærer en
forhøjelse af den øvre grænse for dækning.

3.

Nærværende artikel er ikke til hinder for viderefø

relse eller vedtagelse af bestemmelser, der indebærer en
mere omfattende beskyttelse af indskyderne, navnlig
igennem en udvidelse af kategorierne af indskydere, der
er omfattet af garantiordningen, eller en forhøjelse af det
maksimale erstatningsbeløb .
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Nærværende artikel er heller ikke til hinder for videre

førelse eller vedtagelse af bestemmelser om fuldstændig
garanti for bestemte former for livsvigtige indskud som
f.eks. pensionstilgodehavender.

(Ændringsforslag nr. 15 )
Artikel 4, stk. 4

4. Medlemsstaterne kan begrænse det i stk. 1 eller det i
stk. 3 omhandlede garantibeløb til en bestemt procentdel
af de indskudte beløb. Garantiprocenten skal dog være
over eller lig med 90% af de samlede indskud, dersom det
garantibeløb, der skal udbetales, er lavere end 15.000

4. Medlemsstaterne kan begrænse det i stk. 1 eller det i
stk. 3 omhandlede garantibeløb til en bestemt procentdel
af de indskudte beløb. Garantiprocenten skal dog være
over eller lig med 90% af de samlede indskud, dersom det
garantibeløb, der skal udbetales, er lavere end 20.000 ecu.

ECU.

(Ændringsforslag nr. 16)
Artikel 4, stk. 4a (nyt)
4a. Medlemsstaterne sørger for, at indskyderens ret til
godtgørelse indebærer, at indskyderne kan anlægge sag
ved domstolene mod indskudsgarantiordningen.

(Ændringsforslag nr. 17)
Artikel 6, stk. 1
1.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at et

kreditinstituts ledelse skal give indskyderne de fornødne
oplysninger om, hvilken indskudsgarantiordning kredi
tinstituttet og dets filialer inden for Fællesskabet er
tilsluttet. Oplysningerne om de i garantiordningen fast
satte begrænsninger eller øvre grænser skal affattes i et
let forståeligt sprog.

1.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at et

kreditinstituts ledelse skal give indskyderne de fornødne
oplysninger om, hvilken indskudsgarantiordning kredi
tinstituttet og dets filialer inden for Fællesskabet er
tilsluttet. Indskyderne oplyses om det i garantiordningen
fastsatte garantibeløb.
Der skal ligeledes foreligge let tilgængelige oplysninger
om betingelser for og formaliteter i forbindelse med
udbetaling af godtgørelse.

(Ændringsforslag nr. 18)
Artikel 7, stk. 1

1.

De i artikel 4 og 5 omhandlede garantibeløb udbe

tales inden for en frist på tre måneder regnet fra det
tidspunkt, hvor indskuddet blev indisponibelt, eller fra
det tidspunkt, hvor en administrativ eller judiciel myn
dighed har konstateret suspensionen af betalinger, hvis
denne konstatering har fundet sted, inden indskuddet
blev indisponibelt.

1.

De i artikel 4 og 5 omhandlede garantibeløb udbe

tales inden for en frist på to måneder regnet fra det
tidspunkt, hvor indskuddet blev indisponibelt, eller fra
det tidspunkt, hvor en administrativ eller judiciel myn
dighed har konstateret suspensionen af betalinger, hvis
denne konstatering har fundet sted, inden indskuddet
blev indisponibelt.

(Ændringsforslag nr. 19)
BILAG^ punkt 6

6.

Indskud fra pensionsfonde

6.

udgår.
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LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0058/93

(Samarbejdsprocedure: førstebehandling)

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0188 — SYN 415 ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 57, stk. 2 (C3-0281 /92),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder
samt til udtalelser fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik og fra
Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse (A3-0058/93),

1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3.

anmoder Rådet om fornyet at høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

væsentlig grad ;

4.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, det fastlægger i

henhold til EØF-Traktatens artikel 149, stk. 2, litra a;

5.
(1)

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr. C 1 63 af 30.6. 1 992, s. 6. ,

7. Farvestoffer i levnedsmidler **1
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(91)<)444 — C3-0027/92 — SYN 368

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om farvestoffer til brug i levnedsmidler
Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )

Betragtning 14a (ny)

Fællesskabet fremmer med henblik på forbrugerbeskyt
telse undersøgelsen af eventuelle sundhedsmæssige virk
ninger (herunder akkumulerende og samvirkende) af
anvendelsen af farvestoffer i levnedsmidler, særlig far
vestoffer, hvis uskadelighed bestrides;
(*)

EFTnr. C 12 af 18.1.1992, s. 7 .
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(Ændringsforslag nr. 2)
Artikel 1, stk. 1

1.

Dette direktiv er et særdirektiv om farvestoffer og

1.

Dette direktiv er et særdirektiv om farvestoffer og

udgør en del af det globale direktiv 89/ 107/EØF, som

udgør en del af det globale direktiv 89/ 107/EØF, som

omhandlet i artikel 3 i samme direktiv .

omhandlet i artikel 3 i samme direktiv . Det finder

anvendelse på farvestoffer i levnedsmidler, som produce
res og markedsføres i Fællesskabet samt eksporteres til
og importeres fra tredjelande.

(Ændringsforslag nr. 4)
Artikel 1 , stk. 3, 2. led

farvestoffer, der anvendes til farvning af æggeskaller
og til stempling af kød og de udvendige dele af
levnedsmidler, der ikke er beregnet til fortæring,
eksempelvis ikke-spiselig osteskorpe og ikke-spise
lige pølseskind.

— farvestoffer, der anvendes til farvning af æggeskaller
og til stempling af kød og de udvendige dele af
levnedsmidler, der ikke er beregnet til fortæring,
eksempelvis ikke-spiselig osteskorpe og ikke-spise
lige pølseskind. Såfremt der er mulighed for overfør
sel af farve til produktet, gælder det ikke desto
mindre, at kun de i bilag I anførte farvestoffer må
anvendes til disse formål, og direktiver og forord
ninger om andre farvestoffer ændres hermed tilsva
rende.

(Ændringsforslag nr. 6)
Artikel 2, stk. 6a (nyt)
6a.

I bilagene til dette direktiv betyder »quantum

satis«, at der ikke er fastsat en maksimumværdi. Farves
toffer bør imidlertid kun anvendes i overensstemmelse

med god fremstillingspraksis og ikke i større mængder
end nødvendigt for at opnå den ønskede virkning, og kun
hvis anvendelsen ikke er vildledende for forbrugeren.
Fællesskabet udformer en strategi, der sigter mod at
afskaffe anvendelsen af betegnelsen »quantum satis« til
fordel for opstilling af specifikke værdier for acceptabel
daglig indtagelse (ADI).

(Ændringsforslag nr. 7)
Artikel 2, stk. 6b (nyt)
6b. De med versaler anførte betegnelser i bilagene vil
blive trykt med kursiver i den offentliggjorte udgave af
dette direktiv og vil ikke blive oversat i udgaverne på de
forskellige sprog.

(Ændringsforslag nr. 8)

'

Artikel 2, stk. 6c (nyt)

6c.

I forbindelse med sundhedsmærkning i medfør af

Rådets direktiv 91/497/EØF anvendes udelukkende de

farvestoffer, der er nævnt i bilag I, og i mindst muligt
omfang.
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(Ændringsforslag nr. 9)
Artikel 2, stk. 6d (nyt)
6d.

Kun de farvestoffer, der er nævnt i bilag I, anven

des til stempling af æg i medfør af forordning (EØF) nr.
1274/91 og med den lavest mulige maksimumværdi.

(Ændringsforslag nr. 10)
Artikel 5

Bestemmelser, som måtte være nødvendige for at tilpasse

gældende fællesskabsret til direktivets bestemmelser,
vedtages efter proceduren i artikel 6 senest 6 måneder
efter meddelelsen af dette direktiv .

Bestemmelser, som matte være nødvendige for at tilpasse

gældende fællesskabsret til direktivets bestemmelser,
vedtages efter proceduren i artikel 6 senest 6 måneder
efter meddelelsen af dette direktiv. Kommissionen tager

forbrugerorganisationernes synspunkter til følge.

(Ændringsforslag nr. 11 )
Artikel 6, 2. afsnit

Kommissionens repræsentant forelægger komiteen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes . Komiteen

afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det

pågældende spørgsmåls hastende karakter, i givet fald
Ved afstemning .

Kommissionens repræsentant forelægger komiteen og
Europa-Parlamentet et udkast til de foranstaltninger, der
skal træffes . Komiteen afgiver en udtalelse om dette
udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte

under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hasten
de karakter, i givet fald ved afstemning.

(Ændringsforslag nr. 12)
Artikel 6, 3. afsnit

Udtalelsen optages i mødeprotokollen ; derudover kan
hver medlemsstat forlange, at dens holdning indføres i
mødeprotokollen.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover kan
hver medlemsstat forlange, at dens holdning indføres i
mødeprotokollen. Protokollen er tilgængelig for offent
ligheden.

(Ændringsforslag nr. 1 3 og 47)
Artikel 7

Inden tre år efter vedtagelsen af nærværende direktiv
fastsætter medlemsstaterne ordninger for tilsyn med
forbruget og anvendelsen af farvestoffer og aflægger
beretning til Kommissionen om resultaterne heraf.
Inden fem år efter vedtagelsen af nærværende direktiv
aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamen
tet om de ændringer, der er sket på markedet for
farvestoffer, og om anvendelses- og forbrugsomfanget.
I overensstemmelse med de generelle kriterier i bilag II,
nr. 4 i direktiv 89/ 107/EØF undersøger Kommissionen,

inden for en frist på 5 år at regne fra vedtagelsen af
nærværende direktiv, betingelserne for anvendelsen af
disse tilsætningsstoffer og foreslår ændringer hvis nød
vendigt.

I overensstemmelse med de generelle kriterier i bilag II,
nr. 4 i direktiv 89/ 107/EØF undersøger Kommissionen
betingelserne for anvendelsen og listen over tilladte
farvestoffer, hvis det bl.a. som følge af nye videnskabelige
oplysninger konstateres, at et tilladt farvestof indebærer
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en sundhedsrisiko, eller at det er påkrævet at ændre det
tilladte indhold,og foreslår de nødvendige ændringer for
at hindre overdrevent forbrug ud over den acceptable
indtagelse.
Kommissionen fremmer til dette formål den videnskabe

lige forskning i farvestoffer.
I henhold til bestemmelserne i direktiv 79/112/EØF med

senere ændringer og med henblik på at undgå, at forbru
get af farvestoffer overstiger den tilladte dagsdosis som
anført i code alimentarius (FAO-WHO), anføres i givet
fald den tilladte dagsdosis og det tilladte indhold af

farvestoffer) på etiketten.

(Ændringsforslag nr. 14)
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a

Samtidig med datoen for dette direktivs iværksættelse
indleder Kommissionen i samarbejde med Europa-Parla
mentet, de nationale ministerier, levnedsmiddel- og
detailsalgsbranchen samt forbrugerorganisationer en
kampagne for at give forbrugerne oplysning om vurder
ings- og godkendelsesprocedurerne for tilladte farvestof
fer samt betydningen af E-nummersystemet.

(Ændringsforslag nr. 15 )
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at kontrollere, at direktivets bestemmelser overhol

des, og giver de kompetente myndigheder et passende
antal medarbejdere til denne opgave.
Kommissionen kan bl.a. som følge af klager gennemføre
en kontrol for at konstatere, om direktivet anvendes
korrekt.

(Ændringsforslag nr. 16)
Bilag I, linie 10

E 127

Erythrosine

45430

udgår
(Som følge heraf udgår samme farvestof i BILAG IV)

(Ændringsforslag nr. 17)
BILAG /, linie 11

E 128

Red 2G

18050

udgår

(Som følge heraf udgår samme farvestof i efterfølgende
bilag)
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(Ændringsforslag nr. 43)
BILAG II, linie 3

Sødmælk, letmælk og skummetmælk, pasteuriseret og
steriliseret (herunder UHT-behandlet) (**)

Mejeriprodukter til konsum som omhandlet af forord
ning (EØF) nr. 1411/71 , herunder aromatiserede mejeri
produkter og mejeriprodukter, som indeholder bestand
dele, der ikke er mejeriprodukter, som frugt eller korn

(Ændringsforslag nr. 18)
BILAG II, linie 18

Fisk, kød og fjerkræ

Forarbejdet og ikke-forarbejdet fisk, røget og konserve
ret fisk, forarbejdet og ikke-forarbejdet kød, kødvarer og
tilberedt kød, fjerkræ og vildt

(Linien »Fiske- og skaldyrspostej« udgår i BILAG V. )

(Ændringsforslag nr. 20)
BILAG II, linie 21

Te, teekstrakter og urtete, herunder pulverte

Te, pulverte, teekstrakter og urtete, herunder opløselige
tepræparater, og flydende tekoncentrater

(Ændringsforslag nr. 19)
BILAG II, linie 24

Levnedsmidler til spædbørn og småbørn som omhandlet i
direktiv 89/398/EØF

Levnedsmidler til spædbørn og småbørn som omhandlet i
direktiv 89/398/EØF undtagen lægeordinerede levneds
midler til småbørn med særlige fordøjelsesproblemer

(Ændringsforslag nr. 21 )
BILAG II, linie 25a, 25b, 25c (nye)
Aromatiserede mælkeprodukter
Osteprodukter
Alle konserverede grønsagsprodukter

(Ændringsforslag nr. 22)
BILAG II, linie 25d (ny)
Forarbejdede grønsager

(Ændringsforslag nr. 23 )
BILAG III, 1 . sektion, 1 . spalte
Fuldkornsbrød, brunt brød og maltet brød

Maltet brød

Nr. C 115/ 101

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26 . 4 . 93

Onsdag den 10. marts 1993
PARLAMENTETS

KOMMISSIONENS
FORSLAG

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 24)
BILAG III, 2. sektion
01

01
E 150a

Karamel

quantum

E 150a

Karamel

E 150b

Karamel, kaustisk, sulfiteret

quantum
satis

satis

quantum
satis

E 150c

Karamel, ammonieret

quantum

E 150c

Karamel, ammonieret

E 1 50d

quantum
satis

satis

Karamel, ammonieret, sulfite quantum
ret

satis

(Ændringsforslag nr. 25 )
BILAG III, 3. sektion

Smør (herunder smør med lavt fedtindhold og koncentre

Smør (herunder smør med lavt fedtindhold og koncentre

ret smør)

ret smør)

E 160a

Carotener

quantum

E 160a

Carotener

25mg/kg

E 160b

Annatto-ekstrakter

25mg/kg

satis

E 160b

Annatto-ekstrakter

quantum
satis

(Ændringsforslag nr. 26)
BILAG III, 4. sektion

Margarine, minarine, andre fedtemulsioner og praktisk
talt vandfrie fedtstoffer

E 100

Gurkemejefarve

quantum

Margarine, minarine, andre fedtemulsioner og praktisk
talt vandfrie fedtstoffer

E 100

Gurkemejefarve

quantum

E 160a

Carotener

25mg/kg

E 160b

Annatto-ekstrakter

quantum

satis

satis

E 160a

Carotener

quantum
satis

E 160b

Annatto-ekstrakter

quantum

satis

satis

(Ændringsforslag nr. 51 )
BILAG III, 5. sektion
Blåskimmelost

Ost
E 131

Patent Blue V

quantum

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner quantum

satis

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner quantum
satis

satis

E 141

Chlorophyll- og chlorophyllin- quantum
kobber-kompleks
satis

E 141

Chlorophyll- og chlorophyllin- quantum
kobber-kompleks
satis

Morbier ost

E 153

Carbo medicinalis vegetabilis

quantum
satis

E 153

Carbo medicinalis vegetabilis

quantum
satis
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Orange, gul og hvidlig ost
E 160a

Carotener

quantum

E 160a

Carotener

E 160b

Annatto-ekstrakter

E 160c

Capsanthin

quantum
satis

satis

E 160b

Annatto-ekstrakter

quantum

10 mg/kg

satis

E 171

Titandioxid

quantum

quantum

satis

satis

(Ændringsforslag nr. 40/ændr.)
BILAG III, 10. sektion

Pølser (herunder f.eks. salami, cervelatpølse, hotdogpøl
se), postejer, kødpajer og forloren skinke, fars, indehol
dende min. 82% kød/fedt og min. 6% kornprodukt
E 100
20 mg/kg
Gurkemejefarve
Sunset Yellow FCF
E 110
50 mg/kg
Carminer
E 120
100 mg/kg
E 124
Ponceau 4R
40 mg/kg
Allura red AC
E 129
150 mg/kg
E 150a

Karamel

quantum

Pølser (herunder f.eks . salami, cervelatpølse, hotdogpøl
se), postejer, kødpajer og forloren skinke, fars, indehol
dende min. 82% kød/fedt og min. 6% kornprodukt
E 100
Gurkemejefarve
20 mg/kg
E 110
Sunset Yellow FCF
30 mg/kg
E 120
Carminer
100 mg/kg
E 124
Ponceau 4R
40 mg/kg
E 129
Allura red AC
150 mg/kg
E 150a

Karamel

quantum

E 150b

Karamel, kaustisk, sulfiteret

quantum

satis
E 150b

Karamel, kaustisk, sulfiteret

quantum

satis

satis
E 150c

Karamel, ammonieret

quantum

satis
E 150c

Karamel, ammonieret

E 150d

Karamel, ammonieret, sulfite quantum

quantum

satis

E 150d

Karamel , ammonieret, sulfite quantum

satis

satis

ret

satis

Carotener

E 160b

Annatto-ekstrakter

Capsanthin

20 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg

E 160a
E 160c

Capsanthin

Rødbedefarve

quantum

E 162

Rødbedefarve

20 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
40 mg/kg

E 171

Titandioxid

quantum

E 172

Jernoxid

ret

E 160a

Carotener

E 160b

Annatto-ekstrakter

E 160c
E 162

satis

satis

quantum
I

satis

(Ændringsforslag nr. 29)
BILAG III, sektion 10a (ny)

Lægeordinerede produkter til småbørn med fordøjel
sesproblemer (f.eks. Følings sygdom)
E 100
Gurkemejefarve
20mg/kg
E 140
Chlorofyll
20mg/kg
E 160a
Carotener
30mg/kg
E 162
Rødbedefarve
20mg/kg
E 163
Drueskalsfarve
20mg/kg
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(Ændringsforslag nr. 46)
BILAG III, sektion 10b (ny)

Morgenmadscerealier, ekstruderede, puffed og/eller med
frugtsmag
E 150c
Karamel, ammonieret

quantum
satis

E 160a

Beta carotener

Sammen

E 160b

Capsanthin

E 160b

Annato-ekstrakter

lagt 200 mg/
kg
25 mg/kg

Morgenmadscerealier med frugtsmag
E 120

Carminer

Sammen

E 162
E 163

Rødbedefarve
Drueskalsfarve

lagt 200 mg/
kg

(Sektionen »Morgenmadscerealier« udgår i BILAG V og
tilføjes i BILAG II.)

(Ændringsforslag nr. 50)
BILAG IV, linie -1 (ny)
E 102

Tartrazin

Sukkervarer
100 mg/kg
Pynt og overtræk
Saucer og krydderiblandinger
Frugtvin, aromatiseret, vin og
spiritus
Suppe og bouillon
Pølseskind

Osteskorpe
Æblecider

(Dette farvestof udgår i BILAG V, stk. 2.)

(Ændringsforslag nr. 35)
BILAG IV, linie -la (ny)
E 123

Amaranth

Kaviar og anden fiskerogn

200mg/kg

Likør

20mg/l

(Dette farvestof udgår i BILAG V, stk. 2.)
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(Ændringsforslag nr. 49)
BILAG IV, linie -la (ny)
E 124

Ponceau 4R, Cochineal red A
Pølseskind o.l.

quantum
satis

200 mg/kg
200 mg/kg
150 mg/1

Is

Dessertblandinger
Likør

(Dette farvestof udgår i BILAG III og V)

(Ændringsforslag nr. 31 )
BILAG IV, linie 3
E 154

E 154

Brown FK

Røget og saltet fisk

20mg/kg

Brown FK

KIPPERS

20 mg/kg

(Gengives pa engelsk i alle sprogversioner)

(Ændringsforslag nr. 32)
BILAG IV, linie 4

E 16 1g

E 161g

Canthaxanthin
Kogte pølser

Canthaxanthin
SAUCISSE
BOURG

DE

STRAS

(Gengives pa fransk i alle sprogversioner)

(Ændringsforslag nr. 37)
BILAG V, tabel, linie 2

Marmelade, gele og lignende produkter 200mg/kg

udgår
(Tilføjes i BILAG II, uden største tilladte indhold)

(Ændringsforslag nr. 38)

\

BILAG V, tabel, linie 17

Spiselig osteskorpe og spiseligt colla- quantum
genpølseskind
satis

Spiselig osteskorpe og spiseligt colla- 80 mg/kg
genpølseskind

(Ændringsforslag nr. 39)
BILAG V, tabel, linie 23)

Grøntsager, konserverede, purerede og 200 mg/kg
forarbejdede

CANNED GARDEN, PROCESSED 200 mg/kg
AND MUSHY LEGUMES
(Gengives pa engelsk i alle sprogversioner)
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LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0063/93

(Samarbejdsprocedure : førstebehandling)

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets direktiv om farvestoffer til brug i levnedsmidler
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(9 1)0444 — SYN 368) ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 100 A (C3-0027/92),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbruger
beskyttelse (A3-0063/93),
1 . godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til
resultatet af afstemningen herom ;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF- 

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3 . opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af
Parlamentet godkendte tekst;
4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i
væsentlig grad;

5.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr . C 12 af 18.1.1992, s. 7 .

8. ONP-vilkår inden for taletelefoni **I
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)<)247 — C3-0376/92 — SYN 437

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af ONP-vilkår inden for taletelefoni
Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )
13. betragtning

( 13)Hvis der for at imødekomme efterspørgselen pa

( 13)Hvis der for at imødekomme efterspørgselen pa

markedet indføres andre taletelefonifunktioner ud

markedet indføres andre taletelefonifunktioner ud

over det i nærværende direktiv omhandlede mini

over det i nærværende direktiv omhandlede mini

mumssæt af taletelefonifunktioner, må dette ikke

mumssæt af taletelefonifunktioner, må dette ikke

være til hinder for tilrådighedsstillelsen af de basale

være til hinder for tilrådighedsstillelsen af de basale
taletelefonifunktioner, og det må ikke føre til urime

taletelefonifunktioner.

lige prisstigninger for sidstnævnte funktioner.
(*)

EFT nr . C 263 af 12.10.1992, s. 20.
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(Ændringsforslag nr. 2)
16. betragtning

( 16)En forudsætning for, at teletjenesteleverandører og
andre kan stille effektive teletjenester til rådighed og

tilbyde nye anvendelsesmuligheder, er, at de får
adgang til det offentlige telefonnet via andre tilslut
ningspunkter end de nettermineringspunkter, som
flertallet af brugere har adgang til ; det er af afgørende
vigtighed, at det offentlige nets integritet bevares, når
en fuld og effektiv udnyttelse af det offentlige tele
fonnet nødvendiggør sådanne særlige nettilslutnin
ger.

( 16)En forudsætning for, at teletjenesteleverandører og
andre kan stille effektive teletjenester til rådighed og

tilbyde nye anvendelsesmuligheder, er, at de får
adgang til det offentlige telefonnet via andre tilslut
ningspunkter end de nettermineringspunkter, som
flertallet af brugere har adgang til; der skal være et
fornuftigt økonomisk og teknisk grundlag for adgan
gen hertil; der må indføres procedurer, som sikrer
balancen mellem brugernes rettigheder og televirk
somhedernes berettigede interesser; det er af afgø
rende vigtighed, at det offentlige nets integritet beva
res, når en fuld og effektiv udnyttelse af det offentli
ge telefonnet nødvendiggør sådanne særlige nettil
slutninger.

(Ændringsforslag nr. 3 )
22. betragtning

(22)Ansvaret for tilsynet med taksterne ligger hos de
nationale tilsynsmyndigheder; takststrukturerne bør
afpasses efter den teknologiske udvikling og efter
spørgslen ; kravet om omkostningsægte takster bety
der, at televirksomhederne må anvende et omkost

ningsregnskabssystem, hvori omkostningerne kan
henføres til de enkelte tjenester på klart gennemskue
lig måde; uanset hvilke andre forpligtelser der måtte
blive pålagt for at sikre, at økonomiske overførsler
mellem de forskellige aktivitetsområder inden for en

(22)Ansvaret for tilsynet med taksterne ligger hos de
nationale tilsynsmyndigheder; takststrukturerne bør
afpasses efter den teknologiske udvikling og efter
spørgslen ; kravet om omkostningsægte takster bety
der, at televirksomhederne må anvende et omkost
ningsregnskabssystem, hvori omkostningerne kan
henføres til de enkelte tjenester på klart gennemskue

lig måde; uanset hvilke andre forpligtelser der måtte
blive pålagt for at sikre, at økonomiske overførsler
mellem de forskellige aktivitetsområder inden for en

virksomhed, som af en medlemsstat har fået tildelt

virksomhed, som af en medlemsstat har fået tildelt

særlige eller eksklusive rettigheder, foregår på en
klart gennemskuelig måde, bør det fastlægges, hvilke

særlige eller eksklusive rettigheder, foregår på en
klart gennemskuelig måde, bør det fastlægges, hvilke
krav der skal opfyldes som et minimum; dette kan
ske ved at gennemføre princippet om fuld omkost
ningsfordeling inden for en rimelig tidsfrist.

krav der skal opfyldes som et minimum; dette kan
ske ved at gennemføre princippet om fuld omkost
ningsfordeling.

(Ændringsforslag nr. 4)
35. betragtning

(35)For at Kommissionen kan føre nært tilsyn med
gennemførelsen af dette direktiv, skal medlemssta

(35)For at Kommissionen kan føre nært tilsyn med
gennemførelsen af dette direktiv, skal medlemssta

terne meddele Kommissionen, hvilke nationale til

terne meddele Kommissionen, hvilke nationale til

synsmyndigheder der er ansvarlige for direktivets
gennemførelse, og fremsende al anden relevant
information, som dette direktiv nødvendiggør.

synsmyndigheder der er ansvarlige for direktivets
gennemførelse, og fremsende al anden relevant
information, som dette direktiv nødvendiggør; der
bør fastsættes en frist for meddelelsen til Kommis

sionen om de nationale tilsynsmyndigheder, og der

bør oprettes sådanne myndigheder, der skal virke
effektivt i alle medlemsstater for at sikre brugerne
ensartede vilkår i hele Fællesskabet.
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(Ændringsforslag nr. 5 )
41 . betragtning

(41)1 betragtning af den kraftige udvikling inden for
sektoren må indførelsen af ONP-vilkår inden for

taletelefoni ske gradvis, dvs. over en længere perio
de, og retsgrundlaget må være så fleksibelt, at der
kan tages hensyn til ændringer i efterspørgslen på
markedet og udviklingen i teknologien; der bør
derfor indføres en ordning, som gør det nemt at
ændre de tekniske bestemmelser, samtidig med at der
tages fuldt hensyn til medlemsstaternes standpunk
ter.

(41)1 betragtning af den kraftige udvikling inden for
sektoren må indførelsen af ONP-vilkår inden /or
taletelefoni ske gradvis, dvs . over en længere perio
de, og retsgrundlaget må være så fleksibelt, at der
kan tages hensyn til ændringer i efterspørgslen på
markedet og udviklingen i teknologien ; der bør
derfor indføres en ordning, som gør det nemt at
ændre de tekniske bestemmelser, samtidig med at der
tages fuldt hensyn til standpunkter udtrykt af med
lemsstaterne, televirksomhederne, brugerne, mate
rielproducenterne, tjenesteleverandørerne, fagfore
ningsorganisationerne og generelt af alle, som kan
begrunde, at de har en åbenbar interesse.

(Ændringsforslag nr. 6)
42. betragtning

(42)Der er behov for en procedure til sikring af konver
gensen på EF-niveau hvad angår tjeneste- og net

(42)Der er behov for en procedure til sikring af konver
gensen på EF-niveau hvad angår tjeneste- og net

funktioner inden for taletelefoni ; i forbindelse med

funktioner inden for taletelefoni ; i forbindelse med

en sådan konvergensprocedure bør ONP-udvalget
medvirke ; i proceduren bør der tages hensyn til, hvor
langt fremme udviklingen af nettet er, og hvor stor
efterspørgslen er på markedet i Fællesskabet.

en sådan konvergensprocedure bør ONP-udvalget
medvirke, og der bør tages hensyn til televirksomhe
dernes, brugernes, forbrugernes, fabrikanternes,
teletjenesteleverandørernes og fagforeningernes

standpunkter; i proceduren bør der tages hensyn til,
hvor langt fremme udviklingen af nettet er, og hvor
stor efterspørgslen er på markedet i Fællesskabet;
Rådet og Parlamentet bør høres, såfremt der fore
lægges nye og væsentlige forslag.

(Ændringsforslag nr. 7)
Artikel 2, stk. 2, 1 . led

— »fast offentligt telefonnet«:

— »fast offentligt telefonnet«:

det offentlige telenet, hvorigennem der kan opkobles
telefonforbindelser mellem fast placerede nettermine
ringspunkter, og som blandt andet kan anvendes til
formidling af taletelefonitjenesten

det faste offentlige telenet, hvorigennem der kan opko
bles telefonforbindelser mellem fast placerede nettermi
neringspunkter, og som blandt andet kan anvendes til
formidling af taletelefonitjenesten

(Ændringsforslag nr. 8)
Artikel 2, stk. 2, led la (hyt)
— »televirksomhed«:

televirksomhed som defineret i direktiv 90/387/EØF og
direktiv 90/388/EØF dog med undtagelse af televirksom
heder, som ikke benytter et som ovenfor defineret offent
ligt telefonnet
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(Ændringsforslag nr. 9)
Artikel 2, stk. 2, led lb (nyt)

— »særlig eller eksklusiv rettighed«:

rettighed der gives til en enkelt eller til et begrænset antal
televirksomheder, som er udvalgt af en medlemsstat

(Ændringsforslag nr. 10)
Artikel 2, stk. 2, led l c (nyt)
— »små eller mellemstore«:

i forbindelse med televirksomheder betyder offentlige

eller private organer, som af en medlemsstat har fået
særlige eller eksklusive rettigheder med henblik på et
offentligt telenet og eventuelt offentlige teletjenester, og
hvis årlige omsætning fra sådan virksomhed og tjenester
ikke overstiger 10% af det nationale marked.

(Ændringsforslag nr. 11 )
Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at brugerne har ret til:
a) at blive tilsluttet det offentlige telefonnet
b) at tilslutte og bruge godkendt abonnentplaceret ter
minaludstyr under overholdelse af medlemsstatens
og Fællesskabets lovgivning
c) frit — inden for de afEF-retten fastlagte rammer —
at bruge det offentlige telefonnet til taletelefoni og
andre anvendelsesformål, herunderformål, der kræ
ver et transparent telefonikredsløb
i overensstemmelse med de i artikel 5 anførte målsætnin

Medlemsstaterne sikrer, at de respektive televirksomhe
der hver for sig eller i fællesskab stiller et offentligt
telefonnet og en taletelefontjeneste til rådighed i overens
stemmelse med dette direktiv for at garantere en harmo
niseret tjeneste i hele Fællesskabet.

ger for tjenestens tilrådighedsstillelse og kvalitet.

skabets lovgivning

Medlemsstaterne sikrer især, at brugerne kan:
a) blive tilsluttet det offentlige telefonnet, hvis de anmo
der om det

b) tilslutte og bruge godkendt abonnentplaceret termina
ludstyr under overholdelse af medlemsstatens og Fælles
Medlemsstaterne sikrer, at der ikke lægges andre end de i
artikel 21 anførte restriktioner på brugen af den til
rådighed stillede tilslutning.

(Ændringsforslag nr. 12)
Artikel 4, stk. 1 og 2

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der som
vist i bilag 1 offentliggøres komplet og ajourført informa
tion om adgangen til og brugen af det offentlige telefon
net og den offentlige taletelefonitjeneste;

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der som
vist i bilag I offentliggøres komplet og ajourført informa
tion om adgangen til og brugen af de offentlige telefonnet
og den offentlige taletelefonitjeneste ;

Ændres tjenesteudbuddet, skal dette offentliggøres så
hurtigt som muligt og — medmindre den nationale
tilsynsmyndighed godkender andet — senest 2 måneder

Ændres tjenesteudbuddet, og kommer der information
om nye tjenesteudbud, skal dette offentliggøres så hurtigt
som muligt og — medmindre den nationale tilsynsmyn
dighed godkender andet — senest 2 måneder forud for
ændringens gennemførelse.

forud for ændringens gennemførelse .
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Den i stk. 1 omhandlede information skal offentlig

gøres på passende måde, således at oplysningerne er
nemt tilgængelige for brugerne.

2. Den i stk. 1 omhandlede information star til rådig
hed for offentligheden og gøres umiddelbart tilgængelig
for brugerne. I den pågældende medlemsstats nationale
lovpublikation skal der henvises til offentliggørelsen af
denne information.

(Ændringsforslag nr. 13)
Artikel 5, stk. 1

1.

De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der fast

sættes og offentliggøres målsætninger for leveringsfrister
og indikatorer for tjenestens kvalitet, som anført i listen i
bilag 2, og at det med mellemrum offentliggøres, hvorle
des landets televirksomheder opfylder disse målsætnin

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der fast
sættes og offentliggøres målsætninger for leveringsfrister
og indikatorer for tjenestens kvalitet, som anført i listen i
bilag II, og at det offentliggøres årligt, hvorledes landets
televirksomheder opfylder disse målsætninger.

ger.

Den nationale tilsynsmyndighed skal med mellemrum
tage definitioner, målemetoder og målsætninger op til
behandling med henblik på større konvergens mellem de
i Fællesskabet gældende kriterier for tjenestens kvalitet.

Den nationale tilsynsmyndighed skal mindst hvert tredje

år tage definitioner, målemetoder og målsætninger op til
behandling med henblik på større konvergens mellem de
i Fællesskabet gældende kriterier for tjenestens kvalitet.

(Ændringsforslag nr. 14)
Artikel 6

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at det eksi
sterende tjenesteudbud opretholdes i et rimeligt tidsrum,
og at en tjeneste ikke kan afskaffes, før brugerne og
organisationer, der repræsenterer brugernes og/eller
forbrugernes interesser, er hørt.

2. Uden at dette berører de ankemuligheder, som er
hjemlet i national lovgivning, påhviler det medlemssta
terne at sikre, at brugerne og organisationer, der repræ
senterer brugernes og/eller forbrugernes interesser, kan
indbringe tilfælde, hvor brugerne ikke er indforstået med
den afskaffelsesdato som televirksomhederne påtænker,
for den nationale tilsynsmyndighed.

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at det eksi
sterende tjenesteudbud opretholdes i et rimeligt tidsrum,
og at en tjeneste ikke kan afskaffes, eller at en væsentlig
ændring i brugen heraf ikke kan ske, før de berørte
brugere er hørt, og før en af de nationale tilsynsmyndig
heder fastsat offentlig bekendtgørelsesperiode af passen
de varighed er udløbet.

2.

Uden at dette berører de ankemuligheder, som er

hjemlet i national lovgivning, påhviler det medlemssta
terne at sikre, at brugerne og organisationer, der repræ
senterer brugernes og/eller forbrugernes interesser, kan
indbringe tilfælde, hvor de berørte brugere ikke er
indforstået med den afskaffelsesdato som televirksomhe

derne påtænker, for den nationale tilsynsmyndighed.

(Ændringsforslag nr. 15 )
Artikel 7, stk. 1 og 2

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at brugerne
har en kontrakt, hvori det er specificeret, hvilken tjeneste
televirksomheden skal stille til rådighed, og hvilke kom
pensationsordninger der gælder, hvis tjenestens kvali
tetsniveau ikke overholdes .

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at brugerne
har en kontrakt, hvori det er specificeret, hvilken tjeneste
televirksomheden skal stille til rådighed. De nationale
tilsynsmyndigheder kræver, at der stilles kompensations
og/eller refusionsordninger til rådighed, hvis tjenestens
kvalitetsniveau ikke overholdes .

Televirksomhederne skal straks besvare en anmodning
om tilslutning til telefonnettet og give brugeren en anslået
dato for leveringen af tjenesten.
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2.

Televirksomhedernes standardkontrakter og kom

pensationsordninger skal forhåndgodkendes af den
nationale tilsynsmyndighed. Brugernes kontrakter med
televirksomhederne skal indeholde en kort beskrivelse af

proceduren for bilæggelse af tvister.

2.

De nationale tilsynsmyndigheder kan kræve ænd

ring af televirksomhedernes kontraktvilkår og eventuelle
kompensationsordninger og/eller refusionsordninger.
Brugernes kontrakter med televirksomhederne skal inde
holde en kort beskrivelse af fremgangsmåden for iværk
sættelse af proceduren for bilæggelse af tvister.

(Ændringsforslag nr. 16)
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a

Hvis en televirksomhed i forbindelse med en særlig
anmodning finder, at det ikke er rimeligt, at tilslutningen
til det faste offentlige telefonnet sker til de offentliggjorte

priser og på de offentliggjorte betingelser, må den opnå
den nationale tilsynsmyndigheds forhåndsgodkendelse,
før den ændrer betingelserne i det pågældende tilfælde.

(Ændringsforslag nr. 17)
Artikel 9, stk. 1

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at televirk
somhederne, når brugerne, og herunder andre tjenestele
verandører, anmoder herom, giver adgang til det offent

lige telefonnet via andre nettermineringspunkter end de
nettermineringspunkter,' der omhandles i bilag 1 .

1 . De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at televirk
somhederne, når brugerne, og herunder andre tjenestele
verandører, fremsætter en rimelig anmodning herom,
giver adgang til det offentlige telefonnet via andre netter
mineringspunkter end de nettermineringspunkter, der
omhandles i bilag 1 .

Sådanne anmodninger kan henvises til den nationale
tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor televirksomheden er af
den opfattelse, at efterkommelse af anmodningen vil
resultere i forstyrrelse af den normale drift af det
offentlige telefonnet, eller hvor dette vil krænke særlige/
eksklusive rettigheder, som en televirksomhed har fået
tildelt indenfor rammerne affællesskabsretten. Adgang
må kun nægtes eller indskrænkes under henvisning til de i

Såfremt televirksomheden ved besvarelsen af en given
anmodning finder det uhensigtsmæssigt at levere den
ønskede særlige nettilslutning, indhenter den tilladelse
fra den nationale tilsynsmyndighed til at indskrænke

artikel 21 omhandlede hensyn.

hvorfor deres anmodning er blevet afvist.

eller nægte denne adgang. Såfremt de berørte brugere
anmoder herom, skal de have ret til en høring om deres

sag ved den nationale tilsynsmyndighed, og de skal i alle
tilfælde have en omgående og begrundet forklaring på,

(Ændringsforslag nr. 18)
Artikel 9, stk. 2

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at televirk
somhederne overholder princippet om ikke-diskrimine
ring, når de anvender det offentlige telefonnet til at stille
tjenester til rådighed, som andre tjenesteleverandører
også stiller — eller kan stille — til rådighed.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at televirk
somhederne overholder princippet om ikke-diskrimine
ring, når de anvender det offentlige telefonnet til at stille
tjenester til rådighed, som andre tjenesteleverandører
også stiller — eller kan stille — til rådighed, og herunder
åbne grænseflader på ethvert niveau i et omfang, som er
tilstrækkeligt til at sikre, at televirksomhederne ikke kan
udøve kontrol af sådanne grænseflader i det øjemed at
begunstige teletjenester, som de selv udfører.
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(Ændringsforslag nr. 19)
Artikel 9, stk. 6

6. Kommissionen anmoder i givet fald Det Europæ
iske Institut for Telestandarder (ETSI) om at udarbejde
standarder for nye former for nettilslutninger. Sådanne
standarder skal offentliggøres i form af en henvisning i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, jf. artikel 5 , stk.
1 , i direktiv 90/387/EØF.

6. Kommissionen anmoder i givet fald efter procedu
rerne i dette direktivs artikel 28 og 29 Det Europæiske
Institut for Telestandarder (ETSI) om at udarbejde stan
darder for nye former for nettilslutninger. Sådanne stan
darder skal offentliggøres i form af en henvisning i De
Europæiske Fællesskabers Tidende, jf. artikel 5 , stk. 1 , i
direktiv 90/387/EØF.

(Ændringsforslag nr. 20)
Artikel 10, stk. la (nyt)

la. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at tele
virksomhederne overholder princippet om ikke-diskri
minering, når de anvender det offentlige telefonnet til at
stille tjenester til rådighed, som andre tjenesteleverand

ører også stiller — eller kan stille — til rådighed, inden
for de forskellige kategorier af fælles tjenester, og blandt
andet sikres det, at betingelserne for sammenkoblinger
overholdes, således at televirksomhederne ikke begunsti
ger levering af deres egne tjenester.

(Ændringsforslag nr. 38)
Artikel 11 , litra b

b) taksterne for tjenestefunktioner, der ligger ud over
tilslutning til det offentlige net og formidling af
taletelefonitjenesten, skal som fastlagt i EF-retten
tilbydes separat i et sådant omfang, at brugerne ikke
er tvunget til at betale for funktioner, de ikke ønsker.

b) taksterne for tjenestefunktioner, der ligger ud over
tilslutning til det offentlige net og formidling af
taletelefonitjenesten, skal som fastlagt i EF-retten
tilbydes separat i et sådant omfang, at brugerne ikke
er tvunget til at betale for funktioner, der ikke er

nødvendige for den ønskede tjeneste.

(Ændringsforslag nr. 21 )
Artikel 11, litra ba (nyt)

ba) små eller mellemstore televirksomheder, som forsy
net' andre televirksomheder med ikke-diskrimine

rende sammenkobling og netadgang i overensstem
melse med kravene i artikel 9, kan for denne adgang
afkræve disse andre televirksomheder takster, der
indbefatter såvel selve adgangen som en af den
nationale tilsynsmyndighed fastsat rimelig andel af
provenuet fra supplerende teletjenestefunktioner;

(Ændringsforslag nr. 22)
Artikel 12, stk. 1

1.

Medlemsstaterne sikrer, at televirksomhederne ud

arbejder og indfører omkostningsregnskabssystemer, der

1.

Medlemsstaterne

sikrer,

at televirksomhederne

senest et år efter dette direktivs ikrafttrædelse udarbejd

26 . 4 . 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/ 112

Onsdag den 10. marts 1993
PARLAMENTETS
ÆNDRING

KOMMISSIONENS
FORSLAG

gør det muligt at gennemføre artikel 11 , og som er
godkendt af den nationale tilsynsmyndighed med henblik
på televirksomhedernes brug; dette forhindrer ikke, at der
kan fastsættes yderligere, særlige forpligtelser inden for
rammerne af Traktatens konkurrenceregler.

der og indfører omkostningsregnskabssystemer, der gør
det muligt at gennemføre artikel 1 1 , og som er godkendt
af den nationale tilsynsmyndighed med henblik på tele
virksomhedernes brug; dette forhindrer ikke, at der kan
fastsættes yderligere, særlige forpligtelser inden for ram
merne af Traktatens konkurrenceregler.

(Ændringsforslag nr. 23 )
Artikel 13, stk. 1 , afsnit la (nyt)

De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at rabatordnin

ger indført i en medlemsstat af en televirksomhed stilles
til rådighed for kunder i små og mellemstore televirk
somheder, såfremt tildelingen af særlige eller eksklusive
rettigheder til små og mellemstore virksomheder indebæ

rer, at brugerne af sådanne tjenester kun kan få adgang
til tjenesterne gennem de pågældende små og mellemsto
re televirksomheder.

(Ændringsforslag nr. 24)
Artikel 14, 1 . og 2. afsnit

De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der under
hensyntagen til nettets udviklingsgrad og efterspørgslen
fastlægges og offentliggøres målsætninger for indførelse
af specificeret fakturering, således at brugerne kan kon
trollere deres regninger.

Specificeret fakturering skal stilles til rådighed for bru
gere, der anmoder herom. Det skal af udspecificerede
regninger fremgå, hvorledes de enkelte poster er sam

mensat, alt under overholdelse af gældende lovgivning
vedrørende beskyttelse af personoplysninger og telehem

Med undtagelse af opkald til alarmtjenester skal der
stilles specificeret fakturering til rådighed for brugerne,

som dog udtrykkeligt kan anmode om ikke at få stillet
denne facilitet til rådighed. Det skal af udspecificerede
regninger fremgå, hvorledes de enkelte poster er sam
mensat, alt under iagttagelse af ovennævnte og under
overholdelse af gældende lovgivning vedrørende beskyt
telse af personoplysninger og telehemmeligheden.

De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at der under
hensyntagen til nettets udviklingsgrad og efterspørgslen
fastlægges og offentliggøres målsætninger for indførelse
af specificeret fakturering, således at brugerne kan kon
trollere deres regninger.

meligheden.

(Ændringsforslag nr. 25 )
Artikel 20, stk. 3 og 4
3.

Kommissionen fremmer indførelsen af en EF-num

merordning, med særligt henblik på gennemførelse af de
funktioner, der er anført i bilag 4 .

3.

Kommissionen fremmer indførelsen af en EF-num

merordning sideløbende med gennemførelsen af Rådets
resolution af 19. november 1992 om et fælleseuropæisk

samarbejde om nummerering inden for teletjenester.
ONP-udvalget inddrages fuldt ud i dette arbejde og i
revisionen af nærværende artikels gennemførelse. Der

føres om nødvendigt forhandlinger efter artikel 28.
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4. Som led i nummerordningen skal det fastlægges
efter proceduren i artikel 29, hvordan der kan tildeles
unikke personlige telefonnumre, der kan anvendes i hele
Europa. Denne ordning — der også skal omfatte grønne
numre/frikaldsnumre samt kioskdebiterede tjenesters
numre — skal give mulighed for at anvende samme
nummer overalt, dvs. uanset hvor den kaldende og uanset
hvor den kaldte opholder sig i Fællesskabet.

4.

udgår

(Ændringsforslag nr. 26)
Artikel 21 , stk. 6

6.

Betalingsinstanser

6.

De nationale tilsynsmyndigheder giver forhåndstilladelse
til særlige foranstaltninger med henblik på at imødegå
betalingsrestancer; disse foranstaltninger offentliggøres
som fastlagt i artikel 4. Disse foranstaltninger skal sikre,
at det kun er den berørte tjeneste, der afbrydes, og at
brugeren på forhånd underrettes herom.

Betalingsrestancer

De nationale tilsynsmyndigheder giver forhåndstilladelse
til særlige foranstaltninger med henblik på at imødegå
betalingsrestancer; disse foranstaltninger offentliggøres
som fastlagt i artikel 4. Såfremt nettets udviklingsgrad
tillader det, skal disse foranstaltninger sikre, at det kun er
den berørte tjeneste, der afbrydes, og at brugeren på
forhånd underrettes herom .

(Ændnngsforslag nr. 27)
Artikel 22, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at standarder og specifika
tioner til televirksomhedernes brug opfylder kravene i
direktiv 83/189/EØF.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at televirk
somhederne på brugernes anmodning underretter dem
om standarder eller specifikationer og herunder even
tuelle europæiske og/eller internationale standarder gen
nemført efter nationale standarder, som danner grundlag
for leveringen af de i dette direktiv omhandlede tjenester
og faciliteter.

(Ændnngsforslag nr. 28)
Artikel 23

1 . Kommissionen undersøger pa grundlag af de rap
porter, som de nationale tilsynsmyndigheder indsender i
henhold til artikel 24, stk. 3 , og den information, der
offentliggøres i henhold til artikel 4, hvorledes arbejdet
med at bringe målene til at konvergere og indføre
ensartede tjenester og faciliteter i EF forløber.

1 . Kommissionen undersøger pa grundlag af de rap
porter, som de nationale tilsynsmyndigheder indsender i
henhold til artikel 24, stk. 3 , og den information, der
offentliggøres i henhold til artikel 4, hvorledes arbejdet
med at bringe målene til at konvergere og indføre
ensartede tjenester og faciliteter i EF forløber, og den
aflægger beretning for Rådet og Parlamentet i de tilfæl
de, hvor den med hensyn til kravene i artikel 3-21 finder,
at de foranstaltninger, der planlægges eller træffes, eller
de mål, der fastlægges af de nationale tilsynsmyndighe
der, ikke vil medføre tilstrækkelig stor konvergens på
fællesskabsplan .

2. Finder Kommissionen, at de foranstaltninger, der
planlægges eller træffes, eller de mål, der fastlægges af
de nationale tilsynsmyndigheder, ikke vil medføre
tilstrækkelig stor konvergens, jf. det i artikel 3-21 fastlag
te, kan målene, planerne og foranstaltningerne ændres

2. I sådanne tilfælde kan Kommissionen forelægge
forslag om ændring af målene, planerne og foranstaltnin
gerne efter at have taget passende hensyn til nettets
udviklingsgrad og efterspørgslen på medlemsstaternes
marked samt til artikel 27 og efter at have gennemført de

efter proceduren i artikel 29.

nødvendigt forhandlinger i henhold til nærværende
direktivs artikel 28 og 29.
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Når Kommissionen indleder denne procedure, skal der
tages passende hensyn til nettes udviklingsgrad og efter
spørgslen på medlemsstatens marked.

3 . Kan der ikke indgås kommercielle aftaler mellem
televirksomhederne med hensyn til de funktioner, der
forudsætter fælleseuropæisk samarbejde, jf. artikel 8, stk.
2, kan det efter proceduren i artikel 29 fastlægges, hvilke
vilkår der skal gælde for sammenkobling og tilslutning,
således at brugerne kan få adgang til harmoniserede
funktioner og faciliteter.

3 . Kan der ikke indgas kommercielle aftaler mellem
televirksomhederne med hensyn til de funktioner, der
forudsætter fælleseuropæisk samarbejde, jf. artikel 8, stk.
2, kan det efter proceduren i stk. 1 og 2 i denne artikel
fastlægges, hvilke vilkår der skal gælde for sammenko

Når Kommissionen indleder proceduren, skal der tages

Når Kommissionen indleder proceduren, skal der tages
passende hensyn til nettets udviklingsgrad, de forskellige
netarkitekturer og efterspørgslen på medlemsstatens

passende hensyn til nettets udviklingsgrad og efter
spørgslen på medlemsstatens marked.

bling og tilslutning, således at brugerne kan få adgang til
harmoniserede funktioner og faciliteter.

marked .

(Ændringsforslag nr. 29)
Artikel 24, stk. 4

4. De nationale tilsynsmyndigheder opbevarer oplys
ninger om hver enkelt sag, herunder oplysninger om,
hvilke foranstaltninger der er truffet, samt grunden hertil,
således at disse oplysninger kan forelægges Kommis
sionen, når den anmoder herom.

4. Når adgangen til eller brugen af det offentlige
telefonnet eller taletelefonitjenesten har været indskræn
ket eller nægtet, opbevarer de nationale tilsynsmyndig
heder oplysninger om hver enkelt sag, herunder oplysnin
ger om, hvilke foranstaltninger der er truffet, samt grun
den hertil, således at disse oplysninger kan forelægges
Kommissionen, når den anmoder herom.

(Ændringsforslag nr. 30)
Artikel 24, stk. 4a (nyt)
4a.

Er det ikke inden seks måneder efter dette direk

tivs ikrafttrædelse indberettet til Kommissionen, hvilke

nationale tilsynsmyndigheder der er udpeget, eller finder
medlemsstaterne eller Kommissionen, at en behørigt
udpeget tilsynsmyndighed ikke sikrer ligebehandling af
brugerne i den pågældende medlemsstat, forelægger
Kommissionen efter proceduren i artikel 27, 28 og 29

forslag til passende foranstaltninger på fællesskabsplan.

(Ændringsforslag nr. 31 )
Artikel 25, stk. 1

1 . Medlemsstaterne sikrer, at brugerne, herunder tje
nesteleverandører, forbrugere og andre televirksomhe
der, i tilfælde af en tvist med en televirksomhed har ret til

at anke sagen til den nationale tilsynsmyndighed eller en
anden uafhængig instans, og at der på nationalt niveau
fastlægges enkle procedurer med henblik på en retfærdig,
hurtig og klart gennemskuelig behandling af sådanne
tvister.

1 . Medlemsstaterne sikrer, at brugerne, herunder tje
nesteleverandører, forbrugere og andre televirksomheder
samt alle parter, som kan begrunde, at de har åbenbare
interesser at forsvare, i tilfælde af en tvist med en

televirksomhed har ret til at anke sagen til den nationale
tilsynsmyndighed eller en anden uafhængig instans, og at
der på nationalt niveau fastlægges enkle og billige proce
durer med henblik på en retfærdig, hurtig og klart

gennemskuelig behandling af sådanne tvister.
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(Ændringsforslag nr. 32)
Artikel 25, stk. 4, litra a

a)

ONP-udvalgets formand indkalder hurtigst muligt en
arbejdsgruppe, bestående af mindst to medlemmer
fra ONP-udvalget, én repræsentant for de berørte
nationale tilsynsmyndigheder, samt ONP-udvalgets

a) ONP-udvalgets formand indkalder hurtigst muligt en
arbejdsgruppe, bestående af mindst to medlemmer
fra ONP-udvalget, én repræsentant for de berørte
nationale tilsynsmyndigheder, samt ONP-udvalgets
formand eller en anden af ham udpeget embedsmand
fra Kommissionen. Arbejdsgruppen, hvori Kommis
sionens repræsentant har formandsposten, skal nor
malt samles inden for en frist på 10 dage, efter at
ONP-udvalgets formand har udsendt indkaldelser
ne. Arbejdsgruppens formand kan efter forslag fra et
hvilket som helst medlem af arbejdsgruppen beslutte,

formand eller en anden af ham udpeget embedsmand
fra Kommissionen. Arbejdsgruppen, hvori Kommis
sionens repræsentant har formandsposten, skal nor
malt samles inden for en frist på 10 dage. Formanden
kan efter forslag fra et hvilket som helst medlem af
arbejdsgruppen beslutte, at op til to andre personer
skal indbydes til at rådgive gruppen som eksperter.

at op til to andre personer skal indbydes til at rådgive
gruppen som eksperter.

(Ændringsforslag nr. 33 )
Artikel 25, stk. 4, litra c

c) Arbejdsgruppen bestræber sig på at opnå forlig
mellem parterne inden for en frist på tre måneder fra

c) Arbejdsgruppen bestræber sig på at opnå forlig
mellem parterne inden for en frist på tre måneder fra

den dato, hvor den i stk. 2 omhandlede henvendelse

den dato, hvor den i stk. 2 omhandlede henvendelse

er modtaget. Formandenfor ONP-udvalget informe

er modtaget. ONP-udvalgets formand igangsætter
dernæst den nedenfor beskrevne procedure, når han
har forvisset sig om, at alle de rimelige skridt nævnt i
stk. 1 ovenfor er taget på nationalt plan.

rer dette om udfaldet afproceduren.

(Ændringsforslag nr. 34)
Artikel 27

Teknisk tilpasning

Procedurer for teknisk og anden tilpasning

Skønnes det nødvendigt at tilpasse de tekniske bestem
melser til den seneste tekniske udvikling eller til ændrin

1. Skønnes det nødvendigt at tilpasse de tekniske
bestemmelser til den seneste tekniske udvikling eller til
ændringer i efterspørgslen, træffes der afgørelse herom
efter procedurerne i nærværende direktivs artikel 28 og

ger i efterspørgslen, træffes der afgørelse herom efter
proceduren i artikel 29.

29 .

2. Uanset ovennævnte bestemmelser skal Rådet og
Parlamentet høres i tilfælde af eventuelle nye og væsent

ligt ændrede initiativer, som er nødvendige for at sikre
fuldstændig gennemførelse af målene i dette direktiv
(f.eks. gennemførelse af artikel 23 om fællesskabsdæk
kende konvergens).

(Ændringsforslag nr. 35 )
Artikel 28

Udvalg

Udvalg og forhandlingsprocedurer

Kommissionen bistås af det udvalg, der er oprettet ved
artikel 9, stk. 1 i direktiv 90/387/EØF.

Kommissionen bistås af det udvalg, der er oprettet ved
artikel 9, stk. 1 i direktiv 90/387/EØF. Ved revisionen af
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Kommissionen underretter om nødvendigt udvalget om

dette direktivs gennemførelse i henhold til artikel 30 og
ved alle nye vigtige initiativer (navnlig initiativer på
grundlag af direktivets artikel 23 og 27) fører Kommis
sionen forhandlinger med repræsentanterne for teleorga
nisationerne, brugerne, forbrugerne, producenterne, tje
nesteleverandørerne og fagforeningerne samt alle parter,
som kan begrunde, at de har åbenbare interesser at
forsvare. Den underretter udvalget om udfaldet af disse

udfaldet af forhandlinger med repræsentanterne for
teleorganisationerne, brugerne, forbrugerne, producen
terne, tjenesteleverandørerne og fagforeningerne.

forhandlinger.

(Ændringsforslag nr. 36)
Artikel 30

Kommissionen tager på grundlag af resultaterne af
gennemførelsen af nærværende direktiv i tidsrummet
indtil den 1 . januar 1995 stilling til, om det er nødvendigt
at ændre det.

Kommissionen undersøger og aflægger beretning for
Rådet og Parlamentet om gennemførelsen af nærværen
de direktiv, første gang senest tre år efter direktivets
ikrafttrædelse. På grundlag af denne undersøgelse og
efter proceduren i artikel 27, 28 og 29 kan Kommissionen
foreslå yderligere foranstaltninger til fuldstændig gen
nemførelse af dette direktivs mål.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0064/93

(Samarbejdsprocedure : førstebehandling)
Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens

forslag til Rådets direktiv om indførelse af ONP-vilkår inden for taletelefoni
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(92)0247 — SYN 437) ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 100 A (C3-0376/92),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
samt til udtalelse fra Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget og Udvalget om Retlige
Anliggender og Borgernes Rettigheder (A3-0064/93),
1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3 . anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i
væsentlig grad ;

4.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, det fastlægger i

henhold til EØF-Traktatens artikel 149, stk. 2, litra a;

5.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFTnr. C 263 af 12.10.1992, s. 20.
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9. Faser i proceduren for overensstemmelsesvurdering **I
I.

FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)<)499 — C3-0038/93 — SYN 336 A

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiver 87/404/EØF (simple

trykbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhedskrav til legetøj), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF
(elektromagnetisk kompatibilitet), 89/392/EØF (maskiner), 89/686/EØF (personlige værnemid

ler), 90/384/EØF (ikke-automatiske vægte), 90/385/EØF (aktive, implantable medicinske anord
ninger), 90/396/EØF (gasapparater), 90/263/EØF (teleterminaludstyr), 92/42/EØF (nye varm
tvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel), 73/23/EØF (elektrisk materiel
bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser)

Dette forslag godkendtes med følgende ændring:
PARLAMENTETS
ÆNDRING

KOMMISSIONENS

FORSLAG (*)

(Ændringsforslag nr. 1 )
ARTIKEL 12, INDLEDNING OG PUNKT 1
I Rådets direktiv af 19 . februar 1973 om elektnsk
materiel bestemt til anvendelse inden for visse spæn

I Rådets direktiv af 19 . februar 1973 om elektnsk

materiel bestemt til anvendelse inden for visse spæn

dingsgrænser (72/23/EØF) foretages følgende ændrin

dingsgrænser (72/23/EØF) foretages følgende ændrin

ger:

ger:

1 ) Der indsættes følgende betragtninger:

1 ) Der indsættes følgende betragtninger:

»Rådets afgørelse 90/683/EØF fastlægger modulerne for
de forskellige faser i procedurerne for overensstemmel

»Rådets afgørelse 90/683/EØF fastlægger modulerne for
de forskellige faser i procedurerne for overensstemmel
sesvurdering med henblik på anvendelse i direktiverne

om teknisk harmonisering«;

om teknisk harmonisering ;

sesvurdering med henblik på anvendelse i direktiverne

valget af procedurer må ikke føre til en forringelse af de
sikkerhedsnormer for elektrisk materiel, der allerede er

fastlagt i Fællesskabet;«
(*)

EFT nr. C 28 af 2.2.1993, s. 16.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0084/93

(Samarbejdsprocedure: førstebehandling)

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiver 87/404/EØF (simple trykbeholdere),
88/378/EØF (sikkerhedskrav til legetøj), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagne

tisk kompatibilitet), 89/392/EØF (maskiner), 89/686/EØF (personlige værnemidler), 90/384/EØF

(ikke-automatiske vægte), 90/385/EØF (aktive, implantable medicinske anordninger), 90/396/
EØF (gasapparater), 90/263/EØF (teleterminaludstyr), 92/42/EØF (nye varmtvandskedler, der
anvender flydende eller luftformigt brændsel), 73/23/EØF (elektrisk materiel bestemt til
anvendelse inden for visse spændingsgrænser)

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(92)0499 — SYN 336 A) ('),
— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 100 A (C3-0038/93),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
(A3-0084/93),
(')

EFT nr. C 28 af 2.2.1993, s. 16.
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1.

godkender med forbehold af sin ændring Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, det fastlægger i

henhold til EØF-Traktatens artikel 149, stk. 2, litra a;

4.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

II. FORSLAG TIL AFGØRELSE KOM(92)<)499 — C3-0039/93 — SYN 336 B

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse af 13. december 1990
(90/683/EØF) om modulerne til de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvur
dering med henblik på tilføjelse af nye regler om anbringelse og anvendelse af EF-overensstem
melsesmærkningen

Dette forslag godkendtes med følgende ændring :
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 2)
ARTIKEL 2

Eneste artikel, stk. 3 (afgørelse 90/683/EØF)

3 . Kommissionen aflægger med jævne mellemrum
beretning om afgørelsens virkemåde samt om, hvorvidt
procedurerne for overensstemmelsesvurdering virker til
fredsstillende eller bør ændres .

3 . Kommissionen aflægger med jævne mellemrum
beretning om afgørelsens virkemåde samt om, hvorvidt
procedurerne for overensstemmelsesvurdering og EF
mærkning virker tilfredsstillende eller bør ændres. Senest
ved udgangen af overgangsperioden i 1997 eller tidligere,
hvis det viser sig nødvendigt, aflægger Kommissionen
ligeledes beretning om eventuelle særlige problemer som
følge af medtagelsen af lavspændingsdirektivet 73/23/
EØF i EF-mærkningsprocedurerne, navnlig om, hvor
vidt der er opstået tvivl om sikkerheden. Kommissionen
vurderer endvidere eventuelle problemer, der måtte have
været med overlapning mellem rådsdirektiver, samt om
der kræves yderligere foranstaltninger fra Kommis
sionens side.

(*)

EFT nr. C 28 af 2.2 . 1993 , s . 35 .
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LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0084/93

(Samarbejdsprocedure: førstebehandling)

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens

forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse af 13. december 1990 (90/683/EØF)
om modulerne til de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering med
henblik på tilføjelse af nye regler om anbringelse og anvendelse af EF-overensstemmelsesmærk
ningen

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0499 — SYN 336 B) ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 100A (C3-0039/93 ),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
(A3-0084/93),

1.

godkender med forbehold af sin ændring Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, det fastlægger i

henhold til EØF-Traktatens artikel 149, stk. 2, litra a;

4.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr. C 28 af 2.2.1993, s. 35 .

10. Kommissionens arsprogram for lovgivning for 1993
BESLUTNING B3-0351, 0377 og 0383/93

Beslutning om forslaget til lovgivningsprogram for 1993
Europa-Parlamentet,

— der henviser til artikel 29a i Europa-Parlamentets forretningsorden,
— der henviser til det foreslåede lovgivningsprogram for 1993 (KC)M(93)0043 ),

— der henviser til de prioriterede mål, Rådets formandskab har sat sig for første halvår 1993 ,
— der henviser til sin beslutning af 10. februar 1993 (') om præsentationen af den nye
Kommission og kommissionsformandens redegørelse om retningslinjerne for dens arbejde,
A. der henviser til, at det af hensyn til såvel borgerne som institutionerne er nødvendigt, at
Fællesskabets beslutningsproces er så effektiv og gennemskuelig som muligt,

B. der henviser til, at denne gennemskuelighed, som foreslået af Europa-Parlamentet i
beslutningen af 14. oktober 1992 (2) om Den Europæiske Union og ratifikationen af
Maastricht-Traktaten og igen af Det Europæiske Råd i Edinburgh, bl.a. bør komme til udtryk
i et interinstitutionelt lovgivningsprogram,
(')

Protokollen af denne dato, del II, pkt. 11 .

(2)

EFT nr. C 299 af 16.11.1992, s. 8.
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C. der afventer, at Traktaten om Den Europæiske Union træder i kraft i løbet af 1993 ,

D. der har noteret sig de lovgivningsforslag, som stadig drøftes, og de foranstaltninger,

Kommissionen vil foreslå i de kommende måneder som et resultat af det foreslåede

lovgivningsprogram for 1993 ,

E. der understreger den betydning, Europa-Parlamentet og dets udvalg tillægger den nære
kontakt med de nationale parlamenter,

F. der henviser til, at Kommissionen ikke helt har gennemført lovgivningsprogrammet for
1992,

1 . glæder sig over den nye fremgangsmåde, Kommissionen har valgt til præsentation af sine
mål, som er både mere konsekvent og mere præcis end tidligere, samt over angivelsen af:
— foranstaltninger, som kan give anledning til forudgående høringer af de øvrige institutioner
og af repræsentanterne for de økonomiske og sociale kredse,
— forslag, som forventes fremsat i indeværende år,
— strategiske overvejelser om forslag, som Kommissionen agter at fremsætte i årets løb
(hvidbøger og grønbøger),

— internationale aftaler, som skal forhandles og afsluttes før årets udgang,

— foranstaltninger, som Kommissionen i princippet agter at foreslå, for så vidt angår de nye
»søjler«, udenrigspolitik og samarbejde om indre og retlige anliggender;
2. pålægger Det Udvidede Præsidium i overensstemmelse med forretningsordenens artikel
29a på grundlag af disse forslag at fastlægge et interinstitutionelt lovgivningsprogram i samråd
med Kommissionen og med Rådet, såfremt det ønsker at deltage, for så vidt angår de
foranstaltninger, der skal vedtages i løbet af 1993, under hensyntagen til nedenstående;
3 . kræver, at samtlige institutioner prioriterer vedtagelsen af alle foranstaltninger med
tilknytning til det europæiske initiativ til fremme af væksten og de supplerende forslag
vedrørende bekæmpelse af arbejdsløsheden under hensyntagen til sammenhængen med de
initiativer, der er knyttet til strukturfondene inden for forskning (det fjerde rammeprogram for
forskning og teknologi), transportinfrastrukturnetværker og forvaltning af indtægterne fra den
fremtidige EØS-aftale ;
4. kræver, at det interinstitutionelle lovgivningsprogram suppleres, navnlig for så vidt angår
foranstaltninger i tilknytning til gennemførelsen af det indre marked og især fri bevægelighed for
personer og studerendes bopælsret samt politikken på områderne miljø, sundhed og forbruger
beskyttelse, energi og de sociale aspekter af transportpolitikken og endvidere med det indhold,
Kommissionen agter at give den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og samarbejdet om indre
og retlige anliggender;
5.

kræver, at Kommissionen i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale fra 1982

systematisk indarbejder forslagene til retsgrundlag for de poster, budgetmyndigheden opfører på
budgettet, og navnlig for CONVER-programmet, udvekslingsprogrammet for studerende og den
gradvise integration af EKSF-budgettet;

6.

ønsker, at man med Kommissionens og Rådets samtykke vedtager forslagene om

— iværksættelse af socialpagten,

— iværksættelse af en europæisk industripolitik på grundlag af Parlamentets beslutning af 1 1 .
juli 1991 (') om industripolitik i et åbent og konkurrencebaseret miljø
— selskabsret

— revision af afgørelse 87/373/EØF af 13 . 7.1987 (2) om komitologi ;

(')
(2 )

EFTnr. C 240 af 16.9.1991 , s. 213 .
EFT nr. L 197 af 18.7.1987, s. 33 .
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7 . ønsker på baggrund heraf og i betragtning af disse forslags afgørende politiske betydning, at
Kommissionen senest i slutningen af april 1993 fremsætter forslagene om :
— borgernes deltagelse i valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor de har bopæl,
— asyl-, indvandrings- og visapolitik,
— bekæmpelse af racisme og fremmedhad;
8 . anmoder indtrængende Rådet om snarest muligt at afslutte sin igangværende behandling af
sager, der har høj prioritet;
9. anmoder Kommissionen om, når den fremover forelægger sit lovgivningsprogram, så vidt
muligt at fastlægge retsgrundlaget for de forskellige forslag ;
10. anmoder om, at Kommissionen, så snart ratifikationen af Traktaten om Den Europæiske
Union er endeligt afsluttet, forelægger Parlamentet en fuldstændig liste over forslag under
behandling, for hvilke Traktatens ikrafttræden vil betyde en ændring af retsgrundlaget eller
proceduren, således at Parlamentets kompetente udvalg rettidigt kan afgive deres udtalelse ;
1 1 . anmoder, for så vidt angår bilag I til lovgivningsprogrammet, som indeholder forslag, der
efter høring af Parlamentet forventes ændret eller trukket tilbage, om at de ansvarlige
medlemmer af Kommissionen over for de kompetente parlamentsudvalg redegør for Kommis
sionens holdning ; understreger, at Parlamentets udtalelse vil blive afgivet hurtigst muligt på
grundlag af udvalgenes henstillinger og under hensyntagen til udviklingen af den pågældende
politik;

1 2. glæder sig over de forslag til tilbundsgående kodificering af retsakterne, der er indeholdt i
lovgivningsprogrammet, og vil forsøge at behandle dem hurtigst muligt, og anmoder om, at
EF-retsakter om forsikringsselskaber og kreditinstitutter integreres i denne kodificering, som bør
udvides til at omfatte et samlet kodificeringsprogram, hvor lovgivningen på områder, der direkte
berører de europæiske borgere, prioriteres højest;
13 . pålægger sit Udvidede Præsidium i samråd med Kommissionen at revidere den interin
stitutionelle adfærdskodeks, jf. pkt. 4 i ovennævnte beslutning af 10. februar 1993 ;

14. pålægger sit Udvidede Præsidium at sende det interinstitutionelle lovgivningsprogram til
medlemsstaternes piarlamenter og offentliggøre det i De Europæiske Fællesskabers Tidende .

15 .

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt medlems

staternes regeringer og parlamenter.

11. Ensartet valgmade
BESLUTNING A3-0381/92

Beslutning om udkast til ensartet valgmade for valg af medlemmer til Europa-Parlamentet

Europa- Parlamentet,

— der henviser til EØF-Traktatens artikel 138, stk. 3 , hvorefter Europa-Parlamentet skal
udarbejde forslag til afholdelse af almindelige direkte valg ifølge en i alle medlemsstater
ensartet fremgangsmåde,
— der henviser til den nye bestemmelse i artikel 138, stk. 3 , i Traktaten om Den Europæiske
Union, hvorefter Europa-Parlamentet skal afgive samstemmende udtalelse, inden Rådet
træffer afgørelse med enstemmighed,
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— der henviser til sin beslutning af 10. oktober 1991 om Europa-Parlamentets retningslinjer
vedrørende forslaget til ensartet valgmåde for valg af medlemmer til Europa-Parlamentet ('),
— der henviser til sin beslutning af 10. juni 1992 om ordningen for mandatfordelingen mellem
medlemsstaterne i Europa-Parlamentet (2),
— der henviser til forretningsordenens artikel 121 ,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Institutionelle Spørgsmål (A3-0381 /92),
A. der henviser til, at subsidiaritetsprincippet er fastlagt i Traktaten om Den Europæiske Union,
B. der henviser til, at Europa-Parlamentet har pligt til at udarbejde et udkast til ensartet
valgmåde, der indebærer en harmonisering af de væsentligste elementer i de forskellige
landes procedurer,

C. der henviser til, at dette mål kan nås trinvis, og at medlemsstaterne derfor har mulighed for
successivt at tilpasse deres systemer til den valgte model,

1 . bekræfter de retningslinjer, der blev fastlagt i ovennævnte beslutning af 10. oktober 1991 ,
idet det understreges, at valget af medlemmer til Europa-Parlamentet sker i henhold til en
ensartet valgmåde baseret på princippet om forholdstalsrepræsentation;
2 . , fastslår, at medlemsstaterne også må give borgere fra tredjelande, som de har givet valgret
ved nationale valg, valgret ved valg til Europa-Parlamentet;

3 . opstiller følgende principper, jf. EØF-Traktatens artikel 138, stk. 3 :
a) fordelingen af mandater ved valg af medlemmer til Europa-Parlamentet sker ved forholds
talsvalg, hvorunder der tages hensyn til de afgivne stemmer på hele medlemsstatens område;

b) valget sker i henhold til lister, der enten opstilles for hele en medlemsstats område eller for
regioner eller flermandskredse ;

c) anvender en medlemsstat en valgmåde med enkeltmandskredse, må højst to tredjedele af de
mandater, der er tildelt den pågældende medlemsstat, tilfalde disse enkeltmandskredse; de
øvrige mandater i denne medlemsstat fordeles, således at mandatfordelingen som helhed i
denne medlemsstat er i overensstemmelse med forholdet mellem samtlige afgivne stemmer;

d) medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om en eller flere præferencestemmer, hvad
angår listevalget;

e) medlemsstaterne har mulighed for at fastsætte en spærregrænse på mellem 3% og 5% af de
afgivne stemmer;

f)

medlemsstaterne kan vedtage begrænsede særregler for at tage hensyn til en regionalt
betinget særegenhed; en sådan særordning kan ikke bevirke en fravigelse af forholdstal
svalgprincippet;

4. retter en højtidelig appel til Rådet om at sikre en så snarlig vedtagelse af en ensartet
valgmåde i overensstemmelse med Europa-Parlamentets udkast, at den obligatoriske kan
anvendes allerede ved valget til Europa-Parlamentet i 1994;

5.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt medlems

staternes parlamenter og regeringer.

(')
(2)

EFTnr. C 280 af 28.10.1991 , s. 141 .
EFT nr. C 176 af 13.7.1992, s. 72.
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TILSTEDEVÆRELSESLISTE
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ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÀLVAREZ DE PAZ,
AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS , ANTONY, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET,
BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C. ,
BEAZLEY P„ BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS , BETHELL, BETTINI,
BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE,

BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES , BOWE,
BRAUN-MOSER, BREYER, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN

ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÅMARA MARTÍNEZ, CANAVARRÒ, CANO PINTO,
CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA,
CATHERWOOD, CAUDRON, CECI , CEYRAC , CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON,
CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N. , CHRISTENSEN I. , CHRISTIANSEN, CINGARI, COATES ,
COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLINO SALAMANCA , COLLINS , COLOM I NAVAL,
CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON , CRAVINHO,
CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID, DEBATISSE, DE
CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI , DELCROIX, DENYS , DE PICCOLI , DEPREZ, DESAMA,

DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK,
DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DÙHRKOP, DURY, DUVERGER,

ELLES , ELLIOTT, ELMALAN , EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN ,

EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS,
FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS ,
FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA
I BÖHM, GAWRONSKI, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH,
GOLLNISCH, GONZALEZ ÀLVAREZ, GREEN, GRÒNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÌAZ,
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS ,

HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL,
HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca„
JACKSON Ch ., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI , JENSEN, JEPSEN, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H „

KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS , LAGORIO,

LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS , LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER,
LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER,
LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES ,
LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON,

McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALENE,

MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES , MARTIN D„ MARTINEZ, MAZZONE,
MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI , MELIS , MENDES BOTA, MENDEZ DE
VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE,

MOORHOUSE, MORÀN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA,
MULLER Ge„ MULLER Gu., MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO,
NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS , NICHOLSON, NIELSEN,
NORDMANN, ODDY, O' HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA,

ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS , PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY,
PATTERSON , PEIJS , PENDERS , PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY,

PESMAZOGLOU, PETER, PETERS , PIECYK, PIERMONT, PIERROS , PIMENTA, PIQUET, PIRKL,
PISONI F„ PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB , POETTERING, POLLACK, POMPIDOU,
PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, PUNSET I CASALS ,
Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS , READ, REDING, REGGE, REYMANN,
RIBEIRO, RINSCHE, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS,

ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY,
ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA O.
MARTINS, SALISCH, SAMLAND, SÀNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS , de los SANTOS

LÓPEZ, SANZ FERNÀNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL,
SCHLECHTER,

SCHLEE,

SCHLEICHER,

SCHMID,

SCHMIDBAUER,

SCHODRUCH,

SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A. , SIMPSON B „ SISÓ CRUELLAS , SMITH A„ SMITH L. ,

SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS ,

STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT,
TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN,
TORRES

COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI,

TSIMAS , TURNER,

VALVERDE LÓPEZ,

VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VEIL, Van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISENTINI, VISSER,
VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, Van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ,
WYNN, ZAVVOS .
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BEREND BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,

KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.
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Resultatet af afstemningerne ved navneopråb
(+) = Ja-stemmer

(-) = Nej-stemmer
(O) = Hverken eller

Betænkning af Bindi (A3-0356/92)
Afgørelse
(+)

ADAM, ALAVANOS , ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL,
ANASTASSOPOULOS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS ,
BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C. , BEIRÔCO, BELO, BENOIT,
BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI ,

BORGO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN
ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE,
CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLLINS , COLOM I
NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX , CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE

GIOVANNI, DELCROIX, DENYS , DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DIDO', DÍEZ DE

RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELMALAN,
EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZSIMONS , FLORENZ, FORTE,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HARRISON,

HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON Ca., JACKSON Ch„ JAKOBSEN , JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN ,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H „ KOFOED, KUHN, LALOR, LAMBRIAS ,
LANGES , LARONI , LEMMER, LINKOHR, LIVANOS , LLORCA VILAPLANA, LOMAS , LUCAS

PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER,

MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MELIS , MENRAD , MERZ, METTEN , MIHR, MIRANDA DA SILVA,

MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS , MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO,

NAVARRO, NIANIAS , OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAGOROPOULOS ,
PAPOUTSIS , PARTSCH, PATTERSON , PEIJS , PENDERS , PESMAZOGLOU , PETERS , PIECYK,
PIERROS , PISONI F. , PISONI N. , PLANAS PUCHADES , POETTERING, POLLACK, PONS GRAU,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL,

RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, REYMANN, RINSCHE, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I
ALCÁZAR, ROSMINI, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS , SABY, SÄLZER,
SAKELLARIOU, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS,
SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,

SISÓ CRUELLAS , SMITH A„ SMITH L. , SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENS,

STEWART-CLARK, TARADASH, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON,
TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG ,
WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAVVOS .

-

AMENDOLA, ARCHIMBAUD, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON , BETTINI, BJØRNVIG ,
BOISSIERE, BRAUN-MOSER, BROK, CHRISTENSEN F.N. , COATES , CRAMON DAIBER,
CRAMPTON, DE GUCHT, de VRIES , Van DIJK, DILLEN, ERNST de la GRAETE, EWING,
FALCONER, FORD, GOLLNISCH, GREEN, HINDLEY , HOON, HUGHES , INGLEWOOD , JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K.P. , LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LEHIDEUX, LENZ,
McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH , McMAHON, MAIBAUM , MOORHOUSE, NEWMAN,
NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN , ODDY, ONESTA, ONUR, PAISLEY,
QUISTORP, RAFFIN, RAWLINGS , READ , RISKÆR PEDERSEN , ROTH , ROTHLEY, SAMLAND,
SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS , SEAL, SELIGMAN, SIMPSON A. , SIMPSON B „ STAES ,

STEWART, TELKÄMPER, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VERBEEK, van der WAAL, WELSH,

WHITE, WYNN .

(O)

ANDRÉ, BERNARD-REYMOND, BLANEY, BLOT, ELLIOTT, FONTAINE, GERAGHTY,
GONZALEZ ÅLVAREZ, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, LAMANNA, LANGENHAGEN, MAZZONE,
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MENDEZ DE VIGO, NEUBAUER, NEWENS , O' HAGAN, PAPAYANNAKIS, PERY, PUERTA,

REDING, ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SÅNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK,
SANTOS , VISSER .

Betænkning af Wynn (A3-0082/93)
nr. 5

(+)

ALBER, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI,
BEAZLEY C., BEAZLEY P. , BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BOCKLET, BOGE, BOISSIÉRE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD,
CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N. , CONTU, COONEY,
CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DEBATISSE, DEPREZ, DE
VITTO, Van DIJK, ELLES, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FLORENZ, FONTAINE, FORTE,

FRIEDRICH, FUNK. GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GONZALEZ ÁLVAREZ,

GUIDOLIN, GUTIERREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS,
HOPPENSTEDT, HOWELL, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY,
JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LAMANNA, LAMBRIAS ,
LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA,
LUCAS PIRES , LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ,
MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MORRIS, MOTTOLA,
MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, O' HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN,

OOSTLANDER, OREJA, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F„

PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN,

QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAWLINGS, REDING, RINSCHE, ROBLES

PIQUER, ROMERA I ALCAZAR, ROTH, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER,

SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS,
SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS , SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS,
STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER,

VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERHAGEN,
WELSH , von WOGAU, ZAVVOS .
(-)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRE, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU,

AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO, BENOIT, BIRD, BLAK, BOFILL

ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO,

CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, COATES , COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE

GUCHT, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT,

FORD, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÓNER,
HÅNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOON, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO
ROJO, JUNKER, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LANE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE,
LINKOHR, LIVANOS, LOMAS , LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA,
MAHER, MAIBAUM, de la MALENE, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D. , MEDINA

ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, NAPOLETANO,

NEWENS , NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS ,
PARTSCH, PERY, PETERS, PIECYK, PIMENTA, PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU,
READ, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS , SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B. , SMITH A„ SMITH L. , SPECIALE,
STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN
OUTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF,
VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON,
WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN .
(O)

ALAVANOS, BLOT, BRITO, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, HERVE, KLEPSCH, KÖHLER K.P.,
LEHIDEUX, MAZZONE, MIRANDA DA SILVA, NEUBAUER, PAISLEY, SCHODRUCH.
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Betænkning af Vayssade (A3-0058/93)
nr. 22

(+)

ALBER, ARIAS CANETE, BANOTTI, BEAZLEY C. , BEAZLEY P., BEIRÔCO,
BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER,
BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT,
CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N. , CONTU , COONEY, CORNELISSEN,

CUSHNAHAN, DALSASS , DEBATISSE, DEPREZ, DE VITTO, DILLEN, DUARTE CENDAN,
DUVERGER, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE,
FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÏA AMIGO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU,
HERMAN,
HERMANS ,
HOPPENSTEDT,
HOWELL,
INGLEWOOD,
JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,

KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K.P., LAGAKOS , LAMANNA, LANGENHAGEN,
LANGES , LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES , LULLING, LUSTER, McCARTIN ,

McINTOSH, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ,
MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PENDERS , PESMAZOGLOU, PIERROS , PISONI F. ,
PISONI N. , POETTERING, PRAG , PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS ,

REDING, REYMANN, RINSCHE, ROMERA I ALCAZAR, ROVSING, SALZER, SARLIS,
SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS , SIMPSON A., SISÓ

CRUELLAS , SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS , STEWART-CLARK, THEATO,

THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, von WOGAU, ZAVVOS .
(-)

ADAM, ALVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDRE, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU,
AVGERINOS , BALFE, BANDRÉS MOLET, BARON CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON,
BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE,

BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, CABEZ6N ALONSO, CANAVARRO, CANO
PINTO, CARNITI , CATASTA, CAUDRON, CECI , CHEYSSON, CINGARI , COATES , COIMBRA
MARTINS , COLAJANNI , COLLINS , COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER,

CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE

GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK,
DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FAYOT,
FITZGERALD, FITZSIMONS , FORD, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS , GÖRLACH,

GREEN, GRÖNER, HÅNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES,
HUME, IMBENI , JENSEN, JUNKER, KÖHLER H. , KUHN , LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE,
LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS , LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI
NOYA, MAIBAUM, de la MALENE, MARINHO, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA , MEGAHY, MELIS ,
METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS , NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NIANIAS ,
NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH,
PERY, PETER, PETERS , PIMENTA, PLANAS PUCHADES , POLLACK, PUCCI , PUNSET I CASALS ,

Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR
PEDERSEN, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,

ROTHLEY, ROUMELIOTIS , RUBERT DE VENT6S, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND,
SÅNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LOPEZ, SANZ FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS,
SIMPSON B. , SMITH A. , SMITH L„ SPECIALE, STEWART, TAZDAÏT, TOMLINSON, TONGUE,

TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÅZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERBEEK,

VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST,
WETTIG, WIJSENBEEK, WOLTJER, WYNN.

(O)
ANASTASSOPOULOS , DESSYLAS .

Betænkning af Caroline Jackson (A3-0063/93)
nr. 16

(+)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO,

ARBEOLA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI,
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BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABHEILE, BOISSIÉRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den
BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI,
CHEYSSON, CINGARI , COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS, COLOM I
NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA

OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, de VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE
RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,

EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS,
GERAGHTY, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ,

HINDLEY, HOFF, HOON, HUGUES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H„
KUHN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE,
MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARHINO, MARQUES MENDES , MARTIN D. ,
McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN,
MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS,
NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS , PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS ,
PARTSCH, PERY, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG,

PUCCI, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,
READ, REGGE, RIBEIRO, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS , RØNN, ROSMINI,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS , ROVSING, RUBERT

DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA

GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG , SEAL, SIERRA

BARDAJÍ, SIMONS , SIMPSON B. , SMITH A. , SMITH L. , SPECIALE, STAES, STEVENSON,
STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von
der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN .

-

ALBER, ANASTASSOPOULOS , ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C. , BEAZLEY P.,

BEIR6CO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BOGE, BORGO,
BOURLANGES,
BRAUN-MOSER,
BROK,
CANAVARRO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO,
CHRISTENSEN F.N. , CONTU , COONEY , CORNELISSEN , CUSHNAHAN, DALSASS , DEBATISSE,

DEFRAIGNE, DEPREZ, DE VITTO, ELLES , ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FITZGERALD, FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA
AMIGO, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL,
INGLEWOOD, JACKSON Ca ., JACKSON Ch „ JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS , LALOR,
LAMANNA, LAMBRIAS , LANE, LANGENHAGEN , LANGES , LATAILLADE, LEMMER, LENZ,
LUCAS PIRES , LULLING, LUSTER, McINTOSH , McMILLAN-SCOTT, MAHER, de la MALENE,
MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MULLER Ge„ NEWTON DUNN , NICHOLSON , NORDMANN , O'HAGAN , OOMEN-RUIJTEN,
OREJA, PACK, PATTERSON, PEIJS , PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F. , POETTERING,
PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE,

ROMERA I ALCÅZAR, SÄLZER, SÅNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LOPEZ, SARLIS , SBOARINA,
SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SIMPSON A., SIS6 CRUELLAS , SONNEVELD, STEVENS,
STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ,
VANDEMEULEBROUCKE, VEIL, VERHAGEN, WELSH , von WOGAU .
(O)

DELCROIX, GONZALEZ ÅLVAREZ, KÖHLER K.P. , NEUBAUER, SCHODRUCH, SPENCER,
STAVROU .

nr. 17

(+)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRE, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI,
BELO, BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE,
Van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON,
CHEYSSON, CINGARI, COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS, COLOM I
NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA

OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DENYS , DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,

Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la

GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, HÅNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON,
HUGHES , IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H„ KUHN, LANGER,
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LANNOYE, LARIVE, LARONI , LINKOHR, LIVANOS , LOMAS , LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN,
McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D „ MEDINA ORTEGA,

METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MUNTINGH,

NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NIANIAS , NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR,
PAGOROPOULOS , PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH, PERY, PIMENTA, PIQUET,
PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PUCCI, PUNSET I CASALS , QUISTORP, RAFFIN,
RAGGIO, RAMIREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RIBEIRO, RØNN, ROGALLA ,
ROMEOS , ROSMINI , ROSSETTI, ROTH , ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY , ROUMELIOTIS ,

RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ,
SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL,
SIERRA BARDAJI , SIMPSON B. , SMITH A „ SPECIALE, STAES , STEVENSON, STEWART,

TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÅZQUEZ
FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VOHRER, von der
VRING, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS , BANOTTI , BARRERA I COSTA, BEAZLEY C. , BEAZLEY P„

BEIRÔCO, BETHELL, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOURLANGES, BROK,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATHERWOOD,
CHABERT,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
CHRISTENSEN
F.N. ,
CONTU,
COONEY ,
CORNELISSEN, CUSHNAHAN , DALSASS , DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DEPREZ, DE VITTO,
ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORTE,

FRIEDRICH, FUNK, GARCÏA AMIGO, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN,
HERMANS , HOPPENSTEDT, JACKSON Ca., JACKSON Ch„ JANSSEN, van RAAY, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH , KOFOED, LAGAKOS , LALOR,
LAMANNA, LAMBRIAS , LANE, LANGENHAGEN , LANGES , LATAILLADE, LEMMER, LENZ,
LUCAS PIRES , LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER,

MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD,
MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS ,
PIRKL, PISONI F. , POETTERING, PRAG, PRICE, REDING, REYMANN, RINSCHE, ROMERA I

ALCÅZAR, ROVSING, SÅLZER, SÅNCHEZ GARCÏA, de los SANTOS LÓPEZ, SARLIS, SBOARINA,
SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A„ SISÓ CRUELLAS ,
SONNEVELD, SPENCER, STAVROU , STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS ,

TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, WELSH, von WOGAU.
(O)
DELCROIX, MAZZONE, MUSCARDINI , NEUBAUER.

nr. 51 , 1 . del

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÅLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA,
ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE., AVGERINOS,
BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEIROCO, BELO,
BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE,
BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN,
CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F.N. , CINGARI,
COATES , COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS , COLOM I NAVAL, CONTU,
CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS , DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI , DE

GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE
CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, DUVERGER, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, FAYOT,
FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS , FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT,
FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ
ÀLVAREZ, GREEN, GRÒNER, GRUND, GUIDOLIN, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN,
HERMANS , HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES , HUME, IMBENI,
IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H „ KOFOED, KUHN, LALOR, LAMBRIAS , LANE,

LANGER, LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE,
McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM , MANTOVANI ,

MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES , MARTIN D„ MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD ,

METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORÀN LÓPEZ, MOTTOLA, MULLER Ge„ MUNTINGH,
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NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OREJA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PEIJS , PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS ,
PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUCCI,

PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÏREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RINSCHE, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I
ALCÅZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING,
RUBERT DE VENTÓS, SÅLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ
FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER,

SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAjf, SIMONS, SIMPSON B., SISO

CRUELLAS, SMITH A., SMITH L. , SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEVENSON,
STEWART, TARADASH, THEATO, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK,
VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER,

VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN , ZAVVOS .

-

BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P. , BETHELL, BJØRNVIG, BOCKLET,
BOURLANGES, BROK, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, COONEY, CRAWLEY, DALY,
DEPREZ, ELLES, ESTGEN, FLORENZ, FORTE, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOWELL,
INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMANNA,

LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, de la
MALENE, MENDEZ DE VIGO, MIHR, MOORHOUSE, MORETTI, NEWTON DUNN, NIANIAS,
NICHOLSON, O'HAGAN, PACK, PATTERSON, PRAG, PRICE, QUISTHOUDT-ROWOHL,

RAWLINGS, REDING, SÅNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, de los SANTOS LOPEZ, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS ,

SELIGMAN,

SIMMONDS ,

SIMPSON

A. ,

SPENCER,

STEVENS,

STEWART-CLARK, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VERHAGEN, WELSH, von WOGAU.
(O)

DELCROIX, LANGENHAGEN, MELIS , MERZ, MUSCARDINI, NEUBAUER, ROTHLEY, THYSSEN.

nr. 40

(+)

■

ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS,

ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P„ BEIRÔCO, BELO, BETHELL, BEUMER,
BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE,

BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO
PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO,
CHRISTENSEN F.N. , CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS , COLAJANNI, COLLINS, COLOM I
NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE

GIOVANNI, DENYS , DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES , ELLIOTT, ELMALAN,

ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ,

FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA
ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN,

HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS ,
HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES , HUME, IMBENI,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch„ JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY,

JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H. , KOFOED, KUHN,
LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE,

LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE,
LULLING,

LUSTER,

McCARTIN,

McCUBBIN,

McGOWAN,

McINTOSH,

McMAHON,

McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI,
MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES , MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDEZ DE

VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ,

MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN,
NEWTON DUNN, NIANIAS , NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH,
PATTERSON, PEIJS , PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS , PIMENTA, PIRKL, PISONI F„ PLANAS
PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK,

PUCCI, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHE, ROMEOS , ROMERA I
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ALCÅZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS , ROVSING,

RUBERT DE VENT6S, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS,

SANZ FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN,

SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B. , SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L. ,
SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART,
STEWART-CLARK, TARADASH, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE,

TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÅZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING,
von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER,
WYNN, ZAVVOS .

(-)

BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BETTINI, BLANEY, BOISSIERE, CRAMON DAIBER, Van
DIJK, ERNST de la GRAETE, LANGER, LATAILLADE, de la MALENE, ONESTA, QUISTORP,

RAFFIN, ROTH, SÀNCHEZ GARCÏA, de los SANTOS LÔPEZ, STAES, VANDEMEULEBROUCKE,
VERBEEK .

(O)
DELCROIX, MIHR.

nr. 37
+

von ALEMANN, ÀLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRE, APOLINÁRIO, ARBELOA
MURU, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BELO,

BENOIT, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BOWE,

Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO
PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES ,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS , COLOM I NAVAL, CONTU, COT, COX, CRAMON
DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ,

DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE

RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÙHRKOP DÙHRKOP, DURY, DUVERGER,

ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FAYOT, FRIMAT, GALLE,

GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÀLVAREZ, GREEN,
GRÒNER, GRUND, GUIDOLIN, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF,
HOON, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KOFOED, KUHN,
LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS , LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN,
McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES , MARTIN D. , MEDINA

ORTEGA, MEGAHY, MELIS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÀN LÓPEZ,
MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR,
PAGOROPOULOS , PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PIMENTA, PLANAS
PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUCCI, PUNSET I CASALS , Van PUTTEN,

QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RISKÆR
PEDERSEN, RØNN, ROGALLA, ROMEOS , ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT,

ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLAND, SÀNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ
FERNÀNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B. , SMITH A., SMITH L. ,
SPECIALE, STAES , STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS,

VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÀZQUEZ FOUZ, VECCHI, van
VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR,
WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON , WYNN .

-

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C. , BEAZLEY P., BEIROCO,
BERNARD-REYMOND,
BETHELL,
BEUMER,
BOCKLET,
BOGE,
BOURLANGES ,
BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD,
CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS ,

DALY, DEBATISSE, DEPREZ, DE VITTO, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR,
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FITZGERALD , FITZSIMONS , FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH , FUNK, GARCIA
AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU , HERMAN, HERMANS , HOPPENSTEDT, HOWELL,
INGLEWOOD, JACKSON Ca.^ JACKSON Ch ., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN , KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS , LALOR, LAMANNA,
LAMBRIAS , LANE, LANGENHAGEN, LANGES , LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA

VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, de la
MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MÜLLER Ge„ NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PEIJS , PESMAZOGLOU, PIERROS , PIRKL, PISONI F. ,

POETTERING , PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS , REDING , RINSCHE,

ROMERA I ALCÅZAR, ROVSING, SÅLZER, SARIDAKIS , SARLIS , SBOARINA, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS , SIMPSON A„ SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD,
STAVROU,

STEVENS ,

STEWART-CLARK,

THEATO,

THYSSEN,

TINDEMANS ,

TURNER,

VALVERDE LÓPEZ, VEIL, WELSH, von WOGAU, ZAVVOS .
(O)

BLANEY , DELCROIX, SPENCER .

nr. 39

(+)

ALBER, ANASTASSOPOULOS , ARBELOA MURU, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C. ,
BEAZLEY P. , BEIROCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND , BETHELL, BEUMER, BIRD , BOCKLET,
BOGE, BOURLANGES , BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CAPUCHO, CARVALHO
CARDOSO, CATASTA, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CONTU, COONEY,

CORNELISSEN , COX, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE,
DE GUCHT, DEPREZ, DE VITTO, de VRIES , ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDERO, ESTGEN, EWING,

FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GONZALEZ
ALVAREZ, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN,
HERMANS , HINDLEY, HOON , HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca.,
JACKSON Ch ., JAKOBSEN, JANSSEN
van
RAAY, JEPSEN ,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH , LAGAKOS , LAMANNA , LAMBRIAS , LANGENHAGEN,
LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS , LULLING , McCARTIN, McCUBBIN,

McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARQUES

MENDES , MELIS , MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA, MULLER Ge .,
NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN , NIANIAS , NICHOLSON , NIELSEN ,
ODDY, O'HAGAN , OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH , PATTERSON,
PESMAZOGLOU, PIERROS , PIMENTA, PIRKL, PISONI F„ POETTERING, POLLACK, PRAG ,
PRICE, PRONK, PUCCI , PUNSET I CASALS , QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAWLINGS ,

REDING, RINSCHE, ROMERA I ALCÅZAR, ROSMINI, ROTH, SÅNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS
LÓPEZ, SARIDAKIS , SARLIS , SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS , SEAL, SELIGMAN,
SIMMONDS, SIMPSON A. , SIMPSON B. , SIS6 CRUELLAS, SMITH A., SMITH L. , SONNEVELD,
SPENCER, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THEATO, THYSSEN, TONGUE, TURNER,

VALVERDE L6PEZ, VEIL, VERDE I ALDEA, WELSH, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, von
WOGAU, WYNN, ZAVVOS .

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, APOLINÁRIO, AVGERINOS , BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO,
BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, BRU PURÓN,
BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARNITI, CAUDRON, CECI, CINGARI, COATES,
COIMBRA MARTINS , COLAJANNI , COLLINS , COLOM I NAVAL, CRAMPTON, CRAVINHO,

CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DE GIOVANNI, DENYS , DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, FALCONER, FAYOT,
FITZGERALD, FITZSIMONS, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS,
GÖRLACH, GREEN, GRÓNER, HÅNSCH, HAPPART, HERVÉ, HOFF, HUGHES, HUME, IMBENI,
IZQUIERDO ROJO, JENSEN , JUNKER, KUHN, LAGORIO, LALOR, LANE, LARONI , LATAILLADE,

LINKOHR, LIVANOS , LÜTTGE, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÉNE,
MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN
LÓPEZ, MORRIS, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PERY, PLANAS
PUCHADES , PONS GRAU, PORRAZZINI, Van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH , READ, REGGE, RØNN, ROGALLA, ROMEOS , ROSSETTI , ROTH-BEHRENDT,

ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS ,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPECIALE, STAES, TARADASH,
TOMLINSON , TSIMAS , VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG,
WHITE, WOLTJER.
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(O)

AMENDOLA, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÉRE, DELCROIX, Van
DIJK, ERNST de la GRAETE, LANNOYE, ONESTA, RAFFIN, SANDBÆK, SCHODRUCH, VERBEEK.

Betænkning af De Gucht (A3-0381/92)
nr. 28 - 33

(+)

ARBELOA MURU, BARRERA I COSTA, BJØRNVIG, BLANEY, CANAVARRO, CHRISTENSEN I. ,

EWING, LANDA MENDIBE, LANE, MAHER, PAISLEY, RAFFARIN, SÁNCHEZ GARCÍA,
SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, STEWART, VANDEMEULEBROUCKE.
-

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRE,

APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON,
BEAZLEY C. , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BOGE,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK,

BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO,
CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA,
CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI,
COATES , COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY,
DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DEPREZ,

DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE
CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER,
FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT,

FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS ,

GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ,

HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS ,
HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES , HUME, IMBENI,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN,
JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H „
KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS , LANGENHAGEN,
LANGES , LARONI, LEMMER, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES ,
LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI
NOYA, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES , MARTIN D„ MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA

DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN,
NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O' HAGAN, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER,
ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS , PERY, PESMAZOGLOU, PETER,
PETERS , PIECYK, PIERROS , PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N. , PLANAS PUCHADES ,
POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, Van

PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ,
REDING, RINSCHE, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS , ROSMINI, ROSSETTI,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS,

SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,

SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L„

SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS , STEVENSON, STEWART-CLARK, THEATO,

THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG,
WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .
(O)

BANDRÉS MOLET, BOISSIERE, CRAMON DAIBER, DILLEN, ERNST de la GRAETE, FAYOT,
GRUND, LALOR, McINTOSH, de la MALENE, MARTINEZ, MUSCARDINI, ONESTA, RAFFIN,
ROTH, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, STAES, VERBEEK, van der WAAL, WEST.
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nr. 13
+

ALBER, von ALEMANN, ÀLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS,
ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS , BALFE, BANDRÉS
MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BETHELL,
BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE,

BOISSIÈRE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU
PURÓN, de la CÀMARA MARTÌNEZ, CANAVARRÒ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CECI ,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I. , CINGARI , COATES , COIMBRA
MARTINS , COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN , COT, COX, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN , DALY, DAVID, DEBATISSE, DE
CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI , DE GUCHT, DELCROIX, DENYS , DE PICCOLI, DEPREZ,

DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van
DIJK, DURY, DUVERGER, ELLES , ELLIOTT, EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, ESCUDERO,

EWING, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÀLVAREZ, GREEN, GRÓNER,
GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HERMAN,
HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES , HUME, IMBENI,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN,
JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH , KUHN , LAFUENTE

LÓPEZ,

LAGAKOS,

LAGORIO,

LAMANNA,

LAMBRIAS,

LANDA

MENDIBE, LANE,

LANGENHAGEN, LANGES , LANNOYE, LARIVE, LARONI , LEMMER, LENZ, LINKOHR,

LIVANOS , LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES , LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN,
MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES
MENDES , MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO,
MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA,
MULLER Ge., NAPOLETANO, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY,
O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS , PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PARTSCH , PATTERSON, PEIJS , PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F. ,
PISONI N. , PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU , PORRAZZINI , PRAG, PRICE, PRONK,
PROUT, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN,
RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA,
ROMEOS , ROSMINI , ROSSETTI , ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS ,

ROVSING, RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU, SAMLAND, SÀNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK,
SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÀNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA,
SCHINZEL,

SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER,

SCHWARTZENBERG,

SELIGMAN,

SIERRA

BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A. , SISÓ CRUELLAS , SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU,
STEVENS , STEVENSON, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOMLINSON,

TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÀZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I
ALDEA , VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR,
WETTIG , WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .

-

BARRERA I COSTA, CABEZÓN ALONSO, DILLEN, DUARTE CENDÁN, GRUND, KÖHLER H. ,
LALOR, LATAILLADE, LULLING, de la MALÈNE, MARTINEZ, MAZZONE, MUSCARDINI,
NIANIAS , RAUTI , SALISCH .

(O)

DÜHRKOP DÜHRKOP, HOON, McINTOSH, MORRIS, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, WEST.

nr. 45

(+)

ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS , APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS
CAÑETE, AVGERINOS , BALFE, BANOTTI, BAR6N CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P. ,

BEIR6CO, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BROK, BRU PUR6N,
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BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÀMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHANTERIE,
CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COATES , COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL,
CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DELCROIX,
DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DIDO', DIEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELMALAN, ESCUDERO,
ESTGEN FFR N Å NDF7- A T ROR FLORENZ. FONTAINE. FORD. FORLANI . FORTE. FRIEDRICH .

FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCIA ARIAS , GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÅLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ
DfAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS,
HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD,
IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOHLER H. , KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,
LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES , LARONI, LATAILLADE,

LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE,
LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D„
MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN , MIHR, MIRANDA DE LAGE,
MORRIS, MOTTOLA, MULLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON

DUNN, ODDY, O' HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PATTERSON, PEIJS , PERY, PESMAZOGLOU , PETER, PETERS ,
PIECYK, PIERROS , PIRKL, PISONI F. , PISONI N. , PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO,

RAMIREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RINSCHE, ROBLES PIQUER, RØNN,
ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS,
ROVSING, RUBERT DE VENTOS , SAKELLARIOU, SALISCH , SANTOS , SANZ FERNANDEZ,
SAPENA GRANELL, SARLIS , SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER,

SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJf, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A„
SISO CRUELLAS , SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS , STEVENSON, STEWART,
STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOMLINSON , TONGUE, TOPMANN ,

TSIMAS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN,
VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING , WETTIG, WHITE, von
WOGAU , WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .
(-)

ADAM, von ALEMANN, AMARAL, AMENDOLA, ANDRE, BANDRES MOLET, BARRERA I

COSTA, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, CANAVARRO, CHRISTENSEN I., COX,
CRAMON DAIBER, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, de VRIES, ERNST de la GRAETE, EWING, GRUND,
KILLILEA, LANDA MENDIBE, LANE, LANNOYE, LARIVE, MAGNANI NOYA, MAHER,
MARINHO, MARQUÉS MENDES, MAZZONE, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MORETTI,
MUSCARDINI, NIELSEN, ONESTA, PARTSCH, PIMENTA, PUCCI , QUISTORP, RAFFARIN,

RAFFIN, RAUTI, ROTH, SÅNCHEZ GARCÏA, SANDBÆK, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE,
VAN HEMELDONCK, VERBEEK, VOHRER, van der WAAL, von WECHMAR, WIJSENBEEK.
(O)

BEAZLEY C. , CAPUCHO, DILLEN, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, HOON, MARTINEZ,
SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , TAURAN, WEST.

nr. 51 , 1 . del
(+)

von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDRE, COX, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI,

DE GUCHT, DESAMA, de VRIES , DUARTE CENDÁN, KLEPSCH, LANDA MENDIBE, LARIVE,

MAZZONE, MUSCARDINI , NIELSEN, PARTSCH, PUCCI , RAUTI , SIMONS , VOHRER, von
WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK.

-

ALBER, ALVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE,
AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARON CRESPO, BARRERA I COSTA,
BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BÉAZLEY P., BEIR6CO, BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE,
BOMBARD , BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES , BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK,
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BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO,
CANO PINTO, CARNITI , CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CATASTA,
CAUDRON , CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CINGARI, COATES , COIMBRA MARTINS ,
COLOM I NAVAL, CONTU , COONEY, CORNELISSEN , COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID ,

DEBATISSE, DELCROIX, DE PICCOLI, DEPREZ, DESMOND, DESSYLAS , DE VITTO, DIDO', DÍEZ
DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DILLEN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT,
ELMALAN,

ERNST

de

la

GRAETE,

ESCUDERO,

ESTGEN,

EWING,

FALCONER,

FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK,

GALLE, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH,
GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÁNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY,
HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUME, IMBENI , INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON Ca., JACKSON Ch „ JANSSEN van RAAY, JENSEN , JEPSEN, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H. , KUHN, LAFUENTE

LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES,
LANNOYE,

LARONI ,

LATAILLADE,

LEMMER,

LENZ,

LINKOHR,

LIVANOS ,

LLORCA

VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH,
MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALENE, MANTOVANI , MARCK, MARINHO,

MARTIN D. , MARTINEZ, MEDINA ORTEGA, MELIS , MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN,

MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH,
NAPOLETANO, NEWENS , NEWTON DUNN, NICHOLSON , ODDY, O' HAGAN , ONESTA, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN , OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS , PAISLEY,
PAPOUTSIS , PATTERSON, PEIJS , PERY , PESMAZOGLOU, PETER, PETERS , PIECYK, PIERROS ,
PIRKL, PISONI F. , PISONI N. , PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI , PRAG,
PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN,

RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS , READ, REDING, RINSCHE,
ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT,

ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,
SIMPSON A. , SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS,
STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOMLINSON,

TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WETTIG, von
WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS .
(O)

AMARAL, CAPUCHO, CHEYSSON, FAYOT, MARQUES MENDES , MENDES BOTA, NORDMANN ,
PIMENTA, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , TONGUE, WEST, WYNN .

nr. 49

(+)

ALBER, von ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS , ANDRE, ARIAS CAÑETE,

BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BEAZLEY P. , BEIROCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER,

BOCKLET, BOGE, BOISSIERE, BOMBARD, BOURLANGES , BRAUN-MOSER, BROK, CAPUCHO,
CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN , COX,
CUSHNAHAN , DALSASS , DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DEPREZ,

DESAMA, DE VITTO, de VRIES , ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ,

FONTAINE, FORLANI, FRIEDRICH , FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH , GRÖNER,

GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HERMAN,
HERMANS ,

HOFF,

HOPPENSTEDT,

HOWELL,

INGLEWOOD,

JACKSON

Ch .,

JEPSEN ,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LOPEZ, LAGAKOS,
LAMANNA, LAMBRIAS , LANGENHAGEN , LANGES , LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ,
LIVANOS , LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, LULLING, McINTOSH , McMILLAN-SCOTT,
MAIBAUM , MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES , MAZZONE, MENDES
BOTA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA, MULLER Ge ., MUSCARDINI ,
NEWTON DUNN, NIELSEN, O' HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH ,
PATTERSON, PEIJS , PENDERS , PESMAZOGLOU, PETER, PETERS , PIERROS , PIRKL, PISONI F. ,
PISONI N „ POETTERING, PRAG , PRICE, PRONK, PUCCI , PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL,
QUISTORP, RAFFIN , RANDZIO-PLATH, RAUTI , RAWLINGS , REDING, RINSCHE, ROBLES

PIQUER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS,
SAKELLARIOU ,

SALISCH ,

SAMLAND,

SARLIS ,

SBOARINA,

SCHINZEL,

SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SIS6 CRUELLAS , SONNEVELD,
SPENCER, STAES , STAVROU, STEVENS , THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOPMANN,
TURNER, VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING , von WECHMAR,
WIJSENBEEK, ZAVVOS .

26 . 4 . 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/ 137

Onsdag den 10. marts 1993
(-)

ADAM, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN
CRESPO, BARTON, BARZANTI, BIRD, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK,

BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO,
CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COIMBRA
MARTINS , COT, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI ,

DELCROIX, DENYS , DE PICCOLI, DESMOND, DESSYLAS, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA,
DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,

FALCONER, FITZSIMONS , FORD , FORTE, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS ,

GREEN, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI,
IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, KÖHLER H„ LAGORIO, LANDA MENDIBE, LANE,
LATAILLADE, LINKOHR, LOMAS , McCUBBIN , McGOWAN , MAGNANI NOYA, MAHER, de la

MALÉNE, MARTIN D„ MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MIRANDA
DE LAGE, MORRIS , NAPOLETANO, ODDY, OOMEN-RUIJTEN , PAGOROPOULOS , PAISLEY,
PAPAYANNAKIS , PAPOUTSIS , PERY, PIECYK, PIQUET, PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS

GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI,
SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SEAL,
SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH A. , STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON,
TONGUE, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I
ALDEA, van der WAAL, WETTIG, WHITE, WOLTJER.
(O)

APOLINÁRIO, BEAZLEY C. , CRAMPTON, ERNST de la GRAETE, KLEPSCH, LARONI,
NICHOLSON, ROUMELIOTIS , SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , WEST, WYNN .

nr. 5

(+)

ALAVANOS , ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS,
ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS , BALFE, BANDRÉS
MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY P. , BEIRÔCO,
BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOMBARD,
BONTEMPI, BOURLANGES , BOWE, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN,
CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CECI ,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI , COATES , COIMBRA MARTINS , COLOM I
NAVAL, CONTU , COONEY, CORNELISSEN , COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON ,
CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DAVID , DEBATISSE,
DE CLERCQ, DE GIOVANNI , DE GUCHT, DELCROIX, DENYS , DE PICCOLI , DEPREZ, DESAMA,

DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN,
DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES , ELMALAN, EPHREMIDIS , ESCUDERO,

ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH,
FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS , GONZALEZ ÁLVAREZ, GRÓNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS , HERVÉ, HOPPENSTEDT,
HUGHES , HUME, IACONO, IMBENI , INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN , KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H „ KUHN , LAFUENTE

LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANNOYE,
LARIVE, LARONI , LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS , LLORCA VILAPLANA,

LUCAS PIRES , LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER,

MAIBAUM, de la MALÉNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES,
MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD , METTEN, MIHR,

MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO,
NEWENS , NEWTON DUNN, NIELSEN , O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS , PAPOUTSIS , PARTSCH,
PATTERSON, PEIJS , PENDERS , PESMAZOGLOU, PETER, PETERS , PIECYK, PIERROS , PIQUET,
PIRKL, PISONI F. , PISONI N„ PLANAS PUCHADES , POETTERING , POLLACK, PONS GRAU,
PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI , PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP,

RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING,
RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS , ROSMINI , ROSSETTI , ROTH,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ
FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS,
SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, TARADASH, THEATO, THYSSEN,
TINDEMANS , TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ,
VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van
VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN , VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von
WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER.
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ADAM, DEFRAIGNE, GREEN, HOWELL, JANSSEN van RAAY, LANDA MENDIBE, LANE,
McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAZZONE, MELIS , MUSCARDINI, NICHOLSON, RAUTI,
RAWLINGS , STEVENS .
(O)

BEAZLEY C. , FALCONER, GRUND , HOFF, HOON, JACKSON Ch., LULLING, NIANIAS ,
NORDMANN , SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS , TAURAN, WEST, WYNN .

Beslutning
(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS , ANDRE, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEIRÔCO,
BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BONTEMPI, BORGO,
BOURLANGES, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA
MARTÍNEZ,

CANO

PINTO,

CASSANMAGNAGO

CERRETTI,

CAUDRON,

CHANTERIE,

CHEYSSON , CHIABRANDO, COATES , COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU,
CORNELISSEN , COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON , CRAVINHO, DEBATISSE, DE

CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ,

DESAMA, DE VITTO, de VRIES , DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DÜHRKOP
DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, FLORENZ, FONTAINE,

FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS , GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÓNER, GRUND,
GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HERMAN, HERMANS ,
HERVÉ, HOFF, HOPPENSTEDT, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JUNKER,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H„ KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,
LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ,
LINKOHR, LUCAS PIRES , McCARTIN, McCUBBIN , MAGNANI NOYA, MAIBAUM , MARCK,
MARINHO, MARTIN D „ MAZZONE, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN , MIHR, MIRANDA

DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAVARRO, ONESTA, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN , OOSTLANDER, OREJA, PACK, PARTSCH , PATTERSON, PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS , PIECYK, PIERROS , PIRKL, PISONI F. , PISONI N. , PLANAS
PUCHADES , POETTERING, POLLACK, PONS GRAU , PORRAZZINI , PRAG , PRICE, PRONK,

PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH , RAUTI, READ, RINSCHE, ROGALLA, ROSMINI , ROSSETTI,

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS , SAKELLARIOU, SAMLAND,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS , SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS , SISÓ CRUELLAS,
SONNEVELD, STAVROU , TARADASH , THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TOMLINSON,

TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van
VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING , von WECHMAR,
WETTIG , WHITE, WIJSENBEEK, WOLTJER .

-

ADAM, ALAVANOS , ANDREWS , BARRERA I COSTA, BARTON , BEAZLEY C. , BETHELL, BIRD,
BJØRNVIG, BLANEY, BRITO, BUCHAN, CANAVARRO, CHRISTENSEN I. , CRAWLEY, DALY,
DESSYLAS , DILLEN , ELLES , ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS , ESTGEN, EWING, FALCONER,
FAYOT, FITZGERALD , FITZSIMONS , GERAGHTY, HARRISON, HINDLEY, HOON , LALOR,
LANDA MENDIBE, LANE, LATAILLADE, LOMAS , McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT,
MAHER, de la MALENE, MARTINEZ, MEGAHY, MELIS , MIRANDA DA SILVA, MORETTI ,
MORRIS , NEWENS , NEWMAN , NEWTON DUNN, NIANIAS , NICHOLSON, ODDY , O' HAGAN,

PAISLEY, PAPAYANNAKIS , PIQUET, PROUT, RIBEIRO, ROTH, ROUMELIOTIS, SÅNCHEZ
GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LOPEZ, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN,

SIMMONDS , SIMPSON B „ SMITH A. , SMITH L „ STAES , STEVENS , STEVENSON, STEWART,
TAURAN , VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, van der WAAL.
(O)

AVGERINOS , COIMBRA MARTINS , da CUNHA OLIVEIRA, DAVID , HOWELL, HUGUES ,
INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LULLING, McMAHON, PAGOROPOULOS , PAPOUTSIS ,
ROMEOS , SALISCH, SHLECHTER, SPENCER, TSIMAS , WELSCH, WYNN .
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PROTOKOL FRA MØDET TORSDAG DEN 11 . MARTS 1993

(93/C 115/04)

DEL I

Afvikling af mødet
FORSÆDE : MARIA MAGNANI NOYA

— Landa Mendibe om en skrivelse til formanden (for

Næstformand

manden fratog ham ordet, da indlægget ikke vedrørte
godkendelsen af protokollen)

(Mødet åbnet kl. 10.00)

1. Godkendelse af protokollen
— Titley, der meddelte, at David Martin havde stillet et
spørgsmål til Pinheiro, medlem af Kommissionen, som

led i Kommissionens meddelelse om dens reaktion på
Parlamentets udtalelser (del I, punkt 22), og at Millan
havde svaret, at han ville modtage et skriftligt svar, da

— Paisley, der støttede Ewings indlæg og navnlig
protesterede mod den ændrede rækkefølge, hvori
betænkningerne sattes under afstemning
— Morris, der mindede om, at han 2 gange havde
anmodet om, at Kommissionen afgav en redegørelse
onsdag om situationen inden for fiskeriet, og som insis

terede på, at denne redegørelse blev afgivet samme dag

Martin allerede havde forladt mødesalen . Han anmodede

formanden om at protestere over for Kommissionens
formand over denne handlemåde, som han fandt var
fornærmende over for Parlamentet; han mente, at Pinhei
ro, der havde ansvaret for forbindelserne med Parlamen

tet, burde have været til stede for at besvare spørgsmålet
(formanden svarede, at hun ville henvise spørgsmålet til
Europa-Parlamentets formand, men gjorde opmærksom
på, at Kommissionen var et kollegialt organ, og at alle
dens medlemmer derfor kunne besvare spørgsmålene)
— Ewing, der, idet hun henviste til afstemningen om
betænkning af De Gucht (del I, punkt 20), protesterede
over, at denne betænkning ikke var blevet sat under
afstemning i den oprindeligt fastlagte rækkefølge, at
formanden ikke havde indhentet Parlamentets samtykke
til at sætte ændringsforslag nr. 49 som ændret ved
mundtligt ændringsforslag under afstemning, at den i
artikel 70, stk. 1 , i forretningsordenen omtalte frem
gangsmåde ikke havde været anvendt korrekt på ænd
ringsforslag nr. 6, at formanden havde nægtet at give
ordet til medlemmer, der ønskede at tage ordet vedrøren
de proceduren, og at rækkefølgen af afstemningen af
ændringsforslagene var blevet ændret uden Parlamentets
samtykke; hun anmodede dels om, at Udvalget for
Forretningsordenen fik henvist disse spørgsmål og dels
om, at denne afstemning betragtedes som bortfaldet
(formanden svarede, at hun ville henvise disse spørgsmål
til Udvalget for Forretningsordenen)
— Anastassopoulos, der efter at have understreget den
forvirring, der herskede i forbindelse med denne afstem
ning, omtalte den fulgte fremgangsmåde og var af den
opfattelse, at formanden, hvis han var berettiget hertil,
skulle have sat ændringsforslag nr. 49 under afstemning
først i henhold til bestemmelserne i forretningsordenens
artikel 92, stk. 3 ; derefter burde han havde anvendt

forretningsordenens artikel 69, stk. 6, på ordførerens
mundtlige ændring til dette ændringsforslag (formanden
tog disse bemærkninger til efterretning og oplyste, at hun
ville forelægge Udvalget for Forretningsordenen spørgs
målet)

Crawley om formandens svar pa Titleys indlæg
— Kellett-Bowman, som støttede Paisleys bemærk
ninger, idet han understregede, at afstemning om betænk
ning af De Gucht ikke var opført på dagsordenen (for
manden oplyste, at den hørte under overskriften »Af

stemning om færdigbehandlede beslutningsforslag«
— De Gucht, der meddelte, at hans betænkning var
opført til afstemning i afstemningstiden, og at ændringen
i rækkefølgen af afstemningerne var besluttet af Parla
mentet; han mente, at de britiske medlemmers afvisning
af denne ændring ikke forklarede deres stemmeafgivning
— Kostopoulos, der spurgte, hvornår Landa Mendibe
— som formanden havde frataget ordet — kunne fore
lægge sit problem, og Landa Mendibe (formanden svare
de, at han kunne få ordet efter godkendelsen af protokol
len)

— Howell, der tilsluttede sig Morris ' anmodning (for
manden svarede, at dagsordenen var meget lang, men at
spørgsmålet ville blive behandlet senere)

— Daly, der efter en personlig bemærkning protestere
de mod De Guchts bemærkninger om de britiske med
lemmer, som hun fandt fornærmende og anmodede ham
om at trække tilbage (formanden svarede, at det bestemt
ikke var De Guchts hensigt at fornærme de britiske
medlemmer, og at afstemningsrækkefølgen i øvrigt altid
kunne ændres af Parlamentet)

— Lane, der ligeledes anmodede De Gucht om at give
en undskyldning og kritiserede den forvirrede afstemning
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— Morris, der fastholdt sin anmodning (formanden
mente, det ville være vanskeligt at imødekomme den)
— Price, der under henvisning til afstemningen om
betænkning af Bindi påpegede, at hvis ordlyden i proto

kollens del I (punkt 10) var korrekt, var teksten til del II
(punkt 1 ) forkert; han anmodede om udeladelse af denne
tekst (formanden svarede, at dette spørgsmål ville blive

Talere: Van Hemeldonck for S-Gruppen, Pack for PPE- 

Gruppen, Larive for LDR-Gruppen, Tazdaït for V-Grup
pen, Lane for RDE-Gruppen, Sånchez García for ARC-
Gruppen, Alavanos for CG-Gruppen, Gonzålez Alvarez,

Ceci, Carvalho Cardoso, Veil, Roth, Nianias, Ribeiro,
Grund, Cabezón Alonso, Lucas Pires, Mendes Bota,

Telkämper, Kostopoulos, Dury, og van den Broek, med
lem af Kommissionen .

undersøgt)

— De Gucht, der ikke ønskede at trække sine udtalelser
tilbage

— Vázques Fouz, der tilsluttede sig Morris' og
Howells indlæg (formanden svarede, at denne anmod
ning ville blive imødekommet i det omfang, det var
muligt)

— Ford, der modsatte sig Prices anmodning om rettelse
af protokollens del II (formanden mindede om, at spørgs
målet ville blive undersøgt).

Næstformand

Formanden erklærede forhandlingen under et for afslut
tet .

Afstemning : del I, punkt 7 .

3. Sydafrika (forhandling)

Protokollen fra foregående møde godkendtes .
*

*

FORSÆDE: ANTONIO CAPUCHO

Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
6 forslag til beslutning (B3-0360, 0365, 0375 , 0404, 0410
og 0421 /93 ).

*

Talere :

— Landa Mendibe, der under henvisning til sit foregå

ende indlæg meddelte, at han den 28. januar 1993 og den

Talere for at forelægge beslutningsforslagene: Bertens,
Robles Piquer, Dillen og Telkämper.

Talere: Peter Beazley , Verhagen, van der Waal, van den
Broek, medlem af Kommissionen, og Ford.

9. februar 1993 havde sendt en skrivelse til Parlamentets

Formanden erklærede forhandlingen under et for afslut

formand, hvori han anmodede om formandens hjælp til
frit at kunne udøve sit hverv som medlem, da præsidiet

tet .

for det spanske parlament havde afvist at give dets

Afstemning : del I, punkt 8 .

medlemmer den støtte, de havde krav på, men at han

stadig ikke havde modtaget svar (formanden svarede, at
spørgsmålet ville blive undersøgt)
— Planas Puchades om dette indlæg.

4. Atomforsøg (forhandling)
Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
5 forslag til beslutning (B3-0364, 0373 , 0379, 0387 og
0390/93).

AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT

Næste punkt på dagsordenen var debat om aktuelle og
uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning (titler og
forslagsstillere fremgår af protokollen af 9. marts 1993,
del I, punkt 5).

Talere for at forelægge beslutningsforslagene: Crampton,
Vandemeulebroucke og Poettering.
Talere : Welsh, Morrison om det foregående indlæg, van
den Broek, medlem af Kommissionen, Ernst de la Graete,
der efter at have mindet om, at hun var opført på
talerlisten, anmodede om at få ordet til forhandlingen
(dette afviste formanden under henvisning til, at hun ikke
var til stede i mødesalen, da hun skulle have haft ordet).

2. Krænkelse af menneskerettighederne
(forhandling)

Formanden erklærede forhandlingen under et for afslut

Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
20 forslag til beslutning (B3-0374, 0399, 0412, 0430,

Afstemning : del I, punkt 9.

0363 , 0376, 0386, 0394, 041 1 , 0420, 0362, 0367 , 0422,
0361 , 0426, 0372, 0423 , 0378, 0381 og 0405/93 ).

Talere for at forelægge beslutningsforslagene: Crawley,
Blot, van den Brink, Bjørnvig, André, Arbeloa Muru,
Daly, Ernst de la Graete, Bertens, Robles Piquer, Tel
kämper, Brito, Maher, Dury, Newens, Staes, Canavarro,
Capucho, og Belo.

tet .

5. Situationen i det tidligere Sovjetunionen
(forhandling)
Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
5 forslag til beslutning (B3-0385 , 0396, 0400, 0424 og
0427/93 ).
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Formanden foreslog i betragtning af det fremskredne
tidspunkt at begrænse taletiden for stillerne af beslut
ningsforslagene til 1 minut og ikke at tillade andre
indlæg .
Parlamentet godkendte dette.

Elmalan og Ribeiro for CG-Gruppen
Domingo Segarra, Løsgænger
om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:
Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PPE):

Antal deltagere i afstemningen: 205
Talere for at forelægge beslutningsforslagene: Bertens,
Blot, Newens, Coimbra Martins og Robles Piquer.

Ja-stemmer: 200

Nej-stemmer: 2
Hverken eller: 3

Talere : van den Broek, Cramon Daiber, først om afvik

lingen af arbejdet og derefter om det fælles beslutnings
forslag om situationen i det tidligere Sovjetunionen,
Kostopoulos protesterede mod afviklingen af den aktuel
le og uopsættelige debat, da flere af medlemmerne på
talerlisten ikke havde fået lejlighed til at udtale sig.

(del II, punkt 1 a)).

Formanden erklærede forhandlingen under et for afslut

Rwanda

(Forslag til beslutning B3-0399/93 bortfaldt)

tet .

Afstemning: del I, punkt 10.

6. Katastrofer

Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om
2 forslag til beslutning (B3-0355 og 0398/93 ).
Efter at have indhentet gruppeformændenes samtykke, jf.
forretningsordenens artikel 64, stk. 6, besluttede forman
den at sætte beslutningsforslagene om dette punkt under
afstemning uden forhandling .

FORSLAG TIL BESLUTNINGB 3-0363 , 0376, 0386,
0394, 041 1 og 0420/93 :

— forslag til fælles beslutning, af:
Dury og Arbeloa Muru for S-Gruppen
Verhagen for PPE-Gruppen
André for LDR-Gruppen
Ernst de la Graete for V-Gruppen
om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 1 b)).

Cuba

Talere : Raffarin, Dury og Lataillade, formand for Under
udvalget om Fiskeri, der tilsluttede sig dette.
Afstemning : del I, punkt 11 .
AFSTEMNINGSTID

7. Krænkelser af menneskerettighederne
(afstemning)
Forslag til beslutning B3-0374, 0399, 0412, 0430,
0363 , 0376, 0386, 0394, 0411 , 0420, 0362, 0367 ,

0422, 0361 , 0426, 0372, 0423 , 0378, 0381 og 0405/

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0362 og 0367/93 :
— forslag til fælles beslutning, af:
Dury og Cabezón Alonso for S-Gruppen
Robles Piquer for PPE-Gruppen
Bertens for LDR-Gruppen
om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:
Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PPE):
Antal deltagere i afstemningen : 217
Ja-stemmer: 192

'

'

Nej -stemmer: 15
Hverken eller: 10

93 .

(del II, punkt 1 c)).
Voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien

(Forslag til beslutning B3-0422/93 bortfaldt).

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0374, 0412 og 0430/
93 :

Sumparabere og kurdere i Irak

— forslag til fælles beslutning, af:
Crawley, Dury og Van Hemeldonck for S-Gruppen
Pack for PPE-Gruppen
Larive for LDR-Gruppen
Cramon Daiber for V-Gruppen
Killilea for RDE-Gruppen
Bjørnvig og Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0361 /93 :

(PPE-Gruppen tilsluttede sig dette forslag til beslutning)
Parlamentet forkastede beslutningsforslaget ved VE.

Nr. C 115/ 142

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26 . 4 . 93

Torsdag den 11. marts 1993

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0426/93 :

8. Sydafrika (afstemning)

Forslag til beslutning (B3-0360, 0365, 0375 , 0404,

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 , 2
De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 1 d)).

0410 og 0421 /93)
FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0360, 0365 , 0375 ,

0410 og 0421 /93 :

— forslag til fælles beslutning, af:
Ford for S-Gruppen
Brasilien

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0372 og 0423/93 :

— forslag til fælles beslutning, af:
Newens og Dury for S-Gruppen
Verhagen og Robles Piquer for PPE-Gruppen
Larive og Bertens for LDR-Gruppen
Staes for V-Gruppen
Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen
Brito for CG-Gruppen

Robles Piquer og Verhagen for PPE-Gruppen
Bertens for LDR-Gruppen
Telkämper for V-Gruppen
Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen
Wurtz for CG-Gruppen

om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 2).

(Forslag til beslutning B3-0404/93 bortfaldt).

om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 1 e)).

9. Atomforsøg (afstemning)
Forslag til beslutning (B3-0364, 0373, 0379, 0387 og
0390/93)

Østtimor

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0364, 0373 , 0379,

Talere : Brito, Belo, der for S-Gruppen foreslog at sætte

de tre beslutningsforslag under afstemning under et, da
de var identiske, Miranda da Silva og Telkämper oplyste,

0387 og 0390/93 :

ning, der blev vedtaget.

— forslag til fælles beslutning, af:
Crampton, Ford og Sakellariou for S-Gruppen
Penders og Poettering for PPE-Gruppen
Lannoye for V-Gruppen

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0378, 0381 og 0405/

Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen
Ainardi for CG-Gruppen
om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

at deres respektive grupper kunne tilslutte sig den beslut

93 :

PPE-Gruppen havde anmodet om særskilt afstemning om
punkt F og punkt 6.
Punkt A-E: vedtaget

Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (S og V):
Antal deltagere i afstemningen: 215
Ja-stemmer: 196

Nej-stemmer: 10
Hverken eller: 9

Punkt F: vedtaget

Punkt 1-5 : vedtaget

(del II, punkt 3 ).

Punkt 6: vedtaget
Punkt 7 : vedtaget

Oomen-Ruijten meddelte, at hendes gruppe havde anmo
det om afstemning ved AN om hele beslutningsforslaget.

10. Situationen i det tidligere Sovjetunionen
(afstemning)
Forslag til beslutning (B3-0385, 0396, 0400, 0424 og
0427/93)

Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PPE):
Antal deltagere i afstemningen: 224

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0385,0396, 0424 og

Ja-stemmer: 205

0427/93

Nej-stemmer: 12
Hverken eller: 7

(del II, punkt 1 f)).

— forslag til fælles beslutning, af:
Coimbra Martins og Hoff for S-Gruppen
Penders og Robles Piquer for PPE-Gruppen
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Bertens for LDR-Gruppen
de la Malene for RDE-Gruppen
Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: del I, punkt 20, i protokollen af 12.3.1993 .

om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

punkt A-G og punkt 1 og 2: vedtaget

punkt 3 : vedtaget (særskilt afstemning på anmodning af

13. Det Europæiske Økonomiske Samarbejds
område (forhandling)

V-Gruppen)

punkt 4 og 5 : vedtaget

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 4).

(Forslag til beslutning B3-0400/93 bortfaldt)

Steichen, medlem af Kommissionen, afgav en redegørel

se om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Talere: Jepsen for PPE-Gruppen, De Clercq for LDR-
Gruppen, Lane for RDE-Gruppen, Geraghty, Stavrou,
Maher, Chanterie og Steichen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

11. Katastrofer (afstemning)
Forslag til beslutning (B3-0355 og 0398/93)
FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0355/93 og 0398/93 :

— forslag til fælles beslutning, af:
Denys og Hervé for S-Gruppen
Raffarin for LDR-Gruppen
Raffin for V-Gruppen
Lataillade for RDE-Gruppen
Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen
om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1
De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 5).

14. EP's årsregnskaber for 1992 (forhandling)
Tomlinson forelagde — efter at have protesteret mod, at
der ikke var nogen ansvarlige tjenestemænd fra admi
nistrationen til stede, og efter at have anmodet formanden

om at pålægge Præsidiet at sikre, at en sådan situation
ikke gentog sig — sin betænkning udarbejdet for Budget
kontroludvalget om afslutningen af Europa-Parlamentets
årsregnskaber for regnskabsåret 1992 (A3-0053/93).
Formanden meddelte, at det beroede på et tilfælde, at
netop denne betænkning skulle behandles samtidig med,
at der blev afholdt møde i Præsidiet med deltagelse af de
ansvarlige tjenestemænd fra administrationen ; han
lovede imidlertid at viderebringe disse bemærkninger til
Præsidiet.

Talere: Goedmakers for S-Gruppen, og Theato for PPE- 
Gruppen.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT AFSLUTTET

Afstemning : del I, punkt 21 , i protokollen af 12.3.1993 .

(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

15. Interinstitutionelle aftaler (forhandling)

FORSÆDE: JOÃO CRAVINHO

Næstformand

12. EF-aftaler — republikkerne i SNG
(forhandling)
David Martin forelagde den betænkning, han havde
udarbejdet for Udvalget om Eksterne Økonomiske For
bindelser om fremtidige aftaler mellem Fællesskabet og
republikkerne i Samfundet af Uafhængige Stater (A3
0073/93).

Talere: Price for PPE-Gruppen, Blot for DR-Gruppen,
Benoit, Zavvos, Stavrou, Miranda da Lage for S-Grup
pen, og Steichen, medlem af Kommissionen .

Roumeliotis forelagde den betænkning, han havde udar
bejdet for Udvalget om Institutionelle Spørgsmål om
indgåelse og tilpasning af de interinstitutionelle aftaler
(A3-0043/93).
Talere : Suárez Gonzålez, ordfører for udtalelsen fra

REX-Udvalget, Baron Crespo, ordfører for udtalelsen fra
Udenrigsudvalget, Metten for S-Gruppen, Herman for
PPE-Gruppen, Dillen for DR-Gruppen, Kostopoulos,
Løsgænger, De Giovanni, og Vanni d'Archirafi , medlem
af Kommissionen .

FORSÆDE : ROBERTO BARZANTI

Næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : del I, punkt 22, i protokollen af 12.3.1993 .
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16. Søtransport i Adriaterhavet og Det Joniske
Hav (forhandling)
De Piccoli forelagde den betænkning, han havde udarbej
det for Udvalget om Transport og Turisme om udviklin
gen af søtransport og havnevirksomhed i Adriaterhavet
og Det Joniske Hav (A3-0067/93).

19. Gabcikovo-dæmningen (forhandling)
Steichen, medlem af Kommissionen, afgav en redegørel
se om forhandlingerne mellem Slovakiet og Ungarn om
Gabcikovo-dæmningen.
*

Talere : Brian Simpson for S-Gruppen, Sarlis for PPE- 
Gruppen, Bettini for V-Gruppen, Alavanos for CG-
Gruppen, Guidolin, og Vanni d'Archirafi, medlem af
Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : del I, punkt 23, i protokollen af 12.3.1993 .

*

*

Formanden meddelte, at han som afslutning pa forhand
lingen om Kommissionens redegørelse havde modtaget
følgende beslutningsforslag med anmodning om afstem
ning snarest muligt, jf. forretningsordenens artikel 56,
stk. 3 , af:

— van Dijk for V-Gruppen om opførelse af Gabcikovo
dæmningen (B3-0289/93)

17. Færdselssikkerhed (forhandling)
Tauran forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
for Udvalget om Transport og Turisme om Fællesskabets
handlingsprogram om færdselssikkerhed (A3-00 14/93).
Talere : Schlechter for S-Gruppen, Cornelissen for PPE-
Gruppen, Wijsenbeek for LDR-Gruppen, van Dijk, for
mand for Transportudvalget, for V-Gruppen, Kostopou
los, Løsgænger, Brian Simpson, Wijsenbeek, der stillede
et spørgsmål til Kommissionen, van der Waal, Ferri, Sisó
Cruellas, Visser, Coimbra Martins, Topmann, og Vanni
d'Archirafi, medlem af Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : del I, punkt 24, i protokollen af 12.3.1993 .

18. AVS-leverandører af bananer

— Moretti for ARC-Gruppen om Gabcikovo-dæmnin
gen (B3-0350/93 )
— Habsburg, Cassanmagnago Ceretti, Fernández-
Albor og Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen (B3-0352/93)
— Punset i Casals, de Vries, Vohrer og Pimenta for
LDR-Gruppen om Gabcikovo-dæmningen (B3-0382/93)

— van Dijk og Lannoye for V-Gruppen om opførelse af
Gabcikovo-Nagymaros-kraftværket (B3-0392/93)
— Roth-Behrendt for S-Gruppen om Gabcikovo-dæm
ningen (B3-0428/93)
Han meddelte, at afgørelsen om anmodning om afstem
ning snarest muligt ville blive truffet ved forhandlingens
afslutning .

(forhandling) *
*

Daly forelagde den betænkning, hun havde udarbejdet for
Udvalget om Udvikling og Samarbejde om Kommis
sionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en særlig
støtteordning for traditionelle AVS-leverandører af bana
ner (KC)M(92)0465 — C3-0020/93) (A3-0049/93).

FORSÆDE : NICOLAS ESTGEN

Næstformand

Talere : Van Putten for S-Gruppen, Hermans for PPE- 
Gruppen, Mendes Bota for LDR-Gruppen, Telkämper
for V-Gruppen, Sånchez Garcia for ARC-Gruppen, Tau
ran for DR-Gruppen, Grund, Løsgænger, Colino Sala
manca, Suárez Gonzålez, Mendes de Vigo, Braun Moser,
og Steichen, medlem af Kommissionen.

*

*

Talere : van Dijk, der uddybede V-Gruppens beslutnings
forslag, Sakellariou for S-Gruppen, Habsburg for PPE-
Gruppen, Bertens for LDR-Gruppen, og van Dijk for
V-Gruppen.

Talere :

— Read, kvæstor, der spurgte, om der var givet tilladel
se til den demonstration, der foregik foran mødesalen ;
Kvæstorkollegiet havde ikke givet sit samtykke (forman
den svarede, at han ikke var bekendt med nogen tilladel
se)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

— Cot, formand for S-Gruppen, der anmodede om, at
foyeren foran mødesalen blev ryddet, da formålet med
demonstrationen var at udøve pres på medlemmerne
under afstemningen (formanden svarede, at han allerede

Afstemning : del I, punkt 25 , i protokollen af 12.3.1993 .

havde bedt herom)
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— Sandbæk om dette indlæg

FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0599 — C3
0044/93 :

— Tindemans, formand for PPE-Gruppen, der tilslutte

de sig Cots udtalelser og anmodede om, at Parlamentets
forhandlinger blev afbrudt, indtil demonstrationen var
opløst (formanden svarede, at demonstranterne allerede
havde forladt foyeren foran mødesalen)

— Planas Puchades protesterede ligeledes mod de
monstrationen og oplyste i øvrigt, at han havde modtaget
et flyveblad om krænkelse af menneskerettighederne i
Spanien; han anmodede om, at pression af denne type
blev forbudt (formanden erindrede om, at ordenen var
genetableret)

— Robles Piquer, der tilsluttede Planas Puchades ' ind
læg

— Landa Mendibe om årsagen til, at familierne til
baskiske politiske fanger deltog i demonstrationen (for
manden fratog ham ordet og påpegede, at han ikke ville
tillade en forhandling om dette emne)

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1-9 (undtagen 7)
under et, 7, 10 og 11 under et, 12 ved VE, 13 , 14, 15 , 16,
51 , 17 ved AN (S ), 18 ved VE, 63 , 19-26 (undtagen 24)
underet, 24, 27-35 (undtagen 30, 33 , 34) underet, 30, 33 ,
34 ved VE, 36 ( 1 . del) ved AN (PPE), 64, 39 ( 1 . del), 39
(3 . del), 40, 42 (1 ., 3 ., 4., 5 ., 6., 7 . og 8 . del) en efter en, 65 ,
66, 44 (2. del), 44 (3 . del), 44 (5 . del), 45 og 46-49 under
et (46 som tilføjelse)

Ændringsforslag, der blev forkastet: 50, 52 ved VE, 53
ved VE, 58, 36 (2. del) ved AN (PPE), 37 , 38, 39 (2. del)
ved VE, 54, 62, 59 ( 1 . del), 59 (2. del) ved VE, 4 1 ved VE,
55 ved VE, 42 (2 . del), 43 , 44 ( 1 . del), 44 (4. del), 57, 60
og 61

Ændringsforslag, der var annulleret: 67
Ændringsforslag, der bortfaldt: 56

Desama tog ordet til den fortsatte forhandling
Talere :

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afgørelse om anmodning om afstemning snarest muligt:
Parlamentet vedtog afstemning snarest muligt.

— Colom i Naval om ordførerens negative holdning til
nr. 12, der var stillet af det korresponderende udvalg,
ordføreren og Gutiérrez Diaz, formand for Regionalud
valget, om dette emne (formanden foretog en kontrolaf
stemning ved VE efter disse indlæg)

Afstemning : del I, punkt 26, i protokollen af 12.3.1993 .

— Bettini, der anmodede om særskilt afstemning om
nr. 24, 30 og 33

AFSTEMNINGSTID

—

Gutiérrez Diaz anmodede om, at man først stemte om

ning til ændringsforslagene blev præciseret før hver
afstemning

betænkning af Ortiz Climent, og De Gucht, der modsatte
sig denne anmodning .

— ordføreren, der anmodede om opdelt afstemning om

Pons Grau, der anmodede om, at ordførerens hold

nr. 59

Parlamentet godkendte denne anmodning .
— Colom i Naval om den opdelte afstemning om nr. 44

Magnani Noya anmodede om, at hendes betænkning blev
sat under afstemning samme dag, da hun ikke ville være
til stede fredag .

— ordføreren, der tilsluttede sig at betragte nr. 46 som
en tilføjelse, som S-Gruppen havde anmodet om.
Ved opdelt afstemning:

20. Finansielt samhørighedsinstrument
(afstemning) *
Betænkning af Ortiz Climent — A3-0085/93 .

nr. 36 (PPE):

1 . del : 1 . sætning
2 . del : resten

Talere :

nr. 39 (S ):

— Ordføreren, der påpegede flere sproglige fejl.
— Brito meddelte ligeledes en fejl i nr. 45 , hvor
» semestriel« skulle erstattes af »annuel« i den franske

1 . del : genetablering af Kommissionens tekst, nemlig »de
pågældende medlemsstater og«
2. del: ordene »inden for rammerne af partnerskabet og«
3 . del : resten

udgave.

— Colom i Naval påpegede, at flere ændringsforslag i
den spanske udgave skulle være i Heinz Köhlers og hans
eget navn for S-Gruppen og ikke i Collins ' navn.

nr. 59 (ordføreren):

1 . del : til og med »bilag I«
2 . del : resten
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nr. 42 (LDR):

1 . del : indledende sætning og 1 . led
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

del :
del :
del :
del :
del :
del :
del :

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

led
led
led
led
led
led
led

nr. 44 (S):

1.
2.
3.
4.

del :
del :
del :
del:

til og med »nr. 4253/88«
til og med »tilsvarende«
til og med punkt 3
punkt 4

21. Importkontingent for oksekød
(afstemning) *
Betænkning af Sonneveld — A3-0069/93
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0518 — C3
0033/93

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 7).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Stemmeforklaringer:

Lane, Brito og Cushnahan .

5 . del : resten

Resultat af afstemning ved AN:

Skriftlige stemmeforklaringer:

Nicholson og McCartin .
nr. 17 :

Antal deltagere i afstemningen : 225

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 7).

Ja- stemmer: 122

Nej-stemmer: 103
Hverken eller: 0

nr. 36, 1 . del :

Antal deltagere i afstemningen: 239
Ja-stemmer: 121

Nej-stemmer: 113
Hverken eller: 5

22. Den Europæiske Union (afstemning)
Betænkninger af Valverde Lopez (A3-0041 /93) og
Magnani Noya (A3-0040/93)
a) A3-0041/93:
FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 , 2, 4, 5
nr. 36, 2 . del :

Antal deltagere i afstemningen: 235
Ja-stemmer: 37

Nej-stemmer: 194

Ændringsforslag, der var annulleret: 3
De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en (punkt 7 b)
ved særskilt afstemning (ARC))

Hverken eller: 4

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 6).
Ordføreren tog ordet.

Stemmeforklaring:
Ib Christensen .

Skriftlige stemmeforklaringer:

Boissiére, Ephremidis, Rønn og Blak.
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 8a)).

NING :

Skriftlige stemmeforklaringer:

b) A3-0040/93:
FORSLAG TIL BESLUTNING

Maher, Apolinário, Alavanos, Killilea, Bettini, Izquierdo
Rojo, Colom i Naval for S-Gruppen, og Ephremidis for
CG-Gruppen .

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 3 og 1 ved VE

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning

Ændringsforslag, der bortfaldt: 5

ved AN (PPE, S):

Antal deltagere i afstemningen: 242
Ja-stemmer: 235

Nej-stemmer: 6
Hverken eller: 1

(del II, punkt 6).

Ændringsforslag, der blev forkastet: 2, 6, 4

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en (punkt 5
(ARC) og punkt 10 (S ) ved særskilt afstemning og punkt
19 opdelt (V)).
Ordføreren oplyste, at nr. 5 drejede sig om en sproglig
ændring (formanden besluttede ikke at sætte det under
afstemning)
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Opdelt afstemning om punkt 19:
1 . del: uden ordene »i samarbejde med USA«: vedtaget
2. del: disse ord: vedtaget ved VE

Skriftlige stemmeforklaringer:

Schodruch, Ephremidis og Dillen.
Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 8 b)).
*

*

*

Talere :

— ordføreren, der foreslog, at ordet »bestemmelser«
blev erstattet af »principper« i nr. 60, hvilket formanden
tilsluttede sig, da ingen modsatte sig det
— Van Outrive og ordføreren om S-Gruppens forslag
om at erstatte ordene »tyrkisk mindretal« med »muslimsk
mindretal«: Parlamentet godkendte denne ændring
— ordføreren, der påpegede, at den opdelte afstemning
om nr. 116 gjorde ændringsforslaget betydningsløst; han
anmodede derfor stilleren om at tage det tilbage; Van
Outrive, der havde stillet ændringsforslaget, afviste dette.

Roumeliotis anmodede om, at hans betænkning (A3
0043/93) blev sat under afstemning nu.

Ved opdelt afstemning :

Parlamentet afviste anmodningen.

1 . del: teksten uden ordene »(sociale økonomiske...
administration)«: vedtaget
2. del : disse ord: vedtaget

23. Menneskerettighederne i EF (afstemning)

punkt 15 :

Betænkning af De Gucht — A3-0025/93 og A3
0025/93/ændr.

(Denne betænkning var på grundlag af forretningsorde
nens artikel 71 under mødet den 8 . februar 1993 blevet

henvist til udvalget (del I, punkt 12, i protokollen fra
denne dato).

punkt 3 (PPE):

1 . del: til og med »inden for Fællesskabet«: vedtaget
2. del : resten : vedtaget
punkt 32 :
1 . del : teksten uden ordene »som fattigdom er«: vedtaget
2 . del : disse ord: vedtaget
nr. 53 :

FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 68, 69, 39 ved AN
(S), 40, 3 , 4, 41 , 44, 42, 75 (kompromis), 22-24 under et,
5 (ordet »alle«), 45 , 46, 76 (kompromis), 48 ved AN (S),
49 ved AN (S), 77 (kompromis), 5 1 , 52, 53 opdelt, 25 , 36,
55 ved VE, 29 ( 1 . del), 29 (3 . del) ved VE, 26 opdelt, 58 ,
59, 78 (kompromis), 31 , 61 , 66, 62, 63 , 79 (kompromis),
65 , 80 (kompromis) ved AN (S ), 70, 33 ved VE (til og
med ordene »Det Forenede Kongerige«), 47
Ændringsforslag, der blev forkastet: 35 ved AN (PPE),

1 . del : til og med »navnlig blandt ungdommen«
2 . del : resten af teksten

punkt 43 :
1 . del : til og med »... i Fællesskabet«: vedtaget
2 . del : resten : forkastet ved VE

nr. 29 (S , PPE):

1 . del : til og med »militærnægtere«
2 . del : »og nonkonformister«

29 (2 . del)

3 . del : resten

Ændringsforslag, der var uantageligt: 43

nr. 26 (PPE):

Ændringsforslag, der bortfaldt: 60

2 . del : resten

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en:

punkt 83 :

— ved særskilt afstemning : punkt E, punkt 8 ved VE,
punkt 12 og 13 (PPE), punkt 28-30 (PPE), 44 og 46
(PPE), 51 og 52 (PPE), 53 og 54 (PPE), 60 (S , PPE), 67
(PPE), 79 (PPE), 81 , 83 og 85 (PPE), 84 ved VE (S ), 88
(PPE), 90 (S ) (forkastet), 94 og 95 (PPE), 97 og 98 (PPE),
100-104 og 108 (PPE), 114-116 (PPE)

1 . del : teksten uden parentesen: vedtaget
2 . del: parentesen: forkastet

— ved opdelt afstemning : punkt 3 (PPE), 15 (PPE), 32
(PPE), 43 (S) (delvis), 83 (S) (delvis), 116 (S) (delvis),
117 (PPE)

— bortfaldt: punkt 21 , 22, 26, 27 , 35 , 37, 76

1 . del : til og med »skatteunddragelse«

punkt 1 16:
1 . del : teksten uden parentesen: vedtaget
2 . del : parentesen : forkastet ved VE

punkt 117 :
1 . del : teksten uden ordene »Amnesty Internationals
Eksekutivkomité«: vedtaget
2 . del : disse ord: vedtaget
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Resultat af afstemning ved AN:
nr. 39 :

Antal deltagere i afstemningen : 196
Ja-stemmer: 130

Nej-stemmer: 66

Skriftlige stemmeforklaringer:

Tauran, Piquet, da Cunha Oliveira, Christopher Beazley,
Lambrias, Goedmakers, Alavanos, Nicholson, Deprez,
Hermans, Reding, Papoutsis, Lenz, Kostopoulos, Nia
nias, Rønn, Blak og Ephremidis.

Hverken eller: 0

Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PPE, LDR):
Antal deltagere i afstemningen: 171

nr. 48 :

Ja-stemmer: 113

Antal deltagere i afstemningen : 186
Ja-stemmer: 107

Nej-stemmer: 51
Hverken eller: 7

(del II, punkt 9).

Nej-stemmer: 65
Hverken eller: 14

AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
nr. 49 :

Antal deltagere i afstemningen: 1 82
Ja-stemmer: 104

24. Dagsorden for næste møde

Hverken eller: 2

Formanden meddelte, at dagsordenen for mødet fredag
den 12 . marts 1993 var fastlagt som følger:

nr. 35 :

kl. 9.00:

Antal deltagere i afstemningen : 196

— procedure uden betænkning *

Nej-stemmer: 76

Ja-stemmer: 40

— betænkning uden forhandling af Desama om Fælles

Nej-stemmer: 146

skabsstatistikker *

Hverken eller: 10

punkt 60:
Antal deltagere i afstemningen : 187
Ja-stemmer: 102

— afstemning om færdigbehandlede beslutningsforslag
— anden betænkning af Mattina og tomater * (')
— betænkning af Mendes Bota om Den Paritetiske

Forsamling AVS-EØF (')

Nej-stemmer: 74
Hverken eller: 1 1

— forslag til beslutning om økologiske landbrugspro
dukter (')

nr. 80 (kompromis):
Ja-stemmer: 118

— betænkning af da Cunha Oliveira om frugt og grøn
sager * (')

Nej-stemmer: 57

— betænkning af Maher om fiskeri ud for Madagaskar *

Antal deltagere i afstemningen: 177
Hverken eller: 2

o

— redegørelse fra Kommissionen om fiskeri
Stemmeforklaringer:

— redegørelse fra Kommissionen om olieholdige pro
dukter

Van Outrive for S-Gruppen, De Gucht, ordfører for
LDR-Gruppen, Vandemeulebroucke for ARC-Gruppen,
Landa Mendibe, Dessylas, Arbeloa Muru, Tindemans for
PPE-Gruppen, Coates og De Gucht, begge om indlæg af

— mundtlig forespørgsel med forhandling om beskyt
telse af dyr under transport

Tindemans .

(Mødet hævet kl. 20.35)

Ephremidis, der meddelte, at han havde ønsket at afgive
stemmeforklaring, men at han ikke havde fået ordet.

(')

Teksterne ville blive sat under afstemning efter afslutningen af hver
enkelt forhandling.

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH

Generalsekretær

Formand
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DEL II

Tekster vedtaget af Europa-Parlamentet

1. Krænkelse af menneskerettighederne
a) BESLUTNING B3-0374, 0412, 0430/93

Beslutning om voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien
Europa-Parlamentet,

— der henviser til sin beslutning af 1 1 . februar 1993 (') om situationen i Bosnien-Hercegovina
og alle sine tidligere beslutninger om situationen i det tidligere Jugoslavien, navnlig
beslutningen af 17 . december 1992 (2) om voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien,

— der henviser til drøftelserne under den offentlige høring i Udvalget om Kvinders Rettigheder
om voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien, der afholdtes i Bruxelles den 18 . februar
1993 ,

A. der erkender, at de grusomheder, der finder sted mod kvinder i det tidligere Jugoslavien, ikke
vil blive ordentlig opklaret, før der findes en politisk løsning på denne konflikt, og som

opfordrer alle parter til at gøre en indsats for at finde en løsning på krigen,
B. der beklager, at De Forenede Nationers militærkommando ikke anså det for relevant at sende
en repræsentant til høringen i Udvalget om Kvinders Rettigheder, og som erklærer, at
militærets opgaver skal omfatte beskyttelse af værdigheden hos de mennesker, som bliver
indblandet i konflikter,

C. der glæder sig over Warburton-delegationens arbejde, men beklager, at denne EF
delegation, der skulle undersøge voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien, hverken fik
et tilstrækkeligt bredt arbejdsområde eller tilstrækkelige ressourcer og støtte til effektivt at
udføre sin opgave,
D. der med beklagelse bemærker, at De Forenede Nationers Kommission om Krigsforbrydelser
ikke har noget kvindeligt medlem,

1.

opfordrer til, at man øjeblikkeligt nedlægger voldtægtslejrene og frigiver de kvinder, der

tilbageholdes der;

2.

fordømmer tilbageholdelse og voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien ;

3 . kræver, at systematisk voldtægt af kvinder betragtes som en krigsforbrydelse og en
forbrydelse mod menneskeheden, uanset om disse handlinger bliver begået som led i en national
eller international konflikt og om de involverede er militære eller civile personer;
4. er klar over, at størstedelen af ofrene for systematisk voldtægt har været muslimske kvinder,
men beklager, at voldtægt finder sted, uanset hvem ofrene er;

5 . opfordrer til, at der stilles midler til rådighed, således at der kan blive foretaget hurtige og
grundige undersøgelser, og der kan gives støtte til eksisterende uafhængige dokumentationscen
tre, eller hvor sådanne ikke findes, til oprettelse af sådanne centre for at indsamle beviser til
identifikation af gerningsmændene;
6. bifalder Sikkerhedsrådets resolution nr. 808 om oprettelse af en international domstol, der
skal dømme i alvorlige tilfælde af menneskerettighedskrænkelser i det tidligere Jugoslavien

siden 1991 , og anmoder FN' s generalsekretær om snarest muligt at skabe betingelserne for, at
denne resolution kan føres ud i livet;

(')
(2)

Protokollen af denne dato, del II, pkt. 8 .
Protokollen af denne dato, del II, pkt. 8 c).
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7. opfordrer til snarlig nedsættelse af denne særlige domstol, som skal retsforfølge og straffe
dem, der har begået eller beordret disse grusomheder; opfordrer til indførelse af omvendt
bevisbyrde i voldtægtssager og erstatning til ofrene ;
8 . anmoder medlemsstaterne om at sikre, at der bliver kvinder repræsenteret i FN' s
krigsforbrydelseskommission og i den særlige domstol ;

9. tager til efterretning, at Sikkerhedsrådet er rede til at medtage de tilfælde af voldtægt, som
kvinder i det tidligere Jugoslavien er blevet ofre for, blandt de forbrydelser, som denne domstol
skal tage sig af;
10. kræver, at der stilles midler til rådighed, således at der kan oprettes særlige centre for de
kvindelige ofre og deres børn for derved at give dem mulighed for at blive flyttet fra de
nuværende flygtningelejre, dersom de måtte ønske dette ;
1 1.

opfordrer til, at der organiseres transport til disse centre;

12. opfordrer til, at der i mellemtiden træffes foranstaltninger for at sikre, at der sker en
øjeblikkelig forbedring af de fysiske forhold for misbrugte kvinder i de nuværende flygtninge
lejre, bl.a. bedre sanitære forhold, sundhedspleje, fødevarer og rådgivning;
13 .

opfordrer til, at der skaffes egnet og tilgængelig langtidslogi for de mest traumatiserede

kvinder;

14.
—
—
—
—

opfordrer til, at der ydes egnet medicinsk støtte til voldtægtsofrene, bl.a.
mobile beredskabshold, knyttet til de vigtigste hospitaler,
faciliteter for afbrydelse af graviditeten, dersom kvinden ønsker dette,
støtte før og efter fødslen,
tæt kommunikation mellem gynækologer og psykiatere og de relevante hospitalsafdelinger;

15 . opfordrer til, at der gives effektiv rådgivning til voldtægtsofrene, således at de kan
integreres i samfundsstøtteordninger for krigsofre, hvorved man undgår, at kvinderne føler, de
bliver brændemærket;

16. mener, at der bør gives prioritet til at give kvinderne mulighed for at deltage i aktiviteter,
der sikrer deres økonomiske uafhængighed;
17 .

opfordrer til, at der gives støtte til de kvinder, som beslutter at beholde de børn, der fødes

som følge af voldtægt, således at international adoption kan betragtes som en sidste løsning, og
understreger, at barnets tarv til enhver tid er det vigtigste ;
18 . opfordrer til, at der skaffes undervisningsmateriale og information, der kan uddeles
gennem flygtningecentre, hospitaler, skoler og religiøse og kulturelle centre;

19. opfordrer til, at den nuværende militære adfærdskodeks revideres, og at der fastlægges nye
retningslinjer for indsamling af beviser om hyppigheden af voldtægt, og protesterer mod den
Opfattelse, at voldtægt på en eller anden måde er en acceptabel del af krigsbyttet;
20.

opfordrer Kommissionen til at udvikle og styrke sin tilstedeværelse i området med mandat

til at:

— koordinere og økonomisk støtte de bestræbelser, der udfoldes af regeringer samt af
ikke-statslige og private kvindeorganisationer, der arbejder på et ikke-nationalistisk grund
lag ;
— udvide programmet for praktisk bistand og overvåge gennemførelsen heraf;
— at dele de erfaringer, der er indhøstet i det tidligere Jugoslavien, således at den lære, man kan
drage heraf, kan gøre det internationale samfund i stand til at reagere mere effektivt i tilfælde
af lignende forhold andetsteds i fremtiden,
— at følge disse henstillinger op;

21 . anmoder Det Europæiske Fællesskab om at sende et EF-beredskabshold af socialarbej
dere, f.eks. socialpædagoger og rådgivere, herunder folk med erfaring i behandling af
voldtægtssager, til at rådgive og oplære de folk, der arbejder lokalt, og støtte selvhjælpsgrupper;
22.

opfordrer EF' s overvågningsstyrker til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet snarest

muligt;
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23 . opfordrer medlemsstaterne til at give husly til de kvinder og børn, der flygter fra disse
grusomheder, dersom det er umuligt for dem at blive i deres eget samfund, og bl.a. at:
— fremskynde visumprocedurer for disse flygtninge,
— give midlertidig indrejsetilladelse til kvinder, der har behov for lægebehandling,
— anerkende voldtægt som en lovlig asylgrund,

— acceptere det ansvar, som opstår ved beslutningen om at tillade voldtægtsofre at slå sig ned
og give dem effektiv langfristet støtte, således at de kan komme sig over dette traume;
24.

opfordrer FN til at udarbejde en konvention til beskyttelse af kvinder i tilfælde af kriser og

væbnede konflikter;

25 .

opfordrer de berørte parter til ikke at acceptere nogen fredsaftale, der ikke tager hensyn til

disse punkter;

26.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemssta

ternes regeringer og FN' s generalsekretær.

b) BESLUTNING B3-0363, 0376, 0386, 0394, 0411 og 0420/93
Beslutning om menneskerettigheder i Rwanda
Europa-Parlamentet,

— der henviser til sine tidligere beslutninger om Rwanda,

A. der henviser til det siden januar 1993 stadigt stigende antal voldshandlinger i den nordlige
del af landet, som udføres af de forskellige tilstedeværende parter, FPR (Rwandas
Patriotiske Front), den regulære hær og kommandostyrker, som deltager i en guerillakrig,
hvor civilbefolkningen er ofrene,

B. der er foruroliget over de ca. 1 million flygtninge, som forsøger at flygte fra det nordlige
Rwanda ind til hovedstaden Kigali,

C. der er foruroliget over disse personers yderst dårlige forhold og over underernæringen blandt
børn, som allerede har ramt 30%,

D. der fordømmer de krigsforbrydelser, herunder summariske henrettelser, voldtægt og

plyndringer, som ifølge en international undersøgelseskommission begås af Rwandas
regulære hær og af Rwandas Patriotiske Front,

E. der beklager og fordømmer ødelæggelserne af boliger og lægecentre samt besættelsen af
hospitaler o.lign., hvoraf nogle er oprettet og holdt i drift via det europæiske samarbejde,
F. der er alvorligt foruroliget over enhver form for brud på våbenhvileaftalen af 1 2. juli 1 992 og
især over den efterfølgende genoptagelse af den væbnede konflikt,
G. der er klar over den indsats, som allerede er gjort af såvel landene i området som af Belgien,

Frankrig og USA, der optræder som observatører under de forhandlinger, der finder sted
under OAU' s auspicier,

H. der henviser til de appeller, som tidligere er fremsat af internationale organisationer,
institutioner og ikke-statslige organisationer, herunder især den beslutning, som Den
Paritetiske Forsamling AVS-EØF vedtog i Santo Domingo i februar 1992,
I.

der henviser til, at den rwandiske regering og oprørerne ved et møde i Dar-es-Salaam har

tilkendegivet at ville genoverveje deres stilling, for så vidt angår tilstedeværelsen af
udenlandske tropper,
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1 . anmoder Rwandas regering samt alle politiske partier i regering og opposition om at
genoptage de afbrudte forhandlinger i Arusha samt overholde de indgåede aftaler;
2. anmoder præsident Habyarimanas regering og FPR om at indstille enhver form for væbnet
fjendtlighed og gennemføre en vedvarende våbenstilstand;
3 . anmoder regeringen om at bringe de former for repression mod tutsie-samfundet, som en
række undersøgelseskommissioner har berettet om, til ophør;
4.

anmoder den rwandiske regering og Rwandas Patriotiske Front (FPR) om straks at sætte en

stopper for tortur og drab på ubevæbnede civile samt skride ind over for de personer, der er
ansvarlige for disse forbrydelser;
5 . anmoder om øjeblikkelig løsladelse af alle de rwandere, der er sigtet eller allerede dømt,
alene fordi de har opfordret til respekt for menneskerettighederne og indførelse af demokratiske
institutioner;

6. opfordrer det internationale samfund og navnlig Det Europæiske Fællesskab til at støtte
dialogen mellem de forskellige parter i det rwandiske samfund, som bør overholde de
demokratiske spilleregler med henblik på at undgå en krise, som hurtigt ville kunne kaste
Rwanda ud i en situation, der desværre bliver mere og mere almindelig på det afrikanske
kontinent;

7.

anmoder om snarlig afholdelse af valg i nærværelse af internationale observatører;

8 . anmoder endvidere Fællesskabet og dets medlemsstater om at støtte de fredsbestræbelser,
der gøres af OAU og landene i området, og opfordrer i denne forbindelse Fællesskabet til at
forøge sin logistiske og finansielle støtte til OAU ' s militære observatørgruppe, således at denne
organisation i højere grad sættes i stand til at påtage sig den ønskede rolle som en international
fredsbevarende styrke;

9. anmoder Fællesskabet om gennem ECHO (Europæisk Kontor for Humanitær Nødhjælp)
og dettes medlemsstater omgående at iværksætte en effektiv humanitær aktion, der står i forhold
til flygtningestrømmens omfang, og samtidig støtte den effektive aktion, som WFP (Verdensfø

devareprogrammet) og IRKK (Den Internationale Røde Kors Komité) allerede har iværksat på
stedet;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, formændene
for Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF, OAU og Rwandas regering.

c)

BESLUTNING B3-0362 og 0367/93
Beslutning om menneskerettighedssituationen i Cuba

Europa-Parlamentet,

— der henleder opmærksomheden på sine tidligere beslutninger om krænkelser af menneske
rettighederne i Cuba,

A. der henviser til, at der den 24. februar 1993 blev afholdt valg i Cuba til den såkaldte
»Folkeforsamling«,

B. der henviser til, at cubanerne ved dette valg kun har haft mulighed for at stemme på én enkelt
kandidat, nemlig Cubas kommunistparti, som har et absolut magtmonopol i Republikken
Cuba,

C. der henviser til, at cubanerne i en omfattende forudgående kampagne er blevet opfordret til at
stemme en bloc på denne enhedsliste,

D. der henviser til, at det fra officiel side oplyses, at 87,3% af valgdeltagerne stemte på
enhedslisten ,

E. der henviser til, at 1 5,6% af de cubanske vælgere ifølge de samme officielle kilder på trods af
pression fra regeringens og enhedspartiets side besluttede ikke at stemme, at stemme blankt,
at stemme delvist eller at stemme ugyldigt,
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F. der henleder opmærksomheden på den kendsgerning, at dette var det første valg, siden
præsident Castro kom til magten i 1959,
G. der er alvorlig foruroliget over antallet af politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba,

H. der henleder opmærksomheden på forfølgelser i form af fysisk vold og trusler samt
arrestation og fængsling af menneskerettighedsforkæmpere,
I.

der især henleder opmærksomheden på følgende sager:
— José Luiz Pujol Iriza, idømt tre års fængsel i september 1992 tilsyneladende for at have
skrevet et kritisk brev om præsident Castro til en cubaner i eksil,
— Sebastian Arcos Bergnes, næstformand i den cubanske menneskerettighedskomité,
idømt fire års fængsel i oktober 1992 for at have sendt oplysninger til udlandet om
krænkelser af menneskerettighederne, som ifølge de cubanske myndigheder er urigtige,
— Maria Elena Cruz Varela, anerkendt digter og menneskerettighedsforkæmper, som
ifølge forlydender stadig mishandles fysisk og psykisk i fængslet,

— Yademiro Restano Diaz og Maria Elena Aparicio, idømt henholdsvis ti og syv års
fængsel i maj 1992 for medlemskab af »Movimiento de Armonía«, som ifølge de
cubanske myndigheder går ind for en ændring af »den politiske, økonomiske og sociale
struktur«,

— Gustavo Arcos, Rodolfo González, Oswaldo Pava, Elizardo Sánchez og Jesus Yanes,
som alle har været udsat for vold pa grund af »pøbelens rettergang«, har været fængslet

eller er blevet truet på livet af regeringens embedsmænd inden for den seneste tid,

J.

der henleder opmærksomheden på »Brigadas Populares de Respuesta Rapida« og disses
rolle som stormtropper, der gennemprygler og truer dissidenter,

K. der henleder opmærksomheden på, at mange mennesker, der forsøger af flygte fra Cuba,
lider druknedøden ,

1 . opfordrer den cubanske regering til at respektere demokratiet ved at tillade afholdelse af frie
valg i den nærmeste fremtid;
2. opfordrer endnu en gang de cubanske myndigheder til at indlede en dialog med
oppositionen både inden og uden for Cuba for at bane vejen for demokratiske flerpartivalg med
en forudgående fri valgkampagne overvåget af internationale observatører;
3.

kræver øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger;

4. opfordrer den cubanske regering til at give internationale menneskerettighedsorganisatio
ner tilladelse til at aflægge besøg i landet; opfordrer endvidere regeringen til at sætte en stopper
for forfølgelsen af de cubanske menneskerettighedsorganisationer;
5.

opfordrer den cubanske regering til at opløse »Brigadas Populares de Respuesta Rapida«;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske
Politiske Samarbejde, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater og den
cubanske regering .
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d) BESLUTNING B3-0426/93

Beslutning om menneskerettighedssituationen i Irak
Europa-Parlamentet,

— der henviser til den rapport, De Forenede Nationers særlige ordfører om Irak, Max van der
Stoel, den 1 . marts 1993 forelagde for Menneskerettighedskommissionen i Geneve,
A. der henviser til, at de irakiske myndigheder ifølge denne rapport i løbet af de seneste
måneder har henrettet hundredevis af personer fra den sydlige del af landet i såkaldte
dødslejre,

B. der henviser til, at der i rapporten omtales tvangsforflytninger af fanger fra den sydlige del af
landet til lejre i nord,
C. der er forfærdet over, at Saddam Hussein forsøger at udrydde sumparaberne i det sydlige
Irak, og over hans barbariske metoder, den systematiske forgiftning af vandet, den vilkårlige
bombardering af civilbefolkningen og ødelæggelsen af befolkningens ressourcer og miljø
ved dræning af sumpområderne,
1.

betragter disse oplysninger som yderst foruroligende;

2. opfordrer det internationale samfund til at lægge pres på de irakiske myndigheder for at få
sat en stopper for henrettelserne og tvangsforflytningerne ;
3 . tilslutter sig det krav, De Forenede Nationers særlige ordfører har fremsat om, at Bagdad
indstiller den økonomiske blokade af de kurdiske områder i den nordlige del af landet og de
shiitiske områder i syd ;

4. opfordrer FN' s Sikkerhedsråd til at advare den irakiske regering om, at der, medmindre den
indstiller sine angreb på sumparaberne og dræningen af sumpområderne i løbet af få dage, vil
blive indledt aktioner for at beskytte sumparaberne i overensstemmelse med FN' s Sikkerheds
råds resolution 688 ;

5 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den irakiske
regering og De Forenede Nationer.

e)

BESLUTNING B3-0372 og 0423/93

Beslutning om Chico Mendes-mordernes flugt i Brasilien
Europa-Parlamentet,

— der henviser til artikel 7 i ILO-konvention nr. 95 om gældsslaven,

— der henviser til artikel 3 i rammeaftalen for samarbejdet mellem EF og Den Føderative
Republik Brasilien,

A. der henviser til, at det er nødvendigt at overholde de demokratiske principper og
menneskerettighederne,
B. der med stor respekt mindes det arbejde, som fagforeningsmedlemmet og græsrodsforkæm
peren Chico Mendes udførte sammen med gummitappere for at bevare Amazon-regnsko
ven ,

C. der minder om det brutale mord på ham den 22 . december 1 988 og den hurtige efterforskning
af denne forbrydelse, som førte til, at Darci og Darli Alves da Silva blev anholdt, kendt
skyldige og idømt 19 års fængsel,
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D. der bemærker, at dette ifølge Amnesty International var første gang, at en brasiliansk
domstol havde kendt en jordbesidder skyldig i at have givet ordre til mord på et
fagforeningsmedlem i et landområde,
E. der er stærkt bekymret over Darci og Darli Alves da Silvas flugt fra fængslet i Rio Branco i
staten Acre, hvilket i væsentlig grad svækker det brasilianske retssystems troværdighed,

F. der også er bekymret over, at der har været lignende tilfælde, hvor myndighederne
tilsyneladende er uvillige eller ude af stand til at hindre, at personer, der er anklaget for mord
på fagforeningsledere og menneskerettighedsforkæmpere i landområder, flygter fra fængs
lerne ,

G. der er overbevist om, at den nyligt indsatte brasilianske regering bør forhindre og efterforske
drab på bønder og fagforeningsledere i landområder i forbindelse med konflikter om
ejendomsretten til jord, især fordi der mellem 1964 og 1991 kun blev ført retssag i 25 ud af
1684 tilfælde, og fordi der kun faldt dom i 14 sager,
H. der henviser til, at de skovrområder, som Chico Mendes ofrede sit liv for, f.eks .

Yanomami-folkets territorier, endnu en gang er blevet hjemsøgt af guldgravere, og at
Awa-skovområderne fortsat ødelægges af illegale nybyggere, skovarbejdere og landmænd;
henviser endvidere til, at gennemførelsen af artikel 23 1 i den brasilianske forfatning, hvori
kræves, at alle de indfødte folks territorier skal være afmærket inden oktober 1993 , er stærkt
forsinket,

I.

der henviser til adskillige rapporter i de seneste to år om tvangsarbejde og gældsslaven
blandt arbejdere i Amazon-området i Brasilien, hvilket benyttes inden for visse økonomiske
sektorer, som f.eks. skovrydning, minedrift eller trækulproduktion; den mest anvendte form
for undertrykkelse er gæld, som arbejderne pådrager sig via transporten til arbejdsstederne
og i selskabets forretninger, hvorefter lønnen holdes tilbage, hvilket M. Lavenere Machado
for nylig aflagde beretning om over for Europa-Parlamentet,

J.

der er foruroliget over rapporterne om de talrige tilfælde af tortur og drab, som udføres af
lejemordere på de arbejdere, der forsøger at flygte fra disse vilkår,

1 . opfordrer de brasilianske myndigheder til at undersøge omstændighederne i forbindelse
med Darci og Darli Alves da Silvas flugt og til at undersøge, om fangevogterne og ordenshånd
hæverne eventuelt har medvirket hertil, samt til at sørge for, at de ansvarlige bringes for en
domstol ;

2.

opfordrer udenrigsministrene i EPS til at gøre den brasilianske regering opmærksom på den

betydning, som EF tillægger denne sag ;

3. opfordrer indtrængende de brasilianske myndigheder til at sikre, at alle indberettede sager
om krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med konflikter om jordbesiddelser
bringes for en domstol, herunder retsforfølgelse af ophavsmændene ;
4. i

glæder sig over den brasilianske regerings »Opera5åo Selva Livre«, som går ud på at flytte

guldgraverne fra Yanomani-reservatet til Boa Vista;

5 . opfordrer den brasilianske regering til at tilbyde de forhenværende minearbejdere i Boa
Vista undervisning og beskæftigelse samt til at afmærke, beskytte og ratificere Awa Guaja
territoriet og andre indfødte folks territorier i henhold til artikel 231 i forfatningen inden oktober
1993 ;

6.

opfordrer det brasilianske arbejdsministerium, der blev nedsat som et særskilt ministerium i

april 1992, til at støtte inspektoraterne og systematisk følge anmeldelser om illegalt tvangsar

bejde op;

7.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EPS og den

brasilianske regering.
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f) BESLUTNING B3-0378, 0381 og 0405/93

Beslutning om retssagen mod Xanana Gusmåo og menneskerettighederne på Østtimor
Europa- Parlamentet,

— der henviser til sin beslutning af 21 . januar 1993 om domsafsigelsen i sagen om Xanana
Gusmåo ('),

A. der henviser til, at forsvarsadvokaten, der i øvrigt er udpeget halvofficielt af de indonesiske

myndigheder, påpegede — ganske vist uden held, at disse myndigheder ikke havde nogen
som helst beføjelser til at dømme Xanana Gusmåo,

B. der henviser til, at den første fase i processen i alvorlig grad har øget de særdeles stærke

bekymringer med hensyn til den rent arbitrære karakter af en proces, der savner enhver form
for retsgrundlag,

C. der henviser til, at dommen ventes afsagt inden for de nærmeste par uger,

D. der henviser til indholdet af den seneste rapport fra Amnesty International, i henhold til
hvilken Indonesiens virkelige politik fortsat går ud på systematisk krænkelse af menneske
rettighederne i Østtimor,

E. der endelig henviser til, at de forbrydelser, som Xanana Gusmåo er anklaget for, kan føre til
dødsstraf i henhold til indonesisk lov,

1.

bekræfter sine tidligere beslutninger vedrørende Østtimor, navnlig om, at Østtimor-folket

bør have ret til frit at bestemme over sig selv, og at det derfor er absolut nødvendigt og

presserende, at de indonesiske besættelsesmyndigheder indstiller den kollektive undertrykkelse,
som de har praktiseret på voldelig vis siden 1975 ;

2.

understreger og støtter Ministerrådets holdning, som for nylig blev bekræftet af det danske

formandskab over for FN' s Menneskerettighedskommission, både for så vidt angår beskyttelsen

af menneskerettighederne og forslaget om, at der skal findes en politisk løsning på problemet
inden for rammerne af de relevante FN-resolutioner og i overensstemmelse med generalsekre
tærens mandat;

3. understreger atter den totalt ulovlige art af processen mod Xanana Gusmåo og erklærer, at
det ikke vil acceptere nogen som helst dom i forbindelse med denne proces på grund af de
indonesiske retsmyndigheders totale mangel på legitimitet eller beføjelser;

4. pålægger sit Underudvalg om Menneskerettigheder snarest muligt at opføre Østtimor
problemet på sin dagsorden med henblik på en tilbundsgående analyse og eventuelt udarbejdelse
af forslag ;

5 . anmoder indtrængende sin formand om at udvirke, at det allerede vedtagne besøg af en ad
hoc-delegation fra Parlamentet i Djakarta og Dili snarest muligt kommer i stand, for at man kan
indhente detaljerede oplysninger om situationen i Østtimor;

6.

gentager sin stærke foruroligelse over, at situationen i Østtimor allerede i alvorlig grad

berører ikke alene forbindelserne mellem EF og Indonesien, men også forbindelserne mellem EF

og ASEAN-landene; henviser til, at udviklingen af disse forbindelser af begge parter betragtes
som værende af overordentlig stor vigtighed, men at de som hovedregel bør moduleres på
grundlag af overholdelsen af folkeretten og respekten for menneskerettighederne;
7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstater
nes regeringer, FN' s Generalsekretær, Republikken Indonesiens regering og de øvrige ASEAN
lande .

(')

Protokollen af denne dato, del II, punkt 5 g).
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2. Sydafrika
BESLUTNING B3-0360, 0365, 0375, 0410 og 0421/93
Beslutning om Sydafrika
Europa- Parlamentet,

— der henviser til sine tidligere beslutninger om Sydafrika,

A. der henviser til de fremskridt, det sydafrikanske samfund har gjort henimod oprettelsen af en
demokratisk stat,

B. der henviser til, at afholdelsen af almindelige valg i overensstemmelse med princippet om én
mand én stemme er et absolut nødvendigt element i omdannelsen af Sydafrika til et
ikke-racedelt demokrati, hvor menneskerettighederne respekteres,
C. der henviser til forhandlingerne mellem den sydafrikanske regering og ANC,
D. der henviser til resultaterne af ANC ' s første internationale konference,

E. der henviser til aftalen mellem parterne om at genoptage forhandlingerne den 5 . april 1993,

F. der er dybt foruroliget over den økonomiske situation i Sydafrika, særlig i de såkaldte
townships, hvor fattigdom, arbejdsløshed, racebetingede skævheder i fordelingen af velfærd
og indkomst og den sociale uligevægt i vid udstrækning er resultatet af det tidligere
apartheidsystem,

1 . glæder sig over udsigten til, at der i nær fremtid vil blive afholdt det første valg, efter
princippet om én mand én stemme, til en grundlovgivende forsamling i Sydafrika, hvis vigtigste
opgave vil være at udarbejde og vedtage en ny demokratisk forfatning for Sydafrika, som skal
skabe et retfærdigt samfund med lige muligheder for alle, og som vil bane vej for valget efter 5 år
af en demokratisk regering og et demokratisk parlament;

2. mener derfor, at det er af afgørende betydning, at valgprocessen og valget til den
grundlovgivende forsamling er frie og retfærdige, og at det internationale samfund vurderer, at
de opfylder disse krav ;

3.

opfordrer derfor den sydafrikanske regering og i de relevante tilfælde, alle forhandlingspar

ter til at sikre :

a) oprettelse snarest af en uafhængig valgkommission, i hvilken ikke alene regeringen, ANC og
de andre politiske partier skal være repræsenteret, men også repræsentanter for det civile
samfund som f.eks. Independent Forum for Electoral Education, der støttes af de sydafri
kanske kirker og flere andre ikke-statslige organisationer;
b) fri og lige adgang til massemedierne for alle politiske partier;
c) uhindret adgang til ukompliceret vælgerregistrering;
d) økonomiske ressourcer ligeligt fordelt på alle partier;
e)

uddannelse af neutrale tilforordnede ;

4. opfordrer, det internationale samfund, herunder navnlig FN og Organisationen for Afri
kansk Enhed og Det Europæiske Fællesskab til at drage omsorg for den internationale kontrol
med valgkampagnen for at sikre, at valget afholdes uden svig, intimidering eller valgfusk;

5 . opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremsætte forslag til, hvordan der kan bidrages til et
genopbygningsprogram for at afhjælpe de skader, apartheid har forårsaget, og opfylde visionen

om et nyt Sydafrika;

6.

opfordrer derfor Rådet og Kommissionen til gennem positive foranstaltninger at bidrage

aktivt til udviklingen af et demokratisk Sydafrika og til at fremme investeringer, som vil bidrage
til at mindske den alvorlige arbejdsløshed og gøre det muligt for landet at tage fat på det
sydafrikanske folks mangfoldige og påtrængende sociale og økonomiske behov;

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/ 158

Torsdag den 11. marts 1993

7.

bifalder erklæringen fra ANC om, at de tilbageværende sanktioner bør ophæves ved

8.

opfordrer det internationale samfund og navnlig EF til at sikre nøje overholdelse af

9.

udtrykker bekymring og foruroligelse over volden i Sydafrika, som fortsat forårsager

bekendtgørelsen af en valgdato og ved oprettelsen af et overgangseksekutivråd, en uafhængig
valg- og mediekommission og ved vedtagelsen af loven om overgang til demokrati;
våbenembargoen, indtil der er indsat en demokratisk regering;

enorme tab af menneskeliv og lidelser, og som udgør en alvorlig trussel mod den demokratiske
udvikling ;

1 0. mener, at den igangværende demokratiske omformning af Sydafrika skaber håb om, at alle
folk i det sydlige Afrika kan komme til at leve i fred og frihed og i fællesskab påbegynde den
meget presserende genopbygning og skabe en retfærdig udvikling;
11 . bifalder den konstruktive holdning, som Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF har
indtaget til problemerne i landene i det sydlige Afrika og Sydafrika,
og håber, at Den Paritetiske
Forsamling på samlingen i Gaborone vil skabe et solidt grundlag for styrkelse af forbindelserne
mellem et kommende demokratisk Sydafrika og Lomé-konventionens medlemsstater, navnlig
dem i det sydlige Afrika;

1 2. bifalder den afgørelse, som Præsidiet for Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF har truffet
om at indbyde Nelson Mandela og præsident Frederick de Klerk til at holde tale under samlingen
i Gaborone, hvormed man manifesterer støtten til konsolideringen af den igangværende
demokratiske forfatningsreform i Sydafrika;

13 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæ
iske Politiske Samarbejde, FN' s og OAU' s generalsekretærer, den sydafrikanske regering, ANC
og andre CODESA-deltagere samt det sydafrikanske kirkeråd og SACBC.

3. Atomforsøg
BESLUTNING B3-0364, 0373, 0379, 0387 og 0390/93

Beslutning om stop for atommagternes atomforsøg
Europa-Parlamentet,

— der henviser til 1963-traktaten om forbud mod atomvåbenforsøg i atmosfæren og det ydre

rum og under vandet, 1968-aftalen om ikke-spredning af atomvåben, 1974-traktaten om
begrænsning af underjordiske atomforsøg og 1976-traktaten om atomprøvesprængninger
med fredeligt formål,

—- der henviser til den igangværende Geneve-konference om nedrustning og START-aftalerne,

A. der giver udtryk for sin tilfredshed med det kommende møde mellem præsidenterne Clinton
og Jeltsin,

B . der henviser til, at konferencen om forlængelse af ikke-spredningsaftalen (som alle EF-stater
har undertegnet) vil åbne i 1995 ,

C. der henviser til, at atomforsøg sandsynligvis bliver et af de centrale emner på konferencen
om at forlænge aftalen, da et multilateralt, generelt forbud ville medvirke til at beskytte den
enkeltes helbred og miljøet og styrke bestræbelserne på at standse spredningen af
atomvåben,
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D. der henviser til, at der for øjeblikket er reel fare for spredning af atomvåben og for, at der
opstår nye atomvåbenmagter,
E. der mener, at international kontrol med transport af nukleart materiale og med formidling af

viden om nukleare spørgsmål er vigtigere end nogensinde før,
F. der bifalder det franske forslag fra november 1992, hvorved repræsentanterne for de fem
atommagter på nedrustningskonferencen i Geneve blev opfordret til i fællesskab at tage
spørgsmålet om atomforsøg op, og henviser til, at et forbud mod atomforsøg er et afgørende
skridt i retning af at forlænge aftalen om ikke-spredning af atomvåben efter 1995 ,
1 . udtaler sin tilfredshed med, at Frankrig, Rusland og USA har tilkendegivet, at de indstiller
underjordiske atomforsøg indtil den 1 . juli 1993 ;
2. opfordrer alle de øvrige atommagter til at tilslutte sig dette stop og vedtage en fælles
holdning til atomforsøgsspørgsmålet;

3 . opfordrer alle stater, og navnlig de ikke-russiske SNG-republikker, til at tilslutte sig
ikke-spredningsaftalen snarest muligt;
4. opfordrer indtrængende de EF-stater, der er medundertegnere af ikke-spredningsaftalen, til
snarest muligt at indlede multilaterale forhandlinger med henblik på at få indført et generelt
forbud med atomvåbenforsøg ;
5 . opfordrer regeringerne i de tolv medlemsstater til at træffe de nødvendige foranstaltninger
til at skærpe den internationale kontrol med transport af nukleart materiale ;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i
Frankrig, Det Forenede Kongerige, USA, Kina, Rusland og de øvrige SNG-republikker samt til
formanden for FN' s nedrustningskonference, der i øjeblikket holder møde i Geneve.

4. Situationen i det tidligere Sovjetunionen
BESLUTNING B3-0385, 0396, 0424 og 0427/93
Beslutning om situationen i Den Russiske Føderation
Europa-Parlamentet,

— der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Den Russiske Føderation,

A. der er dybt foruroliget over den tiltagende spænding mellem regeringen og parlamentet i Den
Russiske Føderation,

B. der er dybt foruroliget over erklæringer fremsat for nylig af højtstående officerer i de
væbnede styrker om den aktuelle politiske situation,
C. der er overbevist om, at det ville være en katastrofe, hvis forsøget på at skabe demokrati i
Rusland slog fejl,

D. der er foruroliget over den tiltagende usikkerhed i de tættest befolkede områder og de øgede
terroristaktiviteter,

E. der er overbevist om, at voksende fattigdom og forringelse af levestandarden vil bidrage til
politisk usikkerhed,

F. der henviser til den stadig stigende spænding mellem Rusland og Ukraine, navnlig som følge
af sikkerheds- og forsvarsproblemer,
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1 . opfordrer Fællesskabet til at være særlig opmærksom på de humanitære behov i forbindelse
med de generelle hjælpe- og samarbejdsprogrammer til fordel for Den Russiske Føderation;
2. henstiller til Den Russiske Føderations regering og parlament snarest muligt at finde frem
til en holdbar aftale om fordelingen af beføjelserne, som støttes af befolkningen og bidrager til at

løse de problemer, Den Russiske Føderation i øjeblikket står overfor;
3.

henstiller til De Tolv at udarbejde en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik over for Den

Russiske Føderation ;

4. henstiller til EF og dets medlemsstater at støtte afviklingen af masseødelæggelsesvåben på
det tidligere Sovjetunionens område og omstillingen af våbenfabrikkerne til civilt brug;

5.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Russiske

Føderations myndigheder.

5. Katastrofer

BESLUTNING B3-0355 og 0398/93

Beslutning om krisen for østersavlen i Marennes-Oléron-området i Frankrig
Europa-Parlamentet,

A. der konstaterer, at skaldyr og især østers efter undersøgelser foretaget af et særligt
undersøgelsesinstitut (IFREMER) er blevet erklæret for forurenede med giftige stoffer,
hvilket har ført til forbud mod markedsføring,

B. der imidlertid konstaterer, at der har måttet gennemføres supplerende undersøgelser med

henblik på at foretage grundigere analyser af de pågældende stoffers reelle giftighed, og at
resultaterne heraf i sidste instans har været negative,

C. der henviser til, at den skade, skaldyravlerne har lidt, indtil nu har beløbet sig til 400 mio
franske francs,

1 . henleder derfor så meget mere opmærksomheden på den ansvarsfølelse, østersavlerne har
udvist i en situation, der har haft yderst alvorlige økonomiske følger, eftersom slutningen af
østerssæsonen er blevet ødelagt;

2. understreger i øvrigt, at skaldyravlerne allerede har gjort en indsats for at tilpasse sig de
europæiske sundhedsbestemmelser i forbindelse med skaldyravl;

3.

noterer sig med tilfredshed, at de lokale myndigheder så hurtigt vedtog at forbyde salget af

østers og derved afværgede enhver risiko for forgiftning;

4. udtrykker ønske om, at Fællesskabet deltager i de aktioner, der bliver indledt til fordel for
østersproduktionen med henblik på at udligne det handelsmæssige tab, som har ramt alle
maritime erhverv ;

5 . anmoder derfor Kommissionen om at yde katastrofehjælp til østersavlerne, så de kan få
erstatning for de tab, de har lidt, fordi de ikke har kunnet markedsføre deres østers, eller fordi
afsætningen har været dårlig ;

6.

kræver øget forskning i årsagerne til den eksplosionsagtige udbredelse af fytoplankton, der

er skyld i forureningen af skaldyrene ;

7.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og de lokale og

regionale myndigheder i Poitou-Charentes-regionen.
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6. Finansielt samhørighedsinstrument *
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)<)599 — C3-0044/93

Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af et finansielt samhørighedsinstru
ment

Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændnngsforslag nr. 1 )
Henvisning la (ny)
under henvisning til konklusionerne fra Det Europæiske
Råd i Lissabon den 26. og 27. juni 1992 og i Edinburgh
den 11. og 12. december 1992 vedrørende oprettelse af en
Samhørighedsfond,

(Ændnngsforslag nr. 2)
Henvisning lb (ny)
under henvisning til Europa-Parlamentets beslutning af
10. juni 1992 om Kommissionens meddelelse »Fra Fælle

sakten til Maastricht — Mål og Midler« O,
(')

EFT nr. C 176 af 13.7.1992, s. 74.

(Ændnngsforslag nr. 3 )
Betragtning la (ny)
en af Fællesskabets hovedopgaver er at fremme den
økonomiske og sociale samhørighed og solidariteten mel
lem medlemsstaterne, som er afgørende målsætninger
for Fællesskabets udvikling og resultater;

(Ændnngsforslag nr. 4)
Betragtning lb (ny)

der skal tages hensyn til den store og absolut nødvendige
indsats, som visse medlemsstater skal yde med henblik på

opnåelse af økonomisk konvergens;
(Ændringsforslag nr. 5)
3. betragtning

Det Europæiske Råd foreslog på sit møde i Edinburgh
den 11 . og 12. december 1992 at oprette et foreløbigt
finansieringsinstrument, som skal anvendes, indtil Samhørighedsfonden oprettes ;

Det Europæiske Råd foreslog på sit møde i Edinburgh
den 11 . og 12. december 1992 at oprette et foreløbigt
finansieringsinstrument, som skal anvendes, indtil Sam
hørighedsfonden oprettes, og det fastlagde hvilke stater,
der var berettigede, gældende kriterier samt vejledende
fordelingsmargen, for dermed straks at sikre Irland,
Grækenland', Portugal og Spanien finansiel støtte inden
for de områder, der vil blive omfattet af Samhørigheds
fonden;

(*)

EFT nr. C 38 af 12.2.1993 , s . 18 .
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PARLAMENTETS
ÆNDRING

KOMMISSIONENS
FORSLAG

(Ændringsforslag nr.. 6)
Betragtning 3a (ny)
såvel det nævnte finansielle samhørighedsinstrument
som Samhørighedsfonden sigter mod at støtte de støtte

berettigede staters indsats med henblik på den nævnte
konvergens;

(Ændringsforslag nr. 7)
4. betragtning

i betragtning af Det Europæiske Rads konklusioner og
umuligheden af på grundlag af EØF-Traktatens artikel
235 at iværksætte alle betingelser, der er knyttet til artikel
104 C i forslaget til traktat om Den Europæiske Union,
bør finansieringsinstrumentet være af midlertidig karak
ter, det bør hurtigst muligt erstattes af den Samhørigheds
fond, der er nævnt i artikel 130 D i nævnte forslag, og det
bør under alle omstændigheder tages op til fornyet
overvejelse inden den 31 . december 1993 under hensyn
tagen til, hvorledes ratificeringen af traktatforslaget for

i betragtning af umuligheden af på grundlag af EØF
Traktatens artikel 235 at iværksætte alle betingelser, der
er knyttet til Samhørighedsfonden i traktaten om Den
Europæiske Union, bør finansieringsinstrumentet funge
re i en overgangsperiode, det bør straks efter Den
Europæiske Unions ikrafttrædelse erstattes af den Sam
hørighedsfond, der er nævnt i artikel 130 D i nævnte
forslag, og det bør under alle omstændigheder tages op til
fornyet overvejelse under hensyntagen til, hvorledes
ratificeringen af denne traktat forløber;

løber;

(Ændnngsforslag nr. 8)
5. betragtning

de finansielle ressourcer bør være identiske med dem,
der er afsat til Samhørighedsfonden i de finansielle
overslag for De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget for de år, hvor instrumentet finder anvendelse;

da der ikke foreligger nogen interinstitutionel ' aftale,
holder institutionerne sig til konklusionerne fra Det

Europæiske Råd den 11. og 12. december 1992 om de
beløb, der skal afsættes til Samhørighedsfonden (og
derfor også til det midlertidige finansielle instrument), og

de skal derfor betragte disse beløb som udgiftsmål;

(Ændringsforslag nr. 9)
6. betragtning

fremme af økonomisk og social samhønghed gør det

nødvendigt at koncentrere de midler, der er til rådighed
for det finansielle samhørighedsinstrument, på projekter,
der inddrager miljø og transportinfrastrukturer af fælles

fremme af økonomisk og social samhønghed gør det

nødvendigt at koncentrere de midler, der er til rådighed
for det finansielle samhørighedsinstrument, på projekter,
der inddrager miljø og transportinfrastrukturer af fælles

interesse i medlemsstater med en bruttonationalindkomst

interesse i de fire ovenfor nævnte medlemsstater med en

pr. indbygger på mindre end 90% af gennemsnittet i

bruttonationalindkomst pr. indbygger på mindre end 90%
af gennemsnittet i Fællesskabet;, således at der allerede
nu så vidt muligt tages hensyn til bestemmelserne i
Traktaten om Den Europæiske Union for på denne måde

Fællesskabet;

at sikre en sammenhængende overgang mellem denne
forordning og den kommende forordning om Samhørig
hedsfonden ;
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(Ændringsforslag nr. 10)
7. betragtning

gennemførelse af konvergensprogrammer, som skal

medvirke til at undgå uforholdsmæssigt store offentlige
budgetunderskud, er en nødvendig betingelse for
fremskridt mod en økonomisk og monetær union;

gennemførelse af konvergensprogrammer, som skal
medvirke til at undgå uforholdsmæssigt store offentlige
budgetunderskud, er en nødvendig betingelse for
fremskridt mod en økonomisk og monetær union, og det
finansielle instrument bør i denne forbindelse tjene til at
lette den reelle økonomiske konvergens i de støtteberetti

gede medlemsstater og dermed til at styrke den sociale og
økonomiske samhørighed;

(Ændringsforslag nr. 11 )
o. betragtning

detfremgår afanden del, afsnit IV, i Traktaten, at Rådet
skal træffe alle relevante foranstaltninger for at gennem
føre en fælles transportpolitik; Fællesskabet bør ved

hjælp af det finansielle samhørighedsinstrument yde et
bidrag til transeuropæiske net på transportinfrastruktu

det påhviler Rådet at træffe alle relevante foranstaltnin
ger for at gennemføre en fælles transportpolitik; Fælles
skabet bør ved hjælp af det finansielle samhørigheds

instrument yde et bidrag til transeuropæiske net på
transportinfrastrukturområdet;

rområdet;

(Ændringsforslag nr. 12)
9. betragtning

i Traktatens artikel 130 R defineres Fællesskabets mal pa

miljøområdet; Fællesskabet bør ved hjælp af det finan
sielle samhørighedsinstrument bidrage til foranstaltnin
ger, der kan medvirke til at nå disse mål, i overensstem
melse med Traktatens artikel 130 S;

bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten,
beskyttelse af menneskers sundhed og en forsigtig og
rationel udnyttelse af naturressourcerne er fundamenta
le mål for Fællesskabets miljøpolitik og Fællesskabet bør
ved hjælp af det finansielle instrument bidrage til foran

staltninger, der kan medvirke til at nå disse mål ;

(Ændringsforslag nr. 13)
Betragtning 9a (ny)

det er nødvendigt at sikre en passende balance mellem de
to sektorer, der støttes via det finansielle instrument ud
fra de prioriteringer, der fastlægges, og de særlige
forhold i hver enkelt af de fire støtteberettigede medlems
stater;

(Ændringsforslag nr. 14)
Betragtning 9b (ny)

miljøpolitikken skal prioriteres lige så højt som infra
strukturpolitikken;
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(Ændringsforslag nr. 15 )
10. betragtning

de berørte medlemsstater har forpligtet sig til ikke at
formindske deres investeringer inden for miljøbeskyttel
se og transportinfrastrukturer, og det i artikel 9 i Rådets

forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
2052/88 for så vidt angår samordningen af de forskellige
strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med
interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank
og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter
omhandlede additionalitetsprincip anvendes derfor ikke
for det finansielle samhørighedsinstrument;

de berørte medlemsstater har forpligtet sig til ikke at
formindske deres investeringer inden for miljøbeskyttel
se og transportinfrastrukturer, ligesom konvergenspro
grammerne indeholder budgetmæssige krav til de med
lemsstater, som modtager støtte, og det i artikel 9 i Rådets
forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19 . december 1988 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.

2052/88 for så vidt angår samordningen af de forskellige
strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med
interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank
og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter
omhandlede additionalitetsprincip anvendes derfor ikke
for det finansielle samhørighedsinstrument;

(Ændringsforslag nr. 16)
Betragtning 10a (ny)
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) skal fremme
finansieringen af investeringsprogrammer i koordination
med strukturfondene og Fællesskabets øvrige finansielle
instrumenter;

(Ændringsforslag nr. 51 )
Betragtning 10b (ny)

i Kommissionens Grønbog om transportens indvirkning
på miljøet (KOM(92) 0046) understreges nødvendighe
den af at udvikle et transportnet, der i højere grad
respekterer miljøet;

(Ændringsforslag nr. 17)
Betragtning 11a (ny)

en sådan koordinering er ikke mulig uden anvendelse af
princippet om partnerskab mellem Kommissionen, med
lemsstaterne og de regionale eller lokale myndigheder,
således som det er defineret i artikel 4 i Rådets forord

ning (EØF) nr. 2052/88, der er et nøgleprincip i forbin
delse med gennemførelsen, opfølgningen og evalueringen
af Fællesskabets strukturpolitikker;

(Ændringsforslag nr. 18 + 63 )
Betragtning 11b (ny)

en sådan samordning vil ligeledes ikke være mulig uden
en reel samordning mellem Kommissionen og de med
lemsstater, som modtager støtte, og den bør være i
overensstemmelse med strukturfondenes mål;
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(Ændringsforslag nr. 19)
13. betragtning

det finansielle samhørighedsinstruments virksomhed
skal være i overensstemmelse med Fællesskabets politik
bl.a. med hensyn til miljøbeskyttelse, transport, konkur

rence og indgåelse af offentlige aftaler;

det finansielle samhørighedsinstruments virksomhed
skal være i overensstemmelse med de enkelte medlems

staters konvergensprogrammer, som skal føre til reel
konvergens for at opfylde de konvergenskriterier, der
kræves til overgangen til tredje fase af Den Økonomiske
og Monetære Union, og ligeledes i overensstemmelse med
Fællesskabets politik bl.a. med hensyn til miljøbeskyttel
se, naturbevarelse, transport, konkurrence og indgåelse
af offentlige kontrakter; dette skal navnlig sikres ved
passende information;

(Ændringsforslag nr. 20)
14. betragtning

der bør foretages en vejledende fordeling af forpligtelses
bevillingerne mellem medlemsstaterne, således at det
bliver lettere at programmere projekterne ;

der bør foretages en vejledende fordeling af forpligtelses

bevillingerne mellem medlemsstaterne på grundlag af
objektive, specificerede og offentligt tilgængelige krite
rier, således at det bliver lettere at programmere projek
terne ;

(Ændringsforslag nr. 21 )
Betragtning 14a (ny)

det er nødvendigt at sikre en hensigtsmæssig balance
mellem finansieringen af transportinfrastrukturprojek
terne og miljøprojekterne;

(Ændringsforslag nr. 22)

Betragtning 14b (ny)

ved beregningen af de samlede omkostninger i forbindel
se med transportinfrastrukturprojekter bør miljøom
kostningerne medregnes, men på en gennemskuelig
måde;

(Ændringsforslag nr. 23)
15. betragtning

som følge af kravene om økonomisk og social samhøng
hed er det nødvendigt at fastsætte en høj støttesats ;

aktionerne for at opnå økonomisk og social samhørighed
gør det sammen med målsætningen om kontrol med de
offentlige underskud nødvendigt med en høj støttesats ;

(Ændringsforslag nr. 24)
16. betragtning

med henblik på en korrekt forvaltning af det finansielle
samhørighedsinstrument bør bestemmelserne i afsnit VI
og VII i forordning (EØF) nr. 4253/88 om fornødent

finde tilsvarende anvendelse-,

med henblik på en korrekt forvaltning af det finansielle
samhørighedsinstrument er det nødvendigt at indføre
effektive metoder med hensyn til tilsyn, evaluering og
kontrol med EF-foranstaltninger;
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(Ændringsforslag nr. 25 )
17. betragtning

der bør fastsættes bestemmelser om passende information om den støtte, Fællesskabet yder gennem det finansielle samhørighedsinstrument;

der bør fastsættes bestemmelser om fri adgang til oplys
ninger om de projekter, der skal finansieres ved hjælp af
det finansielle instrument, og passende information om
den støtte, Fællesskabet yder gennem det finansielle
samhørighedsinstrument;

(Ændringsforslag nr. 26)
Artikel 1

Der oprettes et finansielt samhørighedsinstrument, i det
følgende benævnt »det finansielle instrument«, ved hjælp
af hvilket Fællesskabet yder finansiel støtte til projekter
inden for miljø og transeuropæiske transportinfrastruk
turnet i Grækenland, Spanien, Irland og Portugal, som
hver for sig skal have et konvergensprogram, der gen
nemgås af Rådet, og som medfører, at uforholdsmæssigt
store offentlige underskud undgås.

Der oprettes et finansielt samhønghedsinstrument, i det
følgende benævnt »det finansielle instrument«, ved hjælp
af hvilket Fællesskabet yder finansiel støtte til projekter
inden for miljø og transeuropæiske transportinfrastruk
turnet i Grækenland, Spanien, Irland og Portugal ; derfor
skal disse stater hver for sig have et konvergensprogram,
der gennemgås af Rådet, og som skal være udformet på
en sådan måde, at det kan opfylde betingelserne for at få
adgang til den Økonomiske og Monetære Union.

(Ændringsforslag nr. 27)
Artikel 2, 2. led

transportinfrastrukturprojekter af fælles interesse,
der finansieres af medlemsstaterne, og som fremmer
de nationale nets indbyrdes sammenkobling og inte
roperabilitet samt adgangen til disse net under særlig
hensyntagen til nødvendigheden af at skabe forbin
delse mellem på den ene side øområder, indlandsom
råder og randområder og på den anden side Fælles
skabets centrale områder, navnlig projekter, som er
omfattet af programmer for transeuropæiske net, der
er vedtaget af Rådet eller foreslået af Kommissionen
i overensstemmelse med anden del, afsnit IV, i

— transportinfrastrukturprojekter af fælles interesse,
der finansieres af de offentlige myndigheder i med
lemsstaterne, og som fremmer de nationale nets
indbyrdes sammenkobling og interoperabilitet samt
adgangen til disse net under særlig hensyntagen til
nødvendigheden af at skabe forbindelse mellem
øområder, indlandsområder og randområder og mel
lem disse områder på den ene side og på den anden
side Fællesskabets centrale områder, navnlig projek
ter, som er omfattet af programmer for transeuropæi
ske net, der er vedtaget af Rådet eller foreslået af
Kommissionen ;

Traktaten ;

(Ændringsforslag nr. 28)
Artikel 3

Udtrykt 1 1992-pnser udgør forpligtelsesbevillingerne for
det finansielle instrument 1 500 mio. ecu i 1993 og 1 750
mio. ecu i 1994 .

1. Udtrykt 1 1 992-pnser udgør de forpligtelsesbevillin
ger, der skønnes nødvendige for det finansielle instru
ment 1 500 mio. ecu i 1993 og 1 750 mio. ecu i 1994.
2. Budgetmyndigheden træffer som led i budgetproce
duren afgørelse om, hvor store bevillinger der skal
afsættes for hvert enkelt regnskabsår.
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(Ændringsforslag nr. 29)
Artikel 4

For at lette planlægningen af bistanden i de pågældende
medlemsstater fastsætter Kommissionen forpligtelsesbe

villingerne for hver medlemsstat på grundlag af en
vejledende tildeling af det finansielle instruments samle
de midler. Den vejledende tildeling skal hovedsagelig
bygge på befolkning, bruttonationalindkomst pr. indbyg
ger og areal; der skal også tages hensyn til andre

socioøkonomiske faktorer som feks. mangelfulde trans
portinfrastrukturer.

For at lette planlægningen af bistanden i de pågældende
medlemsstater fastsætter Kommissionen forpligtelsesbe
villingerne for hver medlemsstat på grundlag af en
vejledende tildeling af det finansielle instruments samle
de midler. Den vejledende tildeling skal bygge på objek
tive specificerede parametre, som offentliggøres af Kom
missionen, såsom befolkning, bruttonationalindkomst pr.
indbygger og areal.

(Ændringsforslag nr. 30)
Artikel 5, stk. 1

1.

Støtte fra det finansielle instrument ydes i et omfang

på 80-85% af offentlige eller dermed ligestillede udgifter
som defineret i forbindelse med strukturfondene.

1.

Støtte fra det finansielle instrument ydes i et omfang

på 85-90% af offentlige eller dermed ligestillede udgifter
som defineret i forbindelse med strukturfondene .

(Ændringsforslag nr. 31 )
Artikel 5, stk. 2

2.

Forberedende undersøgelser og faglige foranstalt-

ninger, som er nødvendige for gennemførelsen af støtteberettigede projekter, kan finansieres med 100% .

2.

Forberedende undersøgelser og faglige foranstalt

ninger, som er nødvendige for gennemførelsen af støtte
berettigede projekter, finansieres med 100% af de samle
de omkostninger.

(Ændringsforslag nr. 32)
Artikel 5, stk. 2a (nyt)
2a.

Den effektive støttesats fastsættes i forhold til arten

af de aktioner, der skal gennemføres, og de budgetmæs

sige begrænsninger, den pågældende medlemsstat er
underlagt.

(Ændringsforslag nr. 33)
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a

Den vejledende fordeling mellem de berettigede med
lemsstater finder sted inden for følgende marginer:
Spanien: 52-58% af det samlede beløb, Grækenland:
16-20% , Portugal: 16-20% , Irland: 7-10% .

(Ændringsforslag nr. 34)
Artikel 5b (ny)
Artikel 5b

Fællesskabets indsats via det finansielle instrument fast

lægges gennem et nært samarbejde mellem Kommis
sionen og den pågældende medlemsstat. Samrådet omfat
ter udarbejdelse, finansiering, opfølgning og evaluering
af foranstaltningerne.
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(Ændringsforslag nr. 35 )
Artikel 6, stk. 1

1 . Projekter, der finansieres af det finansielle instru
ment, skal være i overensstemmelse med Traktaternes
bestemmelser, de i medfør heraf vedtagne instrumenter

og Fællesskabets politik på forskellige områder, herunder
miljøbeskyttelse, transport, konkurrence og indgåelse af
offentlige aftaler.

1.

Projekter, der finansieres af det finansielle instru

ment, skal være i overensstemmelse med Traktaternes

bestemmelser, de i medfør heraf vedtagne instrumenter
og Fællesskabets politik på forskellige områder, herunder
miljøbeskyttelse, naturbevarelse, transport, konkurrence
og indgåelse af offentlige aftaler. Kommissionen og
medlemsstaterne sikrer en sådan overensstemmelse.

(Ændringsforslag nr. 36 + 64)
Artikel 6, stk. 2

2.

Kommissionen skal sikre samordning og sammen

hæng mellem projekter, der iværksættes i henhold til
denne forordning, og foranstaltninger, der iværksættes
med bidrag fra Fællesskabets budget, EIB og andre af
Fællesskabets finansielle instrumenter.

2. Kommissionen skal inden for partnerskabets ram
mer sikre samordning og sammenhæng mellem projek
ter, der iværksættes i henhold til denne forordning, og
foranstaltninger, der iværksættes med bidrag fra Fælles
skabets budget, EIB og andre af Fællesskabets finansielle
instrumenter i overensstemmelse med strukturfondenes
mål .

(Ændringsforslag nr. 39)
Artikel 8, stk. 2

2. De pågældende medlemsstater og Kommissionen
sikrer en passende balance mellem projekter vedrørende
miljø og transportinfrastrukturer.

2. De pågældende medlemsstater og Kommissionen
sikrer under hensyntagen til manglerne på de berørte

områder og de nationale prioriteringer en passende
balance mellem projekter vedrørende miljø og transport
infrastrukturer.

(Ændringsforslag nr. 40)
Artikel 8, stk. 2a (nyt)

2a. De miljømæssige omkostninger ved et transportin
frastrukturprojekt skal indregnes i de samlede omkost
ninger, og de kan under ingen omstændigheder gøres til
genstand for særskilt finansiering via de midler, der er
afsat til miljømæssige formål.

(Ændringsforslag nr. 42 + 65 )
Artikel 8, stk. 5

5.

Følgende kriterier anvendes for at sikre projekterries

kvalitet:

— det økonomiske og sociale udbytte på mellemlang
sigt, som skal stå i et rimeligt forhold til de anvendte
ressourcer; der skal skq en vurdering på grundlag af
en analyse af omkostninger og udbytte ;

5 . Nogle af de følgende kriterier anvendes for at sikre
projekternes kvalitet:

— det økonomiske og sociale udbytte på mellemlang
sigt, som skal stå i et rimeligt forhold til de anvendte
ressourcer; der skal ske en vurdering på grundlag af
en analyse af omkostninger og udbytte ;
— hensigtsmæssig samordning med strukturfondenes
mål;
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de prioriteter, der er opstillet af de medlemsstater, der
modtager støtten ;

de prioriteter, der er opstillet af de medlemsstater, der
modtager støtten;

de bidrag, projekterne kan yde til gennemførelse af
Fællesskabets politik med hensyn til miljø og tran
seuropæiske net;

de bidrag, projekterne kan yde til gennemførelse af
Fællesskabets politik med hensyn til miljø og tran
seuropæiske net;

projekternes forenelighed med Fællesskabets politik
på forskellige områder og deres overensstemmelse
med andre EF-strukturforanstaltninger;

projekternes forenelighed med Fællesskabets politik
på forskellige områder og deres overensstemmelse
med andre EF-strukturforanstaltninger.

projekternes overensstemmelse med det grundlæg
gende mål om en bæredygtig udvikling;

projekternes eventuelle afsmitningsvirkning på pri
vate investeringer og deraf følgende mulighed for
reelt at bidrage til de pågældende landes BNI ;
hvad angår transportprojekter, gives der prioritet til
kollektiv transport og de mest miljøvenlige trans
portformer (jernbaner og indre vandveje).

(Ændringsforslag nr. 66)
Artikel 8, stk. 6

6. Forudsat at der er forpligtelsesbevillinger til rådig
hed, træffer Kommissionen normalt beslutning om støtte
fra det finansielle instrument senest tre måneder efter

modtagelsen af ansøgningerne. I Kommissionens beslut
ninger om godkendelse af projekter eller grupper af
projekter angives størrelsen af den finansielle støtte,
ligesom de indeholder en finansieringsplan samt alle
bestemmelser og betingelser, der er nødvendige for
gennemførelsen af projekterne.

6. Forudsat at der er forpligtelsesbevillinger til rådig
hed, træffer Kommissionen beslutning om støtte fra det
finansielle instrument senest tre måneder efter modtagel
sen af ansøgningerne. I Kommissionens beslutninger om
godkendelse af projekter eller grupper af projekter, som
skal være i overensstemmelse med strukturfondenes mål,
angives størrelsen af den finansielle støtte, ligesom de
indeholder en finansieringsplan samt alle bestemmelser
og betingelser, der er nødvendige for gennemførelsen af
projekterne,

(Ændnngsforslag nr. 44)
Artikel 9

Ved gennemførelsen af denne forordning anvender Kom
missionen i givet fald de relevante bestemmelser i afsnit
VI og VII i forordning (EØF) nr. 4253/88 tilsvarende

Ved gennemførelsen af denne forordning anvender Kom
missionen i givet fald de relevante bestemmelser i afsnit

VI og VII i forordning (EØF) nr. 4253/88 tilsvarende
vedrørende forpligtelser, betalinger, anvendelse af ecu,
finansiel kontrol, nedsættelse, suspension og ophævelse af
støtten, opfølgning og evaluering tilsvarende .
Følgende særlige bestemmelser finder anvendelse:

1) Når forpligtelsen for første tranche er indgået, kan
forpligtelsen for en efterfølgende tranche kun indgås,
hvis 60% af beløbet under den første tranche er

brugt.

2)

Efter betalingen af det første forskud, kan der kun

udbetales et yderligere forskud på indtil 50% af den
del af forpligtelsesbeløbet, der endnu ikke er brugt.

I
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3) Anmodninger om betaling af restbeløbet skal inde
holde detaljerede oplysninger om aktionernes støtte
berettigelse, de endelige støttemodtagere og
fremskridtene i gennemførelsen.
4) I den årsberetning, der udarbejdes i henhold til
artikel 16 i forordning (EØF) nr. 2052/88, redegøres
der for resultaterne af evalueringerne af det finan
sielle instruments virksomhed, herunder væksten i
BNI og de strukturmæssige fremskridt inden for

transport og miljø i de pågældende stater.
5) Det fastsættes udtrykkeligt i gennemførelsesforord
ningen, at uregelmæssigheder eller forsømmelighed
medfører øjeblikkelig suspension af støtten og tilba
gebetaling af midler, der er gået tabt, herunder hvis
et projekt viser sig ikke at være i overensstemmelse
med EF's miljøpolitik. Medmindre medlemsstaten
og/eller den gennemførende myndighed godtgør, at
de ikke er skyld i uregelmæssigheden eller forsøm
meligheden, er medlemsstaten i sidste instans
ansvarlig for tilbagebetalingen af de uberettigt udbe
talte beløb.

(Ændringsforslag nr. 45)
Artikel 10, stk. 1

1 . Kommissionen forelægger en årsberetning om det
finansielle instruments virksomhed for Rådet, Europa
Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg .

1 . Kommissionen forelægger en årsberetning om det
finansielle instruments virksomhed samt om tilsynet med
og evalueringen af projekterne for Rådet, Europa-Parla
mentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regions
udvalget, når dette oprettes. En oversigt over de god
kendte projekter og deres indhold for hver enkelt med
lemsstat vedføjes beretningen som bilag.
Europa-Parlamentet afgiver hurtigst muligt udtalelse
herom. Kommissionen redegør i den efterfølgende årsbe
retning om opfølgningen af Parlamentets udtalelse.

(Ændringsforslag nr. 46)
Artikel 10, stk. 2

2.

Medlemsstaterne sikrer, at det finansielle instru

ments virksomhed er genstande for passende information
med henblik på at gøre offentligheden opmærksom på
den rolle, Fællesskabet spiller i forbindelse med projek
terne. De konsulterer Kommissionen og underretter den
om de initiativer, der tages i denne henseende.

2.

Medlemsstaterne sikrer, at det finansielle instru

ments virksomhed er genstande for passende information
med henblik på at gøre offentligheden opmærksom på
den rolle, Fællesskabet spiller i forbindelse med projek
terne . De konsulterer Kommissionen og underretter den
om de initiativer, der tages i denne henseende . Navnlig
sikrer medlemsstaterne, at der anbringes tydelige skilte,
som angiver hvor stor en procentdel af omkostningerne i
forbindelse med et bestemt projekt der finansieres af
Samhørighedsfonden.
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 47)
Artikel 10, stk. 2a (nyt)

2a. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer fri
adgang til oplysningerne om de projekter, der finansieres
ved hjælp af det finansielle instrument, på alle stadier af
planlægningen, gennemførelsen og vurderingen af dem.

(Ændringsforslag nr. 48)
Artikel 11

Bestemmelserne i denne forordning tages op til fornyet
overvejelse inden den 31. december 1993.

Bestemmelserne i denne forordning tages op til fornyet
overvejelse, når Traktaten om Den Europæiske Union er
ratificeret.

(Ændringsforslag nr. 49
Artikel 12, 2. afsnit

Den forbliver i kraft to år.

Den forbliver i kraft indtil forordningen om Samhørig
i

hedsfonden, som skal overtage alle de gældende forplig
telser, der udspringer af det finansielle instrument, træ
der i kraft.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0085/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens

forslag til Rådets forordning om oprettelse af et finansielt samhørighedsinstrument
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(92)C)599) ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 235 (C3-0044/93),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Regionalpolitik, Fysisk Planlægning og
Forbindelserne med Regionale og Lokale Myndigheder samt til udtalelser fra Budgetudval
get, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik,
Udvalget om Transport og Turisme, Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget, Udvalget
om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse samt Udvalget om Institutio
nelle Spørgsmål (A3-0085/93),

1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til

2.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

3.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

resultatet af afstemningen herom;
væsentlig grad;

(')

EFT nr. C 38 af 12.2.1993, s. 18 .
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7. Importkontingent for oksekød *
FORSLAG TIL AFGØRELSE KOM(92)0518 — C3-0033/93

Dette forslag godkendtes

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0069/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets forordning om autonom åbning for 1993 af et særligt importkontingent for
oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0201 og 0202 samt
produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(92)05 1 8),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 43 (C3-033/93),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser samt til
udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af Land
distrikter (A3-0069/93),

1.
2.

godkender Kommissionens forslag under henvisning til resultatet af afstemningen herom;
pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

8. Den Europæiske Union
a) BESLUTNING A3-0041/93

Beslutning om årsberetningen fra Det Europæiske Råd om fremskridtene hen imod Den
Europæiske Union i 1991

Europa-Parlamentet,

— der henviser til om årsberetningen fra Det Europæiske Råd om fremskridtene hen imod Den
Europæiske Union i 1991(C3-0256/92 — SN 1928/ 1 /92),
— der henviser til Traktaten om Den Europæiske Union, som blev undertegnet i Maastricht,

— der henviser til sin beslutning af 14. oktober 1992 om Den Europæiske Union og
ratifikationen af Maastricht-Traktaten ('),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Institutionelle Spørgsmål og til udtalelse fra
Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier (A3-0041 /93),

1 . konstaterer, at Rådets rapport om Den Europæiske Union begrænser sig til at redegøre for
aktiviteten i årets løb, uden at der gøres noget forsøg på at analysere forsinkelserne og manglerne
i forbindelse med Europas opbygning,
(')

EFT nr. C 299 af 16.11.1992, s. 8 .
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2.

påpeger, at Maastricht-Traktaten om Den Europæiske Union har gjort den europæiske

integrationsproces mere dynamisk, hvilket gør det muligt at gøre fremskridt hen imod en union;
konstaterer, at denne reaktivering er blevet mulig som følge af den tillid, Fællesakten har
indgydt, udsigten til gennemførelsen af et stort indre marked i 1993 samt de bestræbelser, som
såvel Kommissionen, Parlamentet og talrige medlemsstater har udfoldet inden for rammerne af
de interinstitutionelle konferencer;

3 . der ikke desto mindre henleder opmærksomheden pa de betydelige mangler i Traktaten om
Unionen, som er baseret på en struktur med »søjler«, der i Traktaten om Det Europæiske
Fællesskab ikke medtager den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik eller samarbejdet inden for
retsvæsen og interne anliggender; kræver, at WEU bliver en del af Unionen, og at organisa
tionens virke underkastes en styrket parlamentarisk kontrol ;

4.

Den Økonomiske og Monetære Union:

— glæder sig over, at Traktaten indeholder bestemmelser om indførelse af en fælles valuta

senest i 1999 og tidligst i 1997, hvilket forudsætter, at der føres en monetær politik, og at der
etableres et uafhængigt europæisk system af centralbanker;henstiller til Det Europæiske
Råd, at det styrker den demokratiske kontrol med EMU ved at gøre beslutningsprocessen
mere gennemskuelig, ved at Europa-Parlamentet i højere grad deltager heri og ved indgåelse
af de nødvendige interinstitutionelle aftaler;

5.

økonomisk og social samhørighed:

— anmoder om, at man straks opretter Samhørighedsfonden og vedtager Delors II-pakken, og
påpeger, at det i Traktaten er fastsat, at medlemsstaterne og Fællesskabet fører en politik,
som tager sigte på at opnå økonomisk og social samhørighed;
6.

Traktatens ratifikation og gennemførelse :

— bekræfter på ny nødvendigheden af, at de medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret

Traktaten, gør det i den foreliggende form således at den kan træde i kraft snarest muligt;

påpeger, at det til trods for, at Maastricht-Traktatens struktur er lettere selvmodsigende, på
grundlag af erfaringerne med Fællesaktens gennemførelse har vist sig, at alt afhænger af
fortolkningen og navnlig af den praktiske og daglige anvendelse;

7 . mener, at der kan opnas betydelige forbedringer uden at ,ændre Maastricht-Traktatens
ordlyd:
a)

subsidiaritet

konstaterer, at subsidiaritetsprincippet fremfor alt er en måde at anskue tingene på, som giver
en vis fortolkningsmargen, men hvis anvendelse ikke bør føre til en afvikling af de resultater,
der er opnået i Fællesskabet; påpeger nødvendigheden af at give den interinstitutionelle
konference (Kommissionen, Rådet og Parlamentet), der allerede er indkaldt, til at forberede
metoderne til gennemførelse af subsidiaritetsprincippet, at udarbejde en interinstitutionel

aftale om dette princip og at pålægge Kommissionen at sende Rådet og Parlamentet en
rapport om anvendelsen af dette princip;
b) statsborgerskab

konstaterer, at indrømmelse af særlige politiske rettigheder til unionsborgerne såvel inden
for Unionens grænser (stemmeret) som udenfor (diplomatisk beskyttelse) er et af
Maastricht-Traktatens væsentligste bidrag ; kræver, at Traktatens bestemmelser vedrørende

borgernes rettigheder gennemføres, navnlig med hensyn til valgret og valgbarhed og at
borgerne deltager fuldt ud i opbygningen af Europa; mener, at statsborgerskab ligeledes
omfatter beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder;
c) åbenhed og demokrati i lovgivningsprocessen i EF

påpeger, at åbenhed og demokrati vil blive styrket gennem et årsprogram for lovgivningen,
som vedtages af de tre institutioner, Rådet, Kommissionen og Parlamentet, og som skal
offentliggøres, en politisk forpligtelse fra Rådets side til ikke at vedtage retsakter, som
Parlamentet forinden har forkastet, og en effektiv og regelmæssig kodifikation af EF
lovgivningen for at gøre den lettere tilgængelig for Fællesskabets borgere ;
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8.

komitologi :

— beklager, at Rådet ved overdragelse af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen har haft
en tendens til at anvende udvalg og komitéer, som sikrer det en meget stram kontrol med de
af Kommissionen foreslåede foranstaltninger, og bekræfter nødvendigheden af en forenk
ling af »komitologi«-systemet for at undgå risikoen for en renationalisering af EF
politikkerne ;
9.

EF-retsakternes hierarki :

— finder det absolut nødvendigt, at man klart fastlægger EF-retsakternes natur; konstaterer, at
EF-retsakternes nuværende hierarki skaber forvirring med hensyn til henholdsvis den

lovgivende og den udøvende myndigheds rolle i Fællesskabet; kræver et klart hierarki for

EF-retsakterne, hvor der navnlig sondres mellem forfatningsmæssige retsakter, budgetmæs
sige retsakter, lovgivningsmæssige retsakter og retsforskrifter;
10.

informationspolitik:

— konstaterer nødvendigheden af en revision af institutionernes informationspolitik og
bekræfter, at visse holdninger, som for nylig er observeret hos borgerne, har tilknytning til
den ringe information af offentligheden vedrørende de fordele, som Fællesskabet og
Maastricht-Traktaten giver; finder, at EF' s og de nationale myndigheder i fællesskab bør
være ansvarlige for informationspolitikken;
11 .

de nationale parlamenter:

— bekræfter på ny, at de nationale parlamenter har en væsentlige rolle i Fællesskabets
demokratiseringsproces og understreger deres kontrolansvar i forbindelse med EF-rettens
omsættelse i national ret ;
12 .

Kommissionen :

— mener at Kommissionens uafhængighed er en forudsætning for, at denne institution kan
arbejde hensigtsmæssigt;
13 .

Rådet:

— opfordrer Rådet til, når det optræder som lovgiver, at mødes for åbne døre;
14.

mener, at offentlige forhandlinger i Rådet vil gøre det muligt for de nationale parlamenter

og borgerne at føre kontrol med den indsats, repræsentanterne for deres regeringer yder i Rådet;

1 5 . opfordrer Rådets medlemmer til at udvise større kollegialitet ligeledes uden for EF-kredse,
hvilket ville påvirke offentlighedens holdning i de tolv lande til EF-politikkerne i mere positiv
retning ;

16 .

Det Europæiske Råd:

— finder det absolut nødvendigt, at Det Europæiske Råd fuldt ud bevarer og styrker sin
stimulerende og retningsgivende rolle ;
17 .

det indre marked:

— konstaterer med foruroligelse, at visse væsentlige forslag vedrørende gennemførelsen af det
indre marked ikke at er blevet vedtaget tids nok til at blive omsat i national ret inden den 3 1 .
december 1992 (f.eks. forslag i tilknytning til personers frie bevægelighed og indirekte
skatter); beklager, at næsten 25% af de allerede vedtagne foranstaltninger ifølge Kommis
sionens seneste rapport om gennemførelsen af Hvidbogen om Virkeliggørelsen af Det Indre
Marked i august måned 1992 endnu ikke var blevet omsat i national lovgivning i
medlemsstaterne ;

18. ydre grænser, asylret, visa: ^
— beklager, at medlemsstaterne endnu ikke er nået til enighed om gennemførelsen af
konventionen om kontrollen ved Fællesskabets ydre grænser; beklager også, at der ikke er
sket fremskridt med hensyn til en harmonisering af indvandringspolitikken og asylretten;
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19. turbulens på valutamarkedet:
— mener, at den seneste turbulens på valutamarkederne har vist, at der mere end nogensinde er
behov for social og økonomisk samhørighed og en koordinering af medlemsstaternes
økonomiske politik og finanspolitik; beklager samtidig Rådets og Kommissionens utilstræk

kelige reaktioner på krisen; mener, at den multilaterale overvågningsmekanisme må styrkes,
og at der må gribes til mere effektive midler til bekæmpelse af spekulation og dennes
destabiliserende virkninger;
20.

de eksterne økonomiske forbindelser:

— gør opmærksom på, at det er vigtigt, at man når frem til en samlet, retfærdig og afbalanceret
aftale inden for rammerne af GATT med henblik på at styrke de multilaterale handelssys
temer og handelsstrømmene; bekræfter nødvendigheden af, at man hurtigt afslutter Uru
guay-Runden, men på betingelse af, at der gøres lige store indrømmelser fra de forskellige
parters side ;

21 . Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde:
— glæder sig over, at der oprettes et Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde, som vil
komme til at udgøre det største integrerede økonomiske marked i verden; påpeger dog, at der
med aftalen endnu ikke gennemføres en toldunion eller etableres et fællesmarked omfatten
de samtlige 18 lande, og at den ikke omfatter en fælles ekstern handelspolitik;
22. miljø:
— beklager, at Rådet endnu ikke har taget stilling til placeringen af Det Europæiske
Miljøagentur, hvorved dette agenturs oprettelse forsinkes, og advarer om, at det modsætter
sig en eventuel renationalisering af miljø- og forbrugerbeskyttelsespolitikkerne under
henvisning til subsidiaritetsprincippet;

23 . udenrigspolitikkens troværdighed:
— beklager, at medlemsstaterne har forspildt en meget god chance for i Maastricht-Traktatens
ånd at lægge og følge en fælles linje i konflikten i det tidligere Jugoslavien; konstaterer, at

denne mangel på én fælles linje har skabt negative følelser i offentlighedens holdning til

Traktaten;

24. regelmæssig debat om Unionen :
— bekræfter nødvendigheden af regelmæssigt at kunne behandle de aktuelle problemer i
forbindelse med gennemførelsen af Den Europæiske Union, og af, at det får mulighed for at
tage stilling til disse problemer;

25 .

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt

medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

b) BESLUTNING A3-0040/93

Beslutning om rapport fra Det Europæiske Råd om Den Europæiske Union
Europa-Parlamentet,

— der henviser til rapporten om Den Europæiske Union ( 1991 ), herunder aktiviteterne i
forbindelse med de eksterne forbindelser og Det Europæiske Politiske Samarbejde, som Det
Europæiske Råd har forelagt Europa-Parlamentet (C3-0256/92 — SN 1928/ 1 /92),

— der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra samlingen i Edinburgh den 11.-12 .
december 1992 ,

— der henviser til sin beslutning af 18 . december 1992 om fastlæggelse af en fælles
udenrigspolitik for Det Europæiske Fællesskab ('),
— der henviser til Traktaten om Den Europæiske Union,

-— der henviser til betænkning fra Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender (A3
0040/93),
(')

Protokol fra mødet den 18 . december 1992, del II, s. 4.
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A. der henviser til, at Fællesskabets aktiviteter på det udenrigspolitiske område i 1991

hovedsagelig har bestået af en række svar på begivenheder på den^ internationale scene,
snarere end af en samlet række foranstaltninger med henblik på at nå fælles mål,

B. der beklager fællesskabsaktionens manglende effektivitet over for kriser inden for særlige
geografiske områder, og navnlig i det tidligere Jugoslavien,
C. der er overbevist om, at Fællesskabets øgede tilstedeværelse i visse dele af verden vil udgøre

et vigtigt bidrag til freden og den internationale sikkerhed,
D. der anser det for nødvendigt fuldt ud at udnytte de instrumenter, som findes i Unionstrak
taten, uden at afvente ratifikationen af denne,

E. der minder om, at målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som fastlagt i
Maastricht-Traktaten, kan udgøre grundlag for en politik, der er i overensstemmelse med

Unionens borgeres interesser, såfremt de gennemføres på demokratisk vis og integreres helt i
fællesskabssystemet,

1.

mener, at de foranstaltninger, der i 1 99 1 er gennemført inden for de eksterne forbindelser og

Det Europæiske Politiske Samarbejde, ikke har haft den nødvendige effektivitet med henblik på
at fremme beskyttelsen af Fællesskabets interesser;

2. tager de fremskridt til efterretning, som er gennemført via undertegnelsen af Unionstrak
taten, og håber, at Fællesskabets udenrigspolitik derved styrkes;
3. fastslår det hensigtsmæssige i, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken indgår i Fællesskabets
beføjelser, idet den skal indordnes under fuldt ud demokratiske og kontrollable beslutningspro
cedurer;

4. godkender de udenrigspolitiske erklæringer, der blev afgivet i forbindelse med Det
Europæiske Råds møde i Edinburgh, og håber, at Fællesskabet i fremtiden vil bekræfte
Fællesskabets fælles ansvar og spille en vigtigere rolle på internationalt plan og navnlig i
forbindelse med forebyggelse af konflikter;

5.

beklager imidlertid, at de beslutninger, der blev vedtaget i Edinburgh, gør det muligt for en

af medlemsstaterne at afholde sig fra at deltage i aktioner inden for sikkerhedspolitikken,
hvorved konsekvensen og samhørigheden i fastlæggelsen og gennemførelsen af en fælles
udenrigspolitik undermineres ;

6. glæder sig over omstruktureringen i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i
retning af en mere indgående behandling af spørgsmål og afgørelser vedrørende den fælles
udenrigs- og forsvarspolitik;

7. er af den opfattelse, at bestemmelserne vedrørende en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
ikke under nogen omstændigheder må skabe tvivl om de eksisterende ordninger vedrørende
behandling af eksterne aspekter af Fællesskabets politikker, som bør gennemføres på normal vis
under hensyntagen til Europa-Parlamentets forrettigheder;

8. fastslår på ny, at Fællesskabets udenrigspolitik skal sigte mod fremme af sikkerhed og
nedrustning, beskyttelse af menneskerettighederne og af mindretals rettigheder samt den
internationale retsorden og fremme af FN' s resolutioner;

9. fastslår på ny, at Fællesskabets udenrigs- og sikkerhedspolitik skal gennemføres i nøje
overensstemmelse og i fuld samordning med de allerede eksisterende procedurer for behandling
af de eksterne aspekter af Fællesskabets kompetenceområder (miljøpolitik, AVS/EØF-Forsam
lingen, landbrugspolitik, videnskabelig og teknologisk forskning, økonomisk og social samhø
righed osv .);

10.

mener, at medlemsstaterne bør fremme reformprocessen i De Forenede Nationer og dets

organer, navnlig i Sikkerhedsrådet med henblik på at styrke Fællesskabets mulighed for at
påvirke denne organisations arbejde;
1 1.

mener, at den nuværende internationale situation kræver en samlet indsats fra medlems

staterne i CSCE og FN, og at foranstaltninger med henblik på fastlæggelse og gennemførelse af
strategier og interventioner til bevarelse af freden og den internationale sikkerhed skal træffes af

Fællesskabet, hvor dette er nødvendigt og muligt, og i samarbejde med disse organer;
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12. er af den opfattelse, at det er nødvendigt med en mere aktiv og konstruktiv tilstedeværelse
fra EF' s og dets medlemmers side på international plan, og mener, at de politiske handlinger i
første række skal sigte mod forebyggelse af konflikter;

13 . anser det for nødvendigt at fremme udviklingen i de dårligst stillede lande med henblik på
at fjerne de årsager til spænding, som kan bringe den internationale fred og sikkerhed i fare;
14. opfordrer Kommissionen og Rådet til ufortøvet at videreføre initiativerne med henblik på
gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som udgør en af støttepil
lerne i den nye europæiske arkitektur, og som medvirker til at skabe velstand for befolkningerne i
de berørte stater;

15 . fastslar, at enhver form for associering, partnerskab eller samarbejde med tredjelande skal
bygge på fuld respekt for CSCE-principperne for disse tredje landes side ;

1 6. mener, at tidspunktet er inde til at iværksætte en beslutsom og energisk foranstaltning med
henblik på endelig at bringe konflikten i det tidligere Jugoslavien til ophør; det er i denne
forbindelse nødvendigt at styrke embargoen ved at vedtage sanktioner over for de lande, som
ikke overholder den ;

17 . anmoder Rådet og Kommissionen om hurtigst muligt at tilvejebringe en juridisk og
politisk ramme for forbindelserne med Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik,
idet det skal stå fast, at disse to stater skal betragtes som ligestillede med hensyn til indgåelse af
associeringsaftaler med Fællesskabet;
18 . mener, at fasen med nødhjælp til Rusland nu bør vige pladsen for strukturelle foranstalt
ninger, som kan bringe nødstilstanden til ophør og skabe betingelserne for overgangen til
markedsøkonomi uden at bringe den igangværende demokratiske udvikling i fare;
19. er overbevist om, at en større deltagelse fra Fællesskabets side i fredsprocessen i
Mellemøsten vil kunne fremme alle involverede parters interesser og styrke de europæiske
interesser i hele Middelhavsområdet; minder i denne forbindelse om sine tidligere forslag om
oprettelse af en konference for sikkerhed og samarbejde i Middelhavsområdet (CSCM);

20. anser det for nødvendigt at skabe forudsætninger for en virkelig dialog med USA på lige
fod; mener, at de vigtigste afgørelser vedrørende opretholdelse af freden og den internationale
sikkerhed samt interventioner med humanitært sigte bør træffes i samarbejde med den
amerikanske partner og i fuld overensstemmelse med De Forenede Nationer;

21 . * opfordrer Rådet og Kommissionen til at styrke Fællesskabets tilstedeværelse i Østasien på
grund af dette områdes strategiske og økonomiske betydning ; anser det for hensigtsmæssigt at
føre dialog med den kinesiske regering og at udøve et fast pres på denne, således at alle kinesiske
statsborgeres grundlæggende rettigheder omsider garanteres; kræver, navnlig for så vidt angår de
tibetanske borgere, at enhver form for undertrykkelse bringes til ophør, at dialogen med Dalai
Lama genoptages, og at der indledes undersøgelser med henblik på en form for selvstyre ;
22. fastslår påny, at beskyttelsen af menneskerettighederne og af mindretallene bør være en
ufravigelig betingelse for enhver form for samarbejde mellem Fællesskabet og tredjelande ;

23 . støtter initiativerne med henblik på gennemførelsen afj en ret til indblanding i humanitært
øjemed og mener, at Fællesskabet bør påtage sig en pionerrolle på dette område;
24. mener, at Rådets årsrapport er tilrettelagt og udarbejdet på en uhensigtsmæssig måde i
forhold til Parlamentets forventninger og ånden i den højtidelige erklæring fra Stuttgart, idet den
blot begrænser sig til at gentage indholdet af de erklæringer, som er vedtaget inden for EPS , uden
at give et helhedsbillede af Fællesskabets aktiviteter og uden at fremsætte nogen form for svar på
de holdninger, der er vedtaget af Parlamentet; er desuden overbevist om, at rapporten ville være
mere interessant, hvis man tog hensyn til f.eks . en geografisk eller kronologisk opdeling ;
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25 .

opfordrer Rådet til fremover at lade årsrapporten indgå i forbindelse med gennemførelsen

26.

anmoder om at blive hørt af Rådet i forbindelse med rapporten om de fælles foranstalt

af artikel J.7 i Traktaten om Den Europæiske Union; mener, at årsrapporten kan udgøre
hovedinstrumentet for tilsendelsen til Parlamentet af oplysninger om udenrigspolitikken, med
henblik på at muliggøre den drøftelse, som er nævnt i denne artikel;

ninger og udviklingen i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik med hensyn til sikkerhed, som
blev vedtaget af Rådet den 7 . december 1992 ;

27.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæ

iske Politiske Samarbejde og medlemsstaternes regeringer.

9. Menneskerettighederne i EF
BESLUTNING A3-0025/93 og A3-0025/93/till.

Beslutning om respekt for menneskerettighederne i EF (Parlamentets årlige betænkning)
Europa-Parlamentet,

— der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,
— der henviser til De Forenede Nationers internationale konventioner om henholdsvis

borgerlige og politiske rettigheder og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt
protokoller hertil,
— der henviser til den europæiske konvention om bevarelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder og protokollerne hertil,
— der henviser til sin beslutning af 12 . april 1989 om vedtagelse af erklæringen om de
grundlæggende frihedsrettigheder ('),
— der henviser til principperne fra international og europæisk ret vedrørende menneskerettig
hederne,

— der henviser til sin beslutning af 12. marts 1992 (2) om dødsstraf,
— der henviser til sin beslutning af 13 . oktober 1989 (3) om militærnægtere af samvittigheds
grunde og civil værnepligt,
— der henviser til Traktaterne om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
— der henviser til Traktaten om Den Europæiske Union,
— der henviser til medlemsstaternes fælles almindelige retsprincipper,

— der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring af 5 . april
1977 om beskyttelse af de grundlæggende rettigheder,

— der henviser til fælleserklæringen af 1 1 . juni 1 986 fra Europa-Parlamentet, Rådet, repræsen
tanterne for medlemsstaterne forsamlet i Rådet og Kommissionen om bekæmpelse af
racisme og fremmedhad,
— der henviser til fællesskabspagten om de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale
rettigheder,
— der henviser til sin beslutning af 29. oktober 1982 om Kommissionens memorandum
vedrørende De Europæiske Fællesskabers tiltrædelse af konventionen til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (4),
(')
(2)
O
(4)

EFTnr.
EFTnr.
EFT nr.
EFT nr.

C
C
C
C

120 af 16.5.1989, s. 51 .
94 af 13.4.1992, s. 277 .
29 1 af 20. 1 1 . 1 989, s. 1 22.
304 af 22. 1 1 . 1982, s. 253 .
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— der henviser til meddelelse af 19. november 1990 fra Kommissionen om Fællesskabets

tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention,

— der henviser til sin beslutning af 9. juli 1991 om menneskerettighederne ('),
— der henviser til retspraksis i De Europæiske Fællesskabers Domstol,
— der henviser til forretningsordenens artikel 121 ,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre

Anliggender samt til udtalelse fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier

(A3-0025/93 og A3-0025/93/till.),

A. der henviser til, at respekten for menneskerettighederne er grundlaget for den demokratiske
samfundsorden og som grundlæggende princip er en forudsætning for integrationen i EF,
B. der henviser til Fællesskabets indsats til fordel for menneskerettighederne i verden,

C. der henviser til princippet om ret til indblanding af humanitære årsager, som det internatio
nale samfund har anerkendt via FN' s Sikkerhedsråds resolution nr. 688,

D. der er dybt foruroliget over væksten i racisme og fremmedhad, og navnlig over de racistiske
voldshandlinger i flere medlemsstater mod fremmede befolkningsgrupper,
E. der henviser til, at der i nogle medlemsstater og europæiske videnskabelige organer
forekommer fagforeningsmæssig og politisk diskrimination og angreb på fagforeningsre
præsentanters rettigheder,
F. der er klar over, at beskyttelsen af menneskerettighederne i medlemsstaterne henhører under
de nationale retsinstanser og organerne under Europarådet,
G. der henviser til, at EF-retten, medlemsstaternes fælles retsprincipper samt international ret
indtil nu har sikret de grundlæggende rettigheder og forhindret EF-institutioner eller
-organer i at begrænse dem,
H. der ikke desto mindre konstaterer, at der ikke foregår nogen speciel kontrol med respekten
for menneskerettighederne inden for fællesskabslovgivningen,

I.

der konstaterer, at der ikke findes nogen kodifikation af de europæiske borgeres grundlæg

gende rettigheder, som sikrer borgerne beskyttelse af disse rettigheder inden for EF' s
retsorden,

J.

der understreger, at bestemte persongrupper og bl.a. kvinder, børn, handicappede, ældre,
indsatte, internerede, institutionsbeboere, ikke-bofaste befolkningsgrupper og udlændinge

er særlig sårbare og utilstrækkeligt organiseret til at gøre deres rettigheder gældende og
forsvare deres grundlæggende frihedsrettigheder, samt at disse grupper ikke har tilstrække
lig let adgang til retshjælpen, retsbeskyttelsen og retsprocessen og ligeledes oplysningerne
herom bl.a. på grund af de høje omkostninger samt det komplicerede og stive system,
Generelle principper

1 . mener, at ophævelsen af de indre grænser i medfør af Fællesakten samt bestemmelserne om
regeringssamarbejde på det rets- og indenrigspolitiske område i Traktaten om Den Europæiske
Union øger behovet for en klar og umiddelbar adgang til juridisk proces ved menneskerettig
hedskrænkelser i hver enkelt medlemsstat i henhold til den europæiske konvention til beskyttelse
af menneskerettighederne, forud for indførelsen af en EF-ordning til beskyttelse af menneske
rettighederne;

(')

EFTnr. C 240 af 16.9.1991 , s. 45 .
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2.

mener, at udvidelsen af Fællesskabets kompetence samt processerne med økonomisk

integration og følgerne heraf kræver en konstant og parallel kontrol af niveauet for beskyttelse af
de grundlæggende menneskerettigheder, hvilket kun kan sikres fuldt ud gennem fællesskabsin
stitutionernes udarbejdelse og gennemførelse af et egentligt handlingsprogram vedrørende de

grundlæggende menneskerettigheder i samråd med Europarådets kompetente organer;
3 . mener, at et sådant handlingsprogram bør indeholde bestemmelser for en hel række
normative, politiske og kontrolmæssige aktioner vedrørende både integrationsprocessens indvir
kning på menneskerettighederne (sociale, økonomiske og miljømæssige rettigheder, forbruger
rettigheder og rettigheder i forholdet til den offentlige administration), spørgsmål i forbindelse
med de nye teknologier (bioetik, informationsfrihed, beskyttelse af personlige data) og områder,
der kræver særlige foranstaltninger (børn, statsborgere fra tredjelande);
4. minder om, at princippet om menneskerettighederne er universelt og absolut, men finder
ikke desto mindre, at bestemte enkeltpersoner kan være mere udsat for angreb på menneskeret
tighederne på grund af deres hudfarve, etniske eller nationale udseende, køn eller seksuelle
vaner, alder, eventuelle fysiske handicap, religion, tro eller moral osv., og kræver derfor, at der
udvises særlig opmærksomhed over for disse ;
5 . mener navnlig, at iværksættelsen (Schengen-aftalerne, arbejdet i særlige grupper nedsat af
regeringerne i fællesskab) af et omfattende og komplekst system af »kompensationsforanstalt
ninger« for at imødegå afskaffelsen af de indre grænser gør det nødvendigt straks at udarbejde et
system til beskyttelse af menneskerettighederne;
6. mener endvidere, at over for den stadig mere komplicerede retsorden inden for Fælles
skabet vil vedtagelsen af et principielt grundlag til sikring af de grundlæggende rettigheder inden
for EF-rettens anvendelsesområde kunne skabe større gennemskuelighed for Europas borgere ;

Et EF-system for beskyttelse af menneskerettighederne

7 . opfordrer Kommissionen til at udarbejde et handlingsprogram for en sammenhængende og
samordnet menneskerettighedspolitik og med henblik herpå udfærdige en hvidbog;

8 . opfordrer Kommissionen og Rådet til i en fælles erklæring at tiltræde Europa-Parlamentets
erklæring om de grundlæggende frihedsrettigheder og imødese opførelsen heraf på dagsordenen
for de kommende mellemstatslige konferencer med henblik på erklæringens optagelse i
Traktaterne ;

9. ønsker, at Fællesskabet hurtigt indleder forhandlinger med henblik på Fællesskabets
tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæg
gende frihedsrettigheder, og anmoder derfor Kommissionen om at forelægge Parlamentet et
forslag til afgørelse herom;
10. anmoder Kommissionen om at udvikle en sammenhængende og velkoordineret EF
menneskerettighedspolitik via udarbejdelse af en hvidbog for en sådan politik;

1 1.

understreger, at det er nødvendigt, at Fællesskabet overvåger, at menneskerettighederne

respekteres inden for medlemsstaterne, hvis det ønsker, at dets indsats til fordel for menneske
rettighederne i den resterende del af verden skal nyde størst mulig troværdighed;

12 . anmoder Fællesskabet og medlemsstaterne om at etablere en struktur, der sigter mod
beskyttelse og forbedring af menneskerettighederne i EF og bekæmpelse af racisme og
fremmedhad og som kan føre til fælles aktioner mod de berørte medlemsstater;
13 . erkender, at optagelse af henvisninger til menneskerettighedskonventioner i samarbejd
saftaler med tredjelande giver partnerstaterne et juridisk grundlag for at anspore EF til at skride
ind for overtrædelser af menneskerettighederne på dets eget område ;
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14. foreslår i den forbindelse, at der optages en bestemmelse i de aftaler EF indgår, hvorefter
forbindelserne mellem EF og det eller de pågældende lande såvel som alle bestemmelserne i den
pågældende aftale er baseret på respekten for de demokratiske principper og menneskerettighe
derne, som er udgangspunkt for såvel EF som det eller de pågældende landes interne og
internationale politik, og »som er et hovedelement i aftalen«;
15 . foreslår ligeledes, at der i præamblet til den pågældende aftale optages en generel
henvisning til respekten for menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder samt
henvisninger til universelle og/eller regionale instrumenter fælles for de to parter;
16.

foreslår endelig, at der i alle aftaler indgået af EF optages en eksplicit bestemmelse om

suspension (baltisk bestemmelse) samt en generel bestemmelse om, at aftalen ikke gennemføres
i tilfælde af alvorlige indgreb mod menneskerettighederne ;

17. mener, at det er Europa-Parlamentets opgave at fremme de grundlæggende frihedsrettig
heder og forbedre beskyttelsen heraf, for så vidt angår unionsborgere samt alle tredjelandsbor
gere med legal opholdstilladelse på Unionens territorium;
18.

beslutter på dagsordenen for sine mødeperioder at medtage aktuelle og uopsættelige

spørgsmål vedrørende overholdelse af menneskerettighederne i Fællesskabet på lige fod med
menneskerettighedsspørgsmål uden for EF;

19. pålægger sit Udvalg for Forretningsordenen at tilpasse den gældende procedure for
behandling af beslutningsforslag om aktuelle og uopsættelige spørgsmål for at bringe den i
overensstemmelse med sin kompetence inden for menneskerettigheder i EF;

20. forpligter sig i sin egenskab af repræsentativt organ til at formidle oplysninger om
menneskerettighedskrænkelser, der konstateres inden for Fællesskabet;

21 . pålægger sine kompetente udvalg sammen med de berørte regeringer at behandle vigtige
spørgsmål i forbindelse med medlemsstaternes politik og praksis på menneskerettighedsområ
det, hvilket eventuelt kan medføre, at der udsendes delegationer, som kan undersøge de

pågældende problemer på stedet;
22. går ind for, at det ligeledes skal være muligt for juridiske personer (foreninger) at rejse sag
ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

Fattigdom og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

23 . beklager, at fattigdommen er et omfattende problem i Europa og stadig griber om sig,
således at stadig flere befolkningsgrupper synker ned i fattigdom, hvilket er ensbetydende med
reelle indgreb i de grundlæggende rettigheder; opfordrer Kommissionen til at foretage en
undersøgelse af årsagerne til og omfanget af fattigdom i Fællesskabet og til at forelægge
Europa-Parlamentet og Rådet forslag med henblik på at forbedre situationen for de berørte.
24. mener, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der på internationalt plan er
anerkendt som grundlæggende rettigheder — hvilket indebærer, at disse rettigheder reelt bør
anerkendes og sikres for alle, selv om de ofte har karakter af programerklæringer — bør sikres et
beskyttelsesniveau svarende til det, der gælder for de borgerlige og politiske rettigheder,
eftersom alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder er udelelige og indbyr
des afhængige;

25 . mener derfor, at EF og medlemsstaterne må undertegne og anvende Europarådets
socialpagt uden forbehold, og at EF og medlemsstaterne må respektere ILO' s internationale
konventioner og henstillinger, og at Det Forenede Kongeriges regering ufortøvet må undertegne
protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til Maastricht
Traktaten ;
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26. henstiller, at der udarbejdes et system til fastsættelse af minimumsgarantier for bolig,
indkomst, social bistand, lægehjælp og juridisk bistand, som er uundværlige for den menneske
lige værdighed, og at dette system skal være tilgængeligt navnlig for ugunstigt stillede
befolkningsgrupper samt for ikke-EF-borgere, der opholder sig legalt i Det Europæiske
Fællesskab; den nødvendige lægehjælp og juridiske bistand bør ligeledes være tilgængelig for
statsborgere fra tredjelande, som opholder sig på EF' s område ;
27 . mener, at kodificeringen af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder ikke i sig selv
er tilstrækkelig, men at den på baggrund af fattiggørelsesprocessens strukturelle årsager bør

kunne føre til effektive foranstaltninger, der er let tilgængelige for de dårligst stillede, og at gøre
det muligt at kunne angribe problemet ved roden;

28 . mener, at de ugunstigt stillede personers fulde deltagelse i udarbejdelsen, opfølgningen og
evalueringen af de aktioner, der er bestemt for dem, ville være en yderligere garanti for
effektivitet og relevans ;

29. tilslutter sig derfor tanken om fremme af de ikke-statslige organisationers hjælp til
selvhjælp-aktioner som led i en integreret politik til bekæmpelse af fattigdommen, som inddrager
Fællesskabet såvel som medlemsstaterne;

30. finder det absolut nødvendigt at informere befolkningen i EF, og navnlig ungdommen,
om, hvad det vil sige at være fattig, og hvor omfattende fattigdommen er, bl.a. ved at udvikle
skoleprogrammer for undervisning i menneskerettigheder;
3 1 . tilslutter sig den indsats, der gøres af alle dem, der i EF og verden generelt afviser den
krænkelse af menneskerettighederne, som fattigdom er, og anmoder på den baggrund om, at FN
Generalforsamling erklærer den 17 . oktober for »Verdensdag mod Fattigdom«;
Racisme, fremmedhad og diskrimination

32 . tager afstand fra den voksende intolerance i Europa over for udlændinge, borgere fra
tredjelande og mennesker, der tilhører samfundets mindretalsgrupper, og fordømmer på det
kraftigste de klart racistiske og fascistiske voldshandlinger, der begås i denne ideologis navn, og
generelt enhver handling, der medvirker til at fremme eller tilskynde til racistisk opførsel,
navnlig blandt ungdommen ; udtrykker i den forbindelse også sin solidaritet med alle ofre for
racisme og fremmedhad;
33 . udtrykker ligeledes sin store bekymring over diskrimination eller foranstaltninger til
fordel for udelukkelse rettet mod andre personer, som frembyder andre former for »forskelle«:
fysisk eller mentalt handicappede, personer tilhørende (ikke-) religiøse, etniske, sproglige eller
seksuelle mindretalsgrupper;

34. foreslår, at EF-institutionerne iværksætter en mediekampagne, der skal støtte kampen
mod disse former for intolerance, og som skal udmunde i initiativer og forholdsregler på
nationalt, regionalt og lokalt plan ;
35 . opfordrer indtrængende medlemsstaternes regeringer og EF myndigheder til at sikre, at
udenlandske samfundsgrupper beskyttes mod racistisk og fascistisk vold, og til at bidrage til at
forbedre deres levevilkår og bolig- og beskæftigelsesforhold;
36. anmoder medlemsstaternes regeringer og EF myndigheder om at styrke midlerne til at
bekæmpe racisme og fremmedhad, navnlig ved at vedtage og om nødvendigt skærpe lovgivnin
gen mod racisme og fremmedhad, samtidig med at de sørger for at disse midler anvendes ved at
gøre det muligt for juridiske personer og berørte foreninger at rejse sag mod racistiske handlinger
og optræde som privat part i søgsmål ;

37.

opfordrer Rådet og Kommissionen til uopholdeligt at gå i gang med at udarbejde en

sammenhængende og integreret aktion for bekæmpelse af racisme og fremmedhad, som skal
gennemføres som led i socialpolitikken og samarbejdspolitikken inden for retsvæsen, indre
anliggender og indvandring ;
38 .

understreger, at det haster med en sådan aktion, der skal ledsages af en informationskam

pagne på europæisk plan centreret omkring retten til forskel og respekten for de grundlæggende
frihedsrettigheder,
og som navnlig skal være rettet mod børn og unge ;
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39. pålægger sit kompetente udvalg at udarbejde en ny betænkning om problematikken
omkring racisme og fremmedhad og i den forbindelse at være særlig opmærksom på årsagerne til
genopblusningen af højreekstremisme og fremmedhad og også at udarbejde strukturerede
forslag, der skal kunne sættes ind over for de dybereliggende årsager;
Dødsstraf

40.

konstaterer, at dødsstraffen reelt ikke længere anvendes i Fællesskabet;

41 . bekræfter, at retten til livet og retten til ikke at blive underkastet umenneskelig eller
vanærende behandling er absolutte og ukrænkelige rettigheder, som ikke kan underlægges de
enkelte staters forgodtbefindende;
42.

anmoder de medlemsstater, der endnu har dødsstraf, om at afskaffe -den;

43 .

anmoder de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, om at tiltræde og/eller ratificere

protokol 6 til den europæiske menneskerettighedskonvention og protokol 2 til den internationale
konvention om de borgerlige og politiske rettigheder;
44.

udtaler sin tilfredshed med, at Luxembourg for nylig har ratificeret den anden fakultative

protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvis formål er
at afskaffe dødsstraffen;

45 . anmoder medlemsstaterne om at træffe juridisk bindende foranstaltninger til at forbyde
udvisning af enhver anklaget person, som risikerer dødsstraf i et tredjeland;

Militærnægtelse af samvittighedsgrunde
46. mener, at retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde, der er anerkendt ved FN
Menneskerettighedskommissions resolution 89/59 om militærnægtelse af samvittighedsgrunde,
skal indgå i medlemsstaternes retsorden som en grundlæggende rettighed;
47 . konstaterer dog, at denne rettighed ikke er opført i nogen international tekst til beskyttelse
af menneskerettighederne og således udelukkende er underlagt de enkelte staters suveræne
beføjelser;

48 . ønsker, at der fastlægges fælles principper i den hensigt at afskaffe forskelsbehandling af
Europas borgere, for så vidt angår militærtjeneste;
49.

mener, at disse fælles principper bør indeholde minimumsgarantier, som skal sikre :

— tilstrækkelig information om militærnægternes stilling,

— mulighed for at anmode om status som militærnægter af samvittighedsgrunde på ethvert
tidspunkt, også under militærtjenesten,
— reel klageadgang i de tilfælde, hvor en person nægtes retten til militærnægtelse af
samvittighedsgrunde;
50. fordømmer retsforfølgningen og fængslingen af militærnægtere i medlemsstaterne under
henvisning til, at mange af disse er blevet betegnet som samvittighedsfanger af Amnesty
International ;

51 . understreger, at det er nødvendigt at imødese en erstatningsciviltjeneste af samme
varighed som militærtjenesten, således at den ikke kan betragtes som en afskrækkende sanktion ;

52. tilskynder, at der på fællesskabsplan skabes alternativer til militærtjenesten inden for
programmerne til udviklingsbistand i Den Tredje Verden eller bistand og samarbejde med
landene i Østeuropa;
53 . fordømmer især den græske stats praksis med at behandle militærnægtere som forbrydere
og idømme dem lange hæftestraffe i militærfængsler;
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Overgreb mod retsstaten

54. konstaterer omfanget og alvoren af de krænkelser af retsstaten, demokratiet og menne
skerettighederne, som den organiserede kriminalitet og den organiserede finansielle og økono
miske kriminalitet afstedkommer, navnlig ved sin sammenkædning med politik, økonomi og
administrative myndigheder, men også ved den omfattende skatteomgåelse og -unddragelse, der

er ensbetydende med betydelige tab for borgerne, især på det sociale og økologiske område;
55 . mener ligeledes, at disse aktiviteter udgør en hindring for den frie udfoldelse af retten til
frit at etablere sig og frit at præstere tjenesteydelser på Fællesskabets territorium;
56. understreger under henvisning til den internationale organiserede kriminalitets og den
organiserede økonomiske og finansielle kriminalitets omfang og den nært forestående åbning af
Fællesskabets indre grænser, hvor vigtigt det er at udvikle dette samarbejde, som er en afgørende
forudsætning for en effektiv bekæmpelse af den organiserede kriminalitet og den organiserede
økonomiske og finansielle kriminalitet;

57 . beklager, at de initiativer, der er påbegyndt ved De Tolvs plan med henblik på en udvikling
af politisamarbejdet (Europol) og fælles bekæmpelse af den organiserede kriminalitet og den
organiserede økonomiske og finansielle kriminalitet (TREVI III), ikke i tilstrækkelig grad tager
hensyn til de demokratiske retsstatslige principper, navnlig den parlamentariske kontrol og
domstolskontrollen, og at disse initiativer åbenbart fortsat skal finde sted uden for EF rammer;
58 . mener, at der sammen med politisamarbejdet — med henblik både på effektiviteten af
aktionen og af de garantier, der ligger til grund for de demokratiske systemer — skal ske en
styrkelse og en udbygning af det retlige samarbejde på grundlag af visse positive nyskabelser i
Schengen-aftalerne (også udlevering på grund af økonomisk svig og skattesvig) og på grundlag
af bestemmelserne i Maastricht-Traktatens afsnit VI ;

59 . mener endvidere, at det med henblik på en fyldestgørende imødegåelse af særegenhederne
ved en nu på internationalt plan organiseret kriminalitet er nødvendigt at skabe et fælles retligt
område, som — gennem visse vigtige fælles og harmoniserede strafferetlige bestemmelser —

kan supplere og indgå i det retlige område, der er baseret på principperne om samarbejde og
udlevering, på princippet om »ne bis in idem« (der må ikke to gange føres proces om samme
spørgsmål) og på tværnational fuldbyrdelse af straffene ;
60. anmoder medlemsstaterne om at sætte alt ind på at bekæmpe mafiakriminaliteten og andre
former for organiseret kriminalitet for at genskabe respekten for demokratisk lovlighed på deres
territorium i overensstemmelse med kravet om garanti for og effektiv overholdelse af de
grundlæggende frihedsrettigheder;

61 . mener, at det som led i bekæmpelsen på lang sigt af den internationale organiserede
kriminalitet, navnlig den økonomiske og finansielle kriminalitet, er af betydning at skabe
lydhørhed hos de europæiske borgere og i den internationale opinion;

62 .

påtager sig i denne henseende, så ofte det måtte være nødvendigt, klart at kritisere angreb

mod retsstaten ;

Dobbelt straf
63 .

mener, at visse medlemsstaters udvisning af ikke-EF-borgere efter afsoningen af en idømt

straf rummer fare for en dobbelt straf;

64. mener, at dommes retskraft og den individuelle frihed, som danner grundlag for det
strafferetlige princip om »ne bis in idem«, hører til de grundlæggende retsprincipper;

65 . mener, at princippet om fri bevægelighed på Fællesskabets territorium bør ledsages af en
generel anerkendelse af reglen om »ne bis in idem«, således at risikoen for idømmelse af dobbelt
straf inden for Fællesskabet endegyldigt fjernes for samtlige borgere;
Asylretten

66.

beklager, at flere medlemsstater er begyndt at indskrænke den retlige beskyttelse og

sociale sikring for asylansøgere endnu mere;
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67. beklager den mellemstatslige karakter af de første foranstaltninger til harmonisering af
bestemmelserne om statsborgere fra tredjelande, som tager ophold på Fællesskabets territorium,
der vedtoges som led i aftaler indgået mellem medlemsstaterne i den hensigt at afhjælpe følgerne
af de indre grænsers ophævelse;

68 .

beklager, at disse foranstaltninger ikke indeholder nogen form for garanti for beskyttelse

af de grundlæggende rettigheder, bl.a. for så vidt angår asylansøgere;
69 . ønsker at henlede opmærksomheden på risikoen for, at Europa forskanser sig, hvis
statsborgere fra tredjelande behandles i henhold til principper, som er i modstrid med dem, der
ligger til grund for Fællesskabets retsorden;
70. mener, at det er nødvendigt i første instans at harmonisere procedurerne for behandling af
asylansøgninger ud fra de grundlæggende principper om retfærdighed og menneskelighed som
fastlagt i Geneve-konventionen fra 1951 og siden opregnet i konklusionerne fra Eksekutivko
mitéen under FN Højkommissariat for Flygtninge og i henstilling R (81)16 fra Europarådets
Ministerudvalg;

71.

anmoder medlemsstaterne om at sikre, at disse internationale aftaler efterleves nøje, og at

de navnlig standser uregelmæssigheder, misbrug og omgåelse af procedurer ved ankomsten til
værtslandet, umiddelbart efter at den første asylansøgning er indgivet, bl.a. øjeblikkelig

tilbagesendelse af asylansøgere og afvisning af at yde retshjælp ved første samtale, hvilket er
alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, som de er fastlagt i internationale aftaler;
72. anmoder Fællesskabet og medlemsstaterne om at vedtage en aftale om minimumsnormer
for fair og tilfredsstillende procedurer på asylområdet, hvilket vil give medlemsstaterne et
ensartet retsgrundlag for behandling af asylansøgninger, øge deres muligheder for effektivt at
harmonisere deres asylpolitikker samt tilvejebringe en klar målestok for vurderingen af
procedurer og praksis på asylområdet i de tredjelande, som asylsøgere kan sendes til;
73 . opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at oprette et overnationalt organ,
som på fællesskabsplan og i samarbejde med FN' s Flygtningehøjkommissariat skal have til
opgave at udtale sig om endelige afgørelser om afvisning af asylansøgninger;
74. anmoder indtrængende om, at artikel K.9 i Traktaten om Den Europæiske Union hurtigst
muligt tages i brug og anvendes i videst muligt omfang, og at den under alle omstændigheder
anvendes i overensstemmelse med den erklæring om asyl, der er vedføjet nævnte Traktat;

Strafferetlige undtagelsesbestemmelser

75 . mener, at strafferetlige undtagelsesbestemmelser kan føre til misbrug og vilkårlige
fortolkninger, da de indebærer en udvidelse af politiets manøvremargen på bekostning af
forundersøgelser og proceduregarantier, at der derfor bør skabes garantier for at imødegå
risikoen for sådant misbrug, og at der bør sikres retslig og parlamentarisk kontrol ;
76. mener under alle omstændigheder, at der — også hvis der er tale om exceptionelle eller
alvorlige forhold, for hvilke det er hensigtsmæssigt at vedtage særlige straffebestemmelser —
må ske streng overholdelse af princippet om midlertidighed;
77 . mener, at der under alle omstændigheder ud fra ønsket om de grundlæggende rettigheders
overholdelse og i overensstemmelse med de demokratiske og folkeretlige principper bør kræves,
at der gives en række garantier for:

— respekt for princippet om formodning om uskyld,

— respekt for forsvarets rettigheder navnlig for at undgå ændring af bevisbyrden,
— klarhed og præcision i lovgivningen,

— overholdelse af princippet om, at love ikke må anvendes med tilbagevirkende kraft,
— respekt for proportionalitetsprincippet,
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— respekt for de anholdte og anklagedes fysiske og moralske integntet,
— overholdelse af en minimumsfrist for at holde nogen under opsyn,

— beskyttelse af private oplysninger;
78 .

anmoder de medlemsstater, der har indført ekstraordinære strafferetlige procedurer, eller

som rent faktisk benytter undtagelsestilstand på regionalt plan, om at give afkald herpå og
navnlig at forbyde hemmelig tilbageholdelse;
Fængslingsbetingelser

79. mener, at det er vigtigt at understrege princippet om straffens korrigerende funktion og
målet med den, som er en menneskelig og social revalidering af den fængslede;
80.

understreger endnu en gang kraftigt den absolutte karakter af forbuddet mod umenneske

lig og vanærende behandling ;

81 . fordømmer skarpt anvendelse af tortur og umenneskelig eller vanærende behandling og
erklærer sig forfærdet over, at sådanne fremgangsmåder kan anvendes i Europa under forhør
eller i fængsler; mener, at denne fremgangsmåde, navnlig når den anvendes over for indvandrere,
asylsøgende eller mennesker, der tilhører mindretalsgrupper, kan danne farlig præcedens for
racediskrimination og fremmedhad, da den udgår fra repræsentanterne for lovgivningsmagten;
82. erindrer om, at princippet om, at den anklagede anses for uskyldig, indtil det modsatte
bevises, indebærer, at enhver afgørelse om varetægtsfængsling skal begrundes i legitime og
undtagelsesmæssige motiver, hvorfor det må betegnes som arbitrært at anvende varetægtsfængs
ling som en hovedregel ;

83 . betvivler på baggrund af den overbelægning og manglende hygiejne, der kan konstateres i
visse fængsler, at fængselsvæsenet råder over tilstrækkelige midler til sikring af menneskevær
dige livsbetingelser;

84.
—
—
—
—
—

mener, at fanger mindst bør have følgende grundlæggende rettigheder:
ret til et privatliv ;
ret til værdighed og beskyttelse på fysisk og moralsk plan ;
ret til besøg og kontakter;
ret til sundhedspleje og hygiejne ;
ret til juridisk og social bistand, specielt med henblik på genintegration i samfundet;

85 . ønsker, at de etiske principper, der ligger til grund for politiets indsats, tager udgangspunkt
i respekten for menneskerettighederne ;
86. pålægger sit kompetente udvalg at udarbejde en europæisk adfærdskodeks for politiet,
baseret på de internationale kriterier, som disse fremgår af FN adfærdskodeks for repræsentanter
for lovgivningsmagten ;

87 . glæder sig over, at der i Europarådet er en tillægsprotokol under udarbejdelse om de
rettigheder, der tilfalder personer, der er berøvet deres frihed;
88 . anmoder de medlemsstater, der benytter undtagelsesbestemmelser i bekæmpelsen af
kriminalitet, eller som rent faktisk har indført undtagelsestilstand i bestemte regioner, til at

begrænse tilbageholdelse uden mulighed for kommunikation med omverdenen til et minimum i
overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 5 , stk. 3 , og den
derpå baserede retspraksis ;
Procedurernes varighed

89. der er opmærksom på, at procedurerne inden for Europas retssystem generelt er meget
langsommelige ;
90. mener, at overskridelsen af rimelige frister inden for retsvæsenet ud over risikoen for
rettens fornægtelse kan få uforudsete følger og skade en retfærdig afvikling af procedurerne;

26. 4. 93

26 . 4 . 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/ 187

Torsdag den 11. marts 1993

91 . ønsker, at begrebet »rimelig frist«
i den europæiske menneskerettighedskonvention
indføjes i de nationale retsordener, og opfordrer medlemsstaterne til at undersøge mulighederne
for at begrænse procedureforsinkelser;
Adgang til og/eller bevarelse af statsborgerskab

92. udtrykker bekymring over artikel 19 i den græske lov om statsborgerskab, som ad
ikke-retlig vej og under tilsidesættelse af de internationale forpligtelser anvendes til at fratage
medlemmerne af det tyrkiske mindretal deres græske nationalitet, når disse forlader landet »i den
hensigt« ikke at vende tilbage;

93. mener, at den frie bevægelighed og udvidelsen af det europæiske statsborgerskab kræver,
at afstamningsprincippet (jus sanguinis) erstattes med territorialprincippet (jus soli) ved
statsborgerskab ;

94. mener generelt, at hindringer for opnåelse af statsborgerskab er en kilde til diskrimination,
som ikke har sin berettigelse i dagens Europa;

95 .

bekræfter, at udøvelsen af den grundlæggende rettighed til at forlade ethvert land og til at

vende tilbage til sit land ikke kan straffes med tab af statsborgerskab;

Fagforeningsmœssig og politisk diskrimination

96. beklager de alt for mange angreb på de fagforeningsmæssige frihedsrettigheder og
fagforeningsrepræsentanternes rettigheder i talrige medlemsstater og visse europæiske viden
skabelige organer og kræver, at disse bringes til ophør ved at anerkende fagforeningsfriheden
som en grundlæggende ret i alle medlemsstaterne og alle europæiske videnskabelige organer;

97.

fordømmer navnlig ensidig opsigelse af kollektive overenskomster med lang løbetid,

nægtelse af valgte fagforeningsrepræsentanters ret til information om virksomhedens drift,

nægtelse af arbejdstagernes ret til at lade sig repræsentere i forbindelse med klager eller
disciplinære foranstaltninger, arbejdsgivernes undladelse af at høre fagforeningsrepræsentanter i
spørgsmål om overflødigt personale, sundhed og sikkerhed;

98. udtrykker bekymring over, at der navnlig i én bestemt medlemsstat har været mange
tilfælde, hvor man ikke har anvendt de i en retsstat gældende retsprincipper om, at en anklaget
formodes at være uskyldig og har retten på sin side, såfremt vedkommendes skyld ikke er klar

bevist;

99. beklager endvidere, at der er sket en ensidig ophævelse af arbejdstagernes fagforenings
rettigheder ved GCHQ (Government Communication Headquarters) i Det Forenede Kongerige;
100. ønsker generelt at henlede opmærksomheden på det faktum, at enhver afgørelse om
administrative sanktioner for at undgå vilkårlighed kun bør træffes efter en tilstrækkelig grundig
undersøgelse, som godtgør, at der er tale om faglig kompetence samt om overholdelse af love og
retsstatslige principper, og at der ikke er taget hensyn til personlige politiske holdninger;
101 .

er af den opfattelse, at dette ikke — som følge af indførelsen af et kriterium om

»statsnærhed«, som måles på aktivt medlemskab af SED eller masseorganisationer samt på
besættelsen af højtstående poster og æresposter i det offentlige, erhvervs- og foreningslivet — i
tilstrækkelig grad er tilfældet i Forbundsrepublikken Tyskland i forbindelse med undersøgelser
forud for administrative sanktioner, eftersom der benyttes et klart politisk vurderingsgrundlag;
102.

udtrykker i denne henseende foruroligelse over afskedigelser rettet mod universitetslæ

rere og den offentlige administration generelt og kontrol med og indsigelser mod advokater og
notarer og i det politiske miljø i det tidligere DDR, som finder sted uden hensyntagen til de retlige
principper og princippet om forundersøgelse, og som udgør en krænkelse af ytrings- og
meningsfriheden (');

(')

Se forslag til beslutning af Piquet m.fl. om politiundersøgelser i PDS-kontorerne i de nye delstater den 24. februar 1992
(B3-0464/92).
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103 . er endvidere foruroliget over afskedigelserne af offentligt ansatte, især lærere og
underviser inden for højere uddannelser, over de uretfærdige restriktioner for ansættelse i det

offentlige og over tab af anciennitetsår optjent i det offentlige ved vurdering af en persons virke
eller ved beregning af pensioner;

104. udtrykker ligeledes foruroligelse over den manglende agtpågivenhed, som kendetegner
de administrative sanktioner og de foranstaltninger, Det Forenede Kongerige har vedtaget til

ophævelse af subsidierne til visse foreninger og socio-kulturelle grupper i Nordirland, og til
beskæring af budgetterne for de institutioner, der giver mindretallene mulighed for at udtrykke
deres meninger;

105. er foruroliget over den risiko for magtmisbrug, der eksisterer, når en administrativ
foranstaltning, der har til formål at bekæmpe eller sanktionere et bestemt fænomen, formelt får
generelt sigte ;
Europæisk retshjælp

106. gentager sin misbilligelse af den mellemstatslige karakter af det arbejde, der gennemfø
res på forskellige områder af fælles interesse efter åbningen af grænserne, og som vedrører
retsvæsen, indre anliggender og indvandringspolitik;

107. finder det nødvendigt, at de mekanismer, der er indført på dette område, kan blive
underlagt domstolskontrol, og at de berørte personer får adgang dertil gennem retshjælp, som
skal administreres på EF-plan;

Respekt for privatlivets fred

108.

konstaterer, at som følge af gennemførelsen af det indre marked er behovet for

grænseoverskridende trafik, herunder udvekslingen af personlige og andre private data, steget
betydeligt;

109. understreger, at en sådan ubegrænset udveksling af personlige og andre private data
udgør en hidtil uset trussel mod privatlivets fred;
1 10.

mener, at der er et presserende behov for harmonisering af medlemsstaternes lovgivning

vedrørende privatlivets fred;

111 .

understreger på ny behovet for, at der vedtages et rådsdirektiv, hvormed formålet skal

112.

mener, at formålet med en harmonisering af lovgivningen bør være at sikre et højt niveau

være at sikre en harmoniseret tilpasning af national lovgivning;

for beskyttelse af privatlivets fred i Fællesskabet uden at sænke den standard, der er opnået i visse
medlemsstater;

113.

glæder sig over de forslag, som Kommissionen forelagde Rådet i oktober 1992;

114.

opfordrer Rådet til — når tiden er inde — at behandle disse forslag og ufortøvet at

vedtage et direktiv om privatlivets fred;
Beskyttelse af den personlige integritet

115 . opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse deres respektive lovgivninger for bedre at
beskytte enkeltpersoner, navnlig i forbindelse med handel med organer, eventuel misbrug af
genteknologi, udnyttelse af mennesker, seksuel misbrug, tvungen sterilisering og enhver anden
form for udnyttelse af menneskets fysiske og moralske integritet;

1 16. finder det dybt foruroligende, at medicinske undersøgelser og kontrol stadig hyppigere
gennemføres uden objektiv begrundelse og undertiden uden den pågældendes samtykke, og at
dette er et grelt tilfælde af diskrimination i forbindelse med, at disse benyttes som udvælgel
seskriterium ved adgang til beskæftigelse, privat forsikring eller socialforsikring, bopæl osv.;
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Forslag til beslutning opført i denne årlige betænkning

117. finder, at princippet om formodning om uskyld og garantien for retfærdige procedurer
forudsætter, at der findes et retfærdigt straffesystem, baseret på respekten for princippet om
lighed for loven (');

118.

minder om, at retten til at afholde fredelige forsamlinger som anført i artikel 1 1 i den

europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettig
heder er en beskyttelse af retten til kollektivt at forsvare sine interesser, hvilket indebærer, at man

må kunne organisere sig i demokratisk nedsatte fagforeninger på arbejdspladsen (2);

119.

mener, at forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling er absolut, og

beklager den situation, en række flygtninge befinder sig i på EF område til trods for de
internationale forpligtelser, der er indgået på dette område;
*
*

*

120. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlems
staternes regeringer og parlamenter samt til UNHCR, Europarådets Menneskerettighedskom
mission, Amnesty Internationals Eksekutivkomité og regeringer og parlamenter i de stater, der er
associeret med EF.

(')

Se forslag til beslutning af Balfe om Maguire-sagen (B3- 1 653/9 1 ).

(2) Se forslag til beslutning af Valent om borgerrettigheder og anerkendelse af fagforeninger (B3-0102/92).
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BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES ,

BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de
la CÅMARA MARTÍNEZ, CANAVARRÒ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETO,
CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD,
CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CINGARI,
COATES, COIMBRA MARTINS , COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU,
COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY,
da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ,
DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS , DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA,

DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', Van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN,

DÙHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS , ERNST
de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT,
FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE,

FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA AMIGO,
GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH,
GONZALEZ ALVAREZ, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÒNER, GRUND, GUIDOLIN,
GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÅNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ,

HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca„ JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY,
JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH,

KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS,

LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS , LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN,
LANGER, LANGES , LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR,
LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS , LUCAS PIRES , LÜTTGE, LULLING,
LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI

• NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALENE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO,
MARQUES MENDES, MARTIN D„ MARTÍNEZ, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDES

BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA
DE LAGE, MOORHOUSE, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MULLER Ge.,
MULLER Gii., MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN,
NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O' HAGAN, ONESTA,
ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PAPOUTSIS , PARTSCH, PASTY,
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIECYK, PIERMONT, PIERROS ,
PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F. , PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING,
POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI,
PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO,
RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN,

RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS,

SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÅNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los
SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL,

SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER,
SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,
SIMONS, SIMPSON A. , SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD,

SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ

GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS,

TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,
VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF,
VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von
WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER,
WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS .

Observatører fra det tidligere DDR

BEREND, BOTZ, GLASE, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL,
RICHTER, ROMBERG , STOCKMANN, THIETZ, TILLICH .
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Resultatet af afstemningerne ved navneopråb
(+) = Ja-stemmer

(-) = Nej-stemmer
(O) = Hverken eller

Aktuel og uopsættelig debat

Forslag tilfælles beslutning om voldtægt af kvinder i det tidligere Jugoslavien
som helhed

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ,

APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD,

BOGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BRITO, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA

MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO

CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I
NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da
CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DENYS , DEPREZ, DESAMA,

DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES,

ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FONTAINE, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN,

GRÓNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS,
HERVÉ, HINDLEY, HUGHES, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA,
LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LOMAS , LUCAS

PIRES, LÜTTGE, LULLING, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA,
MAHER, MAIBAUM, MARCK, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA,
MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS , MOTTOLA, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü.
MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORDMANN, ODDY, ONUR

OOMEN-RUIJTEN, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIERROS , PISONI F. ,
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUERTA, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO,

RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROMEOS,
ROMERA I ALCAZAR, ROSMINI, ROTH, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ
GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON

A., SIMPSON B „ SMITH A. , SONNEVELD, SPENCER, STAES , STEVENS , STEWART, TAZDAÏT
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ,

VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERHAGEN

VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU',

WOLTJER, WYNN.

(-)

BLOT, JANSSEN van RAAY.

(O)

CATHERWOOD, DILLEN, SCHODRUCH .

Forslag til fælles beslutning om Cuba
som helhed

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ,

APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P.,

BEIROCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLOT, BOGE, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, Van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO
PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CATHERWOOD,
CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO,, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, Van

DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la
GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG,

HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOWELL, HUGHES ,
INGLEWOOD, JANSSEN van RAAY, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LAGAKOS , LALOR,
LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LUCAS PIRES,
LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT,
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MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUÉS MENDES, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE,

MOTTOLÅ MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NORDMANN, ODDY,
ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F.,

PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PRONK, RAFFARIN, RAGGIO, RAMIREZ
HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCAZAR, ROSMINI,
RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS,
SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHONHUBER,
SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAjf, SIMMONDS, SIMPSON A. , SIMPSON B. , SONNEVELD,
SPENCER STAES , STEVENS , THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN,
VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK,
von WOGAU, WOLTJER, WYNN .
-

BRITO, DESSYLAS, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, HINDLEY, LOMAS, MIRANDA DA

SILVA, MORRIS, PUERTA, RIBEIRO, ROTH, SMITH A., STEWART, TELKÄMPER, TSIMAS.
(O)

BETTINI, CANAVARRO, EWING, LANNOYE, MELIS, NEWMAN, RAFFIN, SÅNCHEZ GARCIA,
VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

Østtimor (B3-0378/93)
som helhed

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÅLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO,

ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS , BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C. , BEAZLEY P. ,
BEIR6CO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOGE, BOFILL ABEILHE,

BOMBARD, BRITO, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÅMARA MARTINEZ,

CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, COATES , COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL,
CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ,

DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP
DUHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING,
FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK,

GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH,
GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU,

HARRISON,v HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOWELL, HUGHES , INGLEWOOD,

JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN,
LANGER, LARIVE, LATAILLADE, LOMAS , LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN,
McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES ,
MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS , MENDEZ DE VIGO, MIRANDA DA SILVA,
MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN,
NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH,
PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI F. , PLANAS
PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTORP, RAFFARIN,
RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES

PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÅZAR, ROSMINI, ROTH, SAKELLARIOU, SANZ
FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER,

SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS , SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SMITH A. ,
SPECIALE, SPENCER, STAES, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUTRIVE,
VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, von der VRING, WEST, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.
-)

JANSSEN van RAAY, LENZ, McINTOSH, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, OOMEN-RUIJTEN,
PRONK, SONNEVELD, STEVENS, VERHAGEN, van der WAAL.
(O)

DILLEN, GRUND, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., SCHODRUCH, SCHONHUBER, WELSH.
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Forslag til fælles beslutning om atomforsøg
som helhed

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS , ANDRE, APOLINÁRIO,
ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO,
BELO, BERTENS , BETTINI , BEUMER, BIRD, BOGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, Van den

BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO,
CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI , CAUDRON, CHANTERIE, COATES , COIMBRA
MARTINS , COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER,

CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE CLERCQ, DENYS , DEPREZ,

DESAMA, DESMOND, DESSYLAS , Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY,
ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE,
FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN,
GRÓNER, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY,
HUGHES , KOFOED, LAGAKOS , LALOR, LAMANNA, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE,

LENZ, LOMAS , LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA,
MAHER, MARCK, MARQUES MENDES , MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS ,
MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS ,

MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON,
NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS ,
PARTSCH , PATTERSON, PENDERS , PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS , PIRKL, PISONI F. ,

PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAMÍREZ

HEREDIA, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROMEOS , ROMERA I ALCÁZAR,
ROSMINI, ROTH, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS,
SARLIS , SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS , SEAL, SIERRA

BARDAJÍ, SIMMONDS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES , STEVENS, STEWART, TAZDAÏT,
TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE
LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WEST, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .
(-)

BEAZLEY P. , BETHELL, DALY, DILLEN, KELLETT-BOWMAN, McINTOSH, RAWLINGS ,
SCHODRUCH, SIMPSON A. , SPENCER.
(O)

HABSBURG, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ch., LANE, McMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE,
MULLER Gu ., WELSH.

Betœkning af Ortiz Climent (A3-0085/93 )
nr. 17
+

ALAVANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÅRIO, BANOTTI, BEAZLEY C.,
BEAZLEY P„ BERTENS , BETTINI, BEUMER, BLANEY, BOISSIÈRE, BRAUN-MOSER, BRITO,
BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CASTELLINA, CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN,
DALSASS, DALY, DEPREZ, DESSYLAS, Van DIJK, ELLES, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE,

ESCUDERO, ESTGEN, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS,
FONTAINE, FORTE, FUNK, GAIBISSO, GARCÏA AMIGO, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ,
GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DfAZ, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS , LALOR,
LAMBRIAS , LANE, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LUCAS PIRES , LULLING,
McCARTIN, MAHER, MANTOVANI , MARCK, MELIS , MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MIRANDA

DA SILVA, MOTTOLA, MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIANIAS , NIELSEN,
ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PESMAZOGLOU,
PIERROS , PIQUET, PISONI F. , PLUMB , PRAG, PUERTA, RAFFIN, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE,

ROBLES PIQUER, ROTH, SÅLZER, SÅNCHEZ GARCÏA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER,

SELIGMAN, SIMMONDS , SONNEVELD, STAES , STAVROU, STEVENS, THEATO, THYSSEN,

TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, von
WECHMAR, von WOGAU, WURTH-POLFER, ZAVVOS .
-

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO,
BARTON, BENOIT, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, Van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN

ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE

GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP,
ELLIOTT, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS , GREEN, GRUND, HÅNSCH,
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HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KOHLER K.P.,
LIVANOS LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MARQUÉS MENDES, MARTIN D., MEDINA
ORTEGA ' MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, ONUR,
PAPOUTSIS, PIECYK, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAGGIO,
RAMÍREZ HEREDIA, READ, RØNN, ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANZ FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJf, SIMPSON B., SPECIALE, STEWART, TITLEY,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER,
von der VRING, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

nr. 36, 1 . del
(+)

ALAVANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO,v ARIAS CAÑETE,

BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BEUMER, BLANEY, BOISSIERE, BRITO, BROK,
CANAVARRÒ, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA,
CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY,
DEPREZ, DESSYLAS, Van DIJK, ELLES, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO,
ESTGEN, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE,
FORTE, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, GUIDOLIN,
GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS , LANE, LANGENHAGEN,

LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN,
MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA,
MULLER Gii., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIANIAS, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIQUET, PISONI F. ,
PLUMB, PRAG, PROUT, PUERTA, RAFFIN, REDING, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES

PIQUER, ROTH, SÄLZER, SÅNCHEZ GARCÍA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN,
SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, SUÁREZ GONZÅLEZ, THEATO,
THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK,
von WOGAU, ZAVVOS .
-

ADAM, von ALEMANN, ÅLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARON CRESPO,

BARTON, BENOIT, BERTENS, BOFILL ABEILHE, Van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN

ALONSO, de la CÅMARA MARTÏNEZ, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES ,

COLINO SALAMANCA, COLLINS , COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA

OLIVEIRA, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DUARTE CENDÁN,
DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH,
GREEN, HÅNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, IZQUIERDO ROJO, JUNKER,
KOSTOPOULOS, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA,
MAHER, MARQUÉS MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA,
METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS , NEWMAN, NIELSEN, ONUR, PARTSCH, PIECYK,

PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAGGIO, RAMIREZ
HEREDIA, READ, RØNN, ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND,

SANZ FERNÅNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SEAL,

SIERRA BARDAJf, SIMPSON B., SPECIALE, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN,

TORRES COUTO, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI,

van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE,
WIJSENBEEK, WOLTJER, WURTH-POLFER.
(O)

DAVID, DILLEN, GRUND, KOHLER K.P. , SCHODRUCH .

nr. 36, resten

(+)

ALAVANOS, ANDREWS , APOLINÁRIO, BETTINI, BLANEY, BRITO, CANAVARRO, CRAMON
DAIBER, DESSYLAS, Van DIJK, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALQUI, FITZGERALD,

FITZSIMONS, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, LALOR, LANE, LANGER,

LANNOYE, LATAILLADE, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, NIANIAS , PIQUET,

PUERTA,

RAFFIN,

REDING,

RIBEIRO,

ROTH,

SÁNCHEZ

GARCÍA,

STAES,

VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.
(-)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU,
ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P. ,
BENOIT, BERTENS , BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK,

BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO
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CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CINGARI,
COATES , COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT,
CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS , DALY, DAVID, DE
GIOVANNI, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, de VRIES , DUARTE CENDÁN,

DUHRKOP DUHRKOP, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER,

FONTAINE, FORD, FORTE, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HÅNSCH, HARRISON,
HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO,
JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOSTOPOULOS,

LAGAKOS, LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS,
LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER,
MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY,
MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MULLER Gu.,
NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PISONI F. ,
PLANAS PUCHADES, PLUMB , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, van PUTTEN,

RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER, RØNN,
ROMEOS , ROTHE, ROUMELIOTIS , SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA
GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SEAL,

SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD,
SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÅLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS,
TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN

OUTRIVE, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von
der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, von WOGAU, WOLTJER,
ZAVVOS .

(O)

DILLEN, KÖHLER K.P. , SCHODRUCH, SCHONHUBER.

Lovgivningsmæssig beslutning
(+)

ADAM, ALAVANOS , ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS ,
ANDREWS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN
CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BENOIT, BERTENS , BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK,

BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BRITO,
BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO

PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CECI,
CHANTERIE, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COLINO SALAMANCA, COLLINS , COLOM I
NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI,

DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP
DÜHRKOP, ELLES , ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN,

FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD,
FORTE, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ,

HABSBURG, HÅNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME,
INGLEWOOD,
IZQUIERDO
ROJO,
JEPSEN,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH , KOSTOPOULOS , LAGAKOS , LALOR, LAMBRIAS , LANE,
LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR,

LIVANOS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER,
MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA

SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN,
NIANIAS , NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS , PIQUET, PISONI F., PLANAS
PUCHADES , PLUMB , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI , PRAG, PROUT, PUERTA, van

PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER,

RØNN, ROMEOS , ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ
GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS , SCHLECHTER,

SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B.,
SISÓ CRUELLAS , SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ,

THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO,

TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ
FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der
WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER,
WYNN, ZAVVOS .
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CHRISTENSEN I., DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., SCHODRUCH, SCHONHUBER.
(O)
NICHOLSON .

Betænkning af De Gucht (A3-0025/93)
nr. 39

• (+)

ALAVANOS , von ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS , ANDREWS , ARBELOA
MURU, AVGERINOS , BARTON, BERTENS , BETTINI , BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL

ABEILHE, BOISSIERE, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PUR6N, CABEZÓN ALONSO, de la
CÅMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES ,
COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE

GUCHT, DESAMA, DESSYLAS , de VRIES , DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, ELLIOTT,

EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, EWING , FALQUI, FITZGERALD, FITZSIMONS , FORD,

FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN,
HÅNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS , LALOR,
LANDA MENDIBE, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS , LÜTTGE,
McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES , MARTIN D. , MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS ,
NEWMAN, NIANIAS , NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS , PARTSCH , PIQUET, PLANAS

PUCHADES , van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN,
ROMEOS , ROTH , ROTHE, ROUMELIOTIS , SAKELLARIOU , SAMLAND, SAPENA GRANELL,

SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B „ STAES, STEWART, TITLEY,

TOMLINSON , TOPMANN , VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,

VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von

der VRING , von WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER .
-

ALBER, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C. , BEUMER, BOCKLET, BRAUN-MOSER,
CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI , COONEY, CORNELISSEN,

DALY, DEPREZ, DILLEN, ELLES , ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE,
FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD,
KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS , LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ,

LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MÜLLER Gü„
NICHOLSON , OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU , PIERROS , PISONI F. , PROUT,

REDING, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS , SARLIS , SCHLEICHER, SCHODRUCH, SELIGMAN,

SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS,

TURNER, VALVERDE LÓPEZ, ZAVVOS.

nr. 48

(+)

von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON,
BENOIT, BERTENS , BIRD, BLAK, BLANEY , BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den BRINK, BRITO,

BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,

CECI , CHEYSSON , COATES , COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE

GUCHT, DESAMA, DESSYLAS , de VRIES , DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT,
EPHREMIDIS , EWING, FITZSIMONS , FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HANSCH,
HARRISON, HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES , JUNKER, KOSTOPOULOS , LALOR, LANDA

MENDIBE, LANE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA,
MAHER, MARQUES MENDES , MARTIN D„ MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA,
METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS , NEWMAN, NIANIAS , NIELSEN,
ONUR, PAPOUTSIS , PARTSCH , PIQUET, PLANAS PUCHADES , POLLACK, van PUTTEN,

RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS , ROTHE, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA
GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B. , STEWART, TITLEY,
TOPMANN, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I
ALDEA, von der VRING, WHITE, WIJSENBEEK.
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(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEUMER, BOCKLET, BROK,
CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, COONEY, CORNELISSEN,

DALY, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE,

GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,
LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LULLING,
McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MULLER Gii., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F. , PLUMB , PRAG, PROUT, REDING, ROBLES PIQUER,

SARIDAKIS , SARLIS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TAURAN,
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van VELZEN, van der WAAL,
von WOGAU, ZAVVOS .

(O)

BETTINI, BOISSIERE, CHANTERIE, CRAMON DAIBER, ERNST de la GRAETE, FALQUI, LANGER,
LANNOYE, ONESTA, QUISTORP, RAFFIN, ROTH, STAES, VERBEEK.

nr. 49

(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS,
BARTON, BENOIT, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den BRINK,

BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO
PINTO, CECI, CHEYSSON, COATES , COT, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE

GUCHT, DE PICCOLI, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP,
ELLIOTT, EPHREMIDIS, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,
GOEDMAKERS, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÅNSCH, HARRISON,

HERMANS, HINDLEY, HUGHES, HUME, KOSTOPOULOS, LANDA MENDIBE, LANE, LINKOHR,
LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN D. ,
MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE
LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS , NIELSEN, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET,

PLANAS PUCHADES, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, ROMEOS ,
SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER,
SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B. , STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN,
VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ,
van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WIJSENBEEK, WOLTJER.
-

ALBER. ANASTASSOPOULOS , ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C. , BETTINI, BEUMER, BOCKLET,

BOISSIERE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI,
CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, DALY, DILLEN, ELLES, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO,

FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GRUND,

GUIDOLIN,

INGLEWOOD,

JEPSEN,

KELLETT-BOWMAN,

LAGAKOS ,

LAMBRIAS,

LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN,
MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MULLER Gu., ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F„ PLUMB , PRAG, PROUT, QUISTORP, RAFFIN, REDING,

ROBLES PIQUER, ROTH, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ

CRUELLAS , STAES, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TURNER,
VALVERDE LOPEZ, van der WAAL, von WOGAU, ZAVVOS .
(O
CHANTERIE, LALOR.

nr. 35

(+)

ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIERE, BRITO,
CANAVARRO, CHEYSSON, CRAMON DAIBER, DESSYLAS, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE,

EWING, FALQUI, GONZALEZ ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HINDLEY,

KELLETT-BOWMAN, LANDA MENDIBE, LANGER, LANNOYE, MENDES BOTA, MIRANDA DA
SILVA, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS , ONESTA, PIQUET, POLLACK, QUISTORP, RAFFIN,

RIBEIRO, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, STAES, TELKÄMPER, VANDEMEULEBROUCKE,
VERBEEK .

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS , ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS ,
BARTON, BEAZLEY C., BENOIT, BEUMER, BLAK, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den

BRINK, BROK, BRU PUR6N, CABEZ6N ALONSO, de la CÅMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO,
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CARVALHO CARDOSO, CASINI , CASSANMAGNAGO CERRETTI , CHANTERIE, COATES ,
COONEY, CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT,

DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, ELLES,
ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS ,
FONTAINE, FORD, FORTE, FRIMAT, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS,
GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HÅNSCH, HERMAN, HOFF, HUGHES, HUME,
INGLEWOOD, JEPSEN, JUNKER, KOSTOPOULOS , LAGAKOS , LALOR, LAMBRIAS , LANE,
LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS , LÜTTGE, LULLING,
McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D„ MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MULLER Gu ., NEWTON DUNN,
ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAPOUTSIS , PESMAZOGLOU, PIERROS , PISONI F. ,

PLANAS PUCHADES , PLUMB , PRAG, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ,
REDING,

ROBLES

PIQUER,

RØNN,

SAKELLARIOU,

SAMLAND,

SAPENA GRANELL,

SARIDAKIS , SARLIS , SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA

BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B. , SIS6 CRUELLAS , SPECIALE, STAVROU, STEWART,
SUÅREZ GONZÅLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN,
TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÅZQUEZ
FOUZ, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der WAAL, WIJSENBEEK, von WOGAU,
WOLTJER, ZAVVOS .
(O)

von ALEMANN, BERTENS, DALY, de VRIES, HERMANS, LARIVE, MAHER, MARQUES MENDES,
NIELSEN, PARTSCH .

Punkt 60

(+)

ALAVANOS , von ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANDREWS , ARBELOA MURU, AVGERINOS ,

BERTENS, BETTINI, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOWE, BRITO, BRU PURÓN,
CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CECI, COATES, COT, CRAMON
DAIBER, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS , de VRIES , DUARTE

CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS , ERNST de la GRAETE, ESTGEN,
EWING, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ
ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÅNSCH, HARRISON, HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES ,
HUME, KOSTOPOULOS, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LÜTTGE, McGOWAN,
MAGNANI NOYA, MAHER, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MIRANDA DA SILVA,
MIRANDA DE LAGE, NEWENS , NEWMAN , NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS , PARTSCH ,

PIQUET, PLANAS PUCHADES , PONS GRAU, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ,
RIBEIRO, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ,
SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, STAES, STEWART, TELKÄMPER, TOMLINSON,
TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE,

VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WIJSENBEEK.
(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS , ARIAS CANETE, BEAZLEY C. , BEUMER, BOCKLET,
BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO
CERRETTI , CHANTERIE, COONEY , CORNELISSEN , DALY, DESMOND , DILLEN, ELLES ,

ESCUDERO,

FERNÅNDEZ-ALBOR,

FONTAINE,

FORTE,

FUNK,

GARCÍA

AMIGO,

GOEDMAKERS ,
GUIDOLIN,
HERMAN,
INGLEWOOD,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS , LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER,
LENZ, LINKOHR, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, METTEN, MÜLLER
Gü ., NEWTON DUNN , NIANIAS , OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS ,

PISONI F., PLUMB , POLLACK, PRAG, PROUT, van PUTTEN, REDING, ROBLES PIQUER,

SARIDAKIS , SARLIS , SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS , SISÓ CRUELLAS , STAVROU,

SUÅREZ GONZÅLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van der
WAAL, von WOGAU , ZAVVOS .

(O)

BLAK, da CUNHA OLIVEIRA, GRUND, JUNKER, LIVANOS , MARTIN D „ MEGAHY, RØNN,
SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, TITLEY .
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nr. 80

(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS , BARTON,

BERTENS, BETTINI, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÉRE, BOWE, Van den BRINK,
BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO
PINTO, CECI , CHANTERIE, COATES , COLOM I NAVAL, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID,

DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP
DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, FITZSIMONS,

FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ
ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÁNSCH, HARRISON, HERMANS , HINDLEY, HOFF,
HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS , LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR,

LIVANOS , LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MELIS , MENDES BOTA, METTEN , MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE,
NEWENS , NEWMAN, NIANIAS , NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS , PARTSCH , PIQUET,

PLANAS PUCHADES , POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ
HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ
GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA
BARDAJÍ, SIMPSON B. , STAES, STEWART, TITLEY, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN

HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VISSER, von

der VRING .
-

ALBER, ANASTASSOPOULOS , BEAZLEY C. , BEUMER, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO

CARDOSO, COONEY, CORNELISSEN, ELLES , ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER,
FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÏA AMIGO, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD,

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS , LAMBRIAS , LANGENHAGEN ,

LATAILLADE, LENZ, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MÜLLER Gü.,
NEWTON DUNN, NICHOLSON , OOMEN-RUIJTEN , OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS ,
PISONI F. , PLUMB , PRAG, PROUT, REDING, SARIDAKIS , SARLIS , SCHLEICHER, SIMMONDS ,

SISÓ CRUELLAS, STAVROU, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TURNER, VALVERDE LÓPEZ,

van der WAAL, ZAVVOS .
(O)
GRUND, LANDA MENDIBE.

Beslutning
■ (+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS , ANDREWS,
APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BERTENS, BETTINI, BLAK, BOFILL

ABEILHE, BOISSIÉRE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA

MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASTELLINA, COATES, COLOM I NAVAL, COT, da
CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS , de VRIES ,

DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS , FALQUI, FITZSIMONS ,

FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS , GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ
DÍAZ, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS,
LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI
NOYA, MAHER, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS , MENDES BOTA, METTEN ,
MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS , NEWMAN, NIELSEN, ONESTA, ONUR,

PAPOUTSIS, PIQUET, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ
HEREDIA, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS , ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA,
SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ,
SIMPSON B. , STAES , STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE,

VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VISSER, von der
VRING, WIJSENBEEK.
(-)

ALBER, BEAZLEY C. , BRAUN-MOSER, BROK, COONEY, CORNELISSEN, ELLES , ESCUDERO,

FERNÁNDEZ-ALBOR,

FERRER,

FORTE,

FUNK,

GUIDOLIN,

HERMAN,

INGLEWOOD,

KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS , LAMBRIAS , LENZ, LUCAS PIRES , LULLING, MANTOVANI ,
MARCK, MULLER Gu ., NEWTON DUNN, NIANIAS , NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN,
PESMAZOGLOU, PIERROS , PISONI F. , PLUMB , PRAG, PROUT, REDING , ROBLES PIQUER,

SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIS6 CRUELLAS, STAVROU,
TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TURNER, VALVERDE LOPEZ, van der WAAL,
ZAVVOS .

(O)

BEUMER, BJØRNVIG, CHANTERIE, ESTGEN, LANGENHAGEN, OOSTLANDER, PIERMONT.
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PROTOKOL FRA MØDET FREDAG DEN 12. MARTS 1993

(93/C 115/05 )

DEL I

Afvikling af mødet
FORSÆDE : EGON KLEPSCH
Formand

veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med
handel inden for Fællesskabet med embryoner af tam
kvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande
(KOM(93)0055 — C3-01 16/93)

(Mødet åbnet kl. 9.00)
henvist til :
korr.udv .: LAND

medv.rådg.udv.: EKST, MILJ

1. Godkendelse af protokollen
Colom i Naval tog ordet om betænkning af Ortiz Climent
(del II, punkt 6).

Protokollen fra foregående møde godkendtes.

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets beslutning
om et informationssystem på fællesskabsplan om ulykker
i hjemmet og i fritiden (KOM(93)0018 — C3-01 17/93 )
henvist til :
korr.udv .: MILJ

medv.rådg.udv .: BUDG, ØKON

2. Modtagne dokumenter
Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende :

a) fra Rådet med anmodning om udtalelse om følgende
forslag fra Kommissionen til Rådet:

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 235
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets afgørelse
om budgetdisciplin (KOM(93)0020 — C3-01 18/93 )
henvist til :
korr.udv .: BUDG

medv.rådg.udv.: LAND, BUDK
—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

om ændring af direktiv 85/611 /EØF om samordning af

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 43 , art. 209 og art. 235

love og administrative bestemmelser om visse institutter

for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsin
stitutter) (KOM(93)0037 — C3-01 14/93 — SYN 453)
henvist til :
korr.udv .: RETS

medv.rådg.udv .: ØKON
retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 57 , stk. 2
— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
(EØF, EURATOM) om faglig bistand til den økonomi
ske reform- og genopretningsproces i de uafhængige
stater udgået af den tidligere Union af Socialistiske
Sovjetrepublikker og i Mongoliet (KOM(92)0475 —
C3-0 115/93
henvist til :
korr.udv .: EKST

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om oprettelse af en garantifond (KOM(93)0020 — C3
0119/93)
henvist til :
korr.udv .: BUDG

medv.rådg.udv.: EKST, BUDK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 235 , EURATOM -
Traktatens art. 203

— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning
om ændring af finansforordningen af 21 . december 1977
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (KOM(93)0020 — C3-0 120/93)

medv.rådg.udv.: UDEN, BUDG, BUDK

retsgrundlag : EØF-Traktatens art. 235 , EURATOM -
Traktatens art. 203

—

FORSLAG fra Kommissionen til Rådets direktiv

om ændring af direktiv 89/556/EØF om fastsættelse af

henvist til :
korr.udv .: BUDG

medv.rådg.udv.: BUDK
retsgrundlag : EKSF-Traktatens art. 78h, EØF-Traktatens
art. 209, EURATOM-Traktatens art. 183
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— FORSLAG fra Kommissionen til Rådets forordning

om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89

om gennemførelsen af afgørelse 88/376/EØF, Euratom
om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter
(KC)M(93)0020 — C3-0121 /93)

— Christopher Jackson, Lord Inglewood, Kellett-Bow
man, Simmonds, Anthony Simpson om den vedvarende
forfølgelse af baha'ier i Iran (B3-0028/93)
henvist til :
korr.udv .: UDEN

henvist til :
korr.udv .: BUDG

medv.rådg.udv.: BUDK

— Sapena Granell, Coimbra Martins om det presseren

retsgrundlag: EØF-Traktatens art. 209, EURATOM- 

de behov for infrastruktur (B3-0029/93)

Traktatens art. 183

henvist til :
korr.udv .: TRAN

medv.rådg.udv.: MILJ, REGI
b) følgende forslag til beslutning, jf. forretningsorde
nens artikel 63 , af:

— Kostopoulos om beskyttelse af brandramte skovom
råder på Rhodos (B3-0021 /93)
henvist til :
korr.udv .: MILJ

—

Fernández-Albor

om

en

fællesskabsaktion

til

beskyttelse af miljøet i Galicias kyst- og havområder
(B3-0022/93)
henvist til :
korr.udv .: MILJ

medv.rådg.udv.: REGI
— Staes om bygning af en dæmning over Nagara
floden i Japan (B3-0023/93)

— Coimbra Martins, da Cunha Oliveira om regionen
Trás-os-Montes og Alto Douro (B3-0030/93 )
henvist til :
korr.udv .: REGI

—

Pollack, Alber, Bettini, Bowe, Coimbra Martins,

Elliott, Ford, García Arias, Gil-Robles Gil-Delgado,

Green, Habsburg, Howell, Llorca Vilaplana, Lulling,
McMillan-Scott, Morris, Muntingh, Papayannakis,
Partsch, Patterson, Raffin, Rothe, Santos, Seligman om
de tilbageværende nedarvede skikke i Fællesskabet, som
indebærer dyremishandling (B3-01 1 1 /93)
henvist til :
korr.udv .: MILJ

medv.rådg.udv.: KULT

henvist til :
korr.udv .: MILJ

— Coimbra Martins, Balfe, Banotti, Bettini, Bjørnvig,
—

Alavanos om krænkelse af kurdernes demokratiske

rettigheder (B3-0024/93)
henvist til :
korr.udv .: UDEN

— Kostopoulos om åbning af en dialog mellem EF' s
Centralbankchefkomité og fagforeningerne (B3-0025/

Bowe, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Falconer,

García Arias, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers,
Llorca Vilaplana, Papayannakis, Partsch, Pollack, Raf
fin, Santos, Seligman, Van Outrive om tyrefægtningens
tiltagende udbredelse (B3-01 12/93 )
henvist til :
korr.udv .: MILJ

93)
henvist til :
korr.udv .: SOCI

— van Putten, Bandrés Molet, Bertens, Bettini, Bindi ,

Boissiére, Coates, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la
Graete, Iversen, Izquierdo Rojo, Caroline Jackson, Laga
kos, Langer, Melandri, Mendes Bota, Roth, Sakellariou,
Sandbæk, Schmidbauer, Simons, Staes, Telkämper,
Valent, Van Outrive, Verhagen, Woltjer, Wynn om
fremme af en retfærdig og solidarisk samhandel (B3

— Fernández-Albor om sikkerheds- og forsvarssamar
bejde mellem EF og de latinamerikanske lande (B3
0113/93 )
henvist til :
korr.udv .: UDEN

— de la Malene og Lauga for RDE-Gruppen om beva
relsen af nazistiske koncentrationslejre som historiske

0026/93)

steder (B3-01 14/93)

henvist til :
korr.udv .: UDVK

henvist til :
korr.udv .: KULT

medv.rådg.udv.: REGI
— De Gucht, Bertens, Habsburg, Newton Dunn, van
Putten om forbud mod produkter fremstillet i fængsler i
Folkerepublikken Kina (B3-0027/93)
henvist til :
korr.udv .: UDEN

medv.rådg.udv.: EKST

— Raffarin om støtte til vestfranske departementer i
henhold til regionalstøtteordningen PAT (B3-01 15/93)
henvist til :
korr.udv .: REGI
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områder« (B3-01 16/93)

— medvirkende rådgivende udvalg om Fællesskabets
svar på omstruktureringen og den økonomiske og sociale
krise i de nye tyske forbundsstater (tilladelse til at

henvist til :
korr.udv .: UDEN

udarbejde betænkning: Socialudvalget og Økonomiud

— Arbeloa Muru om undertrykkelsen i »de besatte

valget — ordførere : Brok og Donnelly).

— Ernst de la Graete for V-Gruppen om reformen af
den internationale handel til fordel for udviklingslandene
(B3-0 117/93)
henvist til :
korr.udv .: EKST

medv.rådg.udv.: UDVK, MILJ
— Valverde Lopez om obligatoriske sundhedsbestem
melser i Det Europæiske Fællesskab (B3-01 18/93)
henvist til :
korr.udv .: MILJ

— Saby, Daly om spørgsmålet vedrørende tuaregerne
(B3-0 119/93)
henvist til :
korr.udv .: UDVK

— Melandri om den politiske situation i Mongoliet

4. Fælles markedsordning for æg og fjerkræ
kød (forretningsordenens artikel 116) *
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 277 1 /75 om den fælles markedsordning for æg,
(EØF) nr. 2777/75 om den fælles markedsordning for
fjerkrækød, (EØF) nr. 827/68 om en fælles markedsord
ning visse varer, der er anført i bilag II til traktaten, og
(EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og
Den Fælles Toldtarif (KOM(92)0428 — C3-0480/92).

Dette forslag havde været henvist til :
— Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter som korresponderende udvalg, og
— Budgetudvalget som medvirkende rådgivende ud
valg .

(B3-0 120/93)

FORSLAG TIL FORORDNING (KOM(92)0428 — C3
0480/92)

henvist til :
korr.udv .: UDEN

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 1 ).

— David Martin om behovet for fællesskabslovgivning
om forbud mod børnepornografi (B3-0121 /93)
henvist til :
korr.udv .: BORG

medv.rådg.udv.: RETS
— Melandri om de økonomiske og handelsmæssige
forbindelser mellem EF og Mongoliet (B3-0 122/93)
henvist til :
korr.udv .: EKST

medv.rådg.udv.: KULT

3. Udvalgshenvisninger
Budgetudvalget blev medvirkende rådgivende udvalg
om forslag til beslutning af H.F. Köhler om omstilling af
EF' s garnisonsbyer (B3-05 18/91 ) (korr.udv.: REGI —
allerede medv.rådg.udv.: SOCI).

5. Produkter, der er farlige for sundhed og
sikkerhed (forretningsordenens artikel
116) *
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets beslutning om indførelse af et fælles
skabssystem for udveksling af oplysninger i forbindelse
med visse produkter, som kan udgøre en fare for forbru
gernes sundhed og sikkerhed (KOM(92)0429 — C3
0483/92).

Dette forslag havde været henvist til :
— Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse som korresponderende udvalg, og
— Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Indu
stripolitik som medvirkende rådgivende udvalg.
FORSLAG TIL BESLUTNING (KOM(92)0429 — C3
0483/92)

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 2)

Udvalget om Kvinders Rettigheder blev:

— korresponderende udvalg om forslag til beslutning
af Lenz, Hermans og Chanterie, for PPE-Gruppen, om en
valorisering af sygeplejeerhvervet (B3-0281 /92) (oprin
deligt var Socialudvalget korresponderende udvalg og
Udvalget om Kvinders Rettigheder medvirkende rådgi
vende udvalg)

6. Fælles markedsordning for fiskerivarer

(forretningsordenens artikel 116) *
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 3687/91 om den fælles markedsordning for
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fiskerivarer og om ændring af forordning (EØF) nr.
2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den
fælles toldtarif (KC)M(92)0529 — C3-0023/93)

Dette forslag havde været henvist til :

— Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter som korresponderende udvalg

9. Statistik over svineproduktion
(forretningsordenens artikel 116) *
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af
svineproduktionen (KC)M(92)0577 — C3-0049/93).
Dette forslag havde været henvist til :

FORSLAG TIL FORORDNING (KOM(92)0529 — C3
0023/93)

— Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter som korresponderende udvalg.

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 3).

FORSLAG TIL DIREKTIV (KOM(92)0577 — C3
0049/93)

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,

7. Indslæbning af skadegørere pa planter
(forretningsordenens artikel 116) *
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/
93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i med
lemsstaterne af skadegørere på planter eller plantepro
dukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet og
af direktiv 91 /683/EØF om ændring af direktiv 77/
93/EØF (KOM(92)0559 — C3-0024/93 ).
Dette forslag havde været henvist til :

— Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter som korresponderende udvalg, og
— Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse som medvirkende rådgivende ud

punkt 7).

10. Kontrol med marine biotoksiner

(forretningsordenens artikel 116) *
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets beslutning om referencelaboratorier til
kontrol med marine biotoksiner (KOM(92)055 1 — C3
0054/93)

Dette forslag havde været henvist til :

valg .

— Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter som korresponderende udvalg, og
— Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse som medvirkende rådgivende ud

FORSLAG TIL DIREKTIV (KOM(92)0559 — C3
0024/93)

FORSLAG TIL BESLUTNING (KOM(92)0551 — C3

valg.

0054/93)

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 4).

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 7).

8. Statistik over fare- og gedeproduktion
(forretningsordenens artikel 116) *
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af
fåre- og gedeproduktionen (KOM(92)0578 — C3-0048/

11. Statistik over hornkvægproduktion
(forretningsordenens artikel 116) *

93).

Næste punkt på dagsordenen var forslag fra Kommis
sionen til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af
hornkvægproduktionen (KOM(92)0579 — C3-0055/93).

Dette forslag havde været henvist til:

Dette forslag havde været henvist til :

— Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter som korresponderende udvalg.

— Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter som korresponderende udvalg.

FORSLAG TIL DIREKTIV (KOM(92)0578 — C3

FORSLAG TIL DIREKTIV (KOM(92)0579 — C3

0048/93)

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 5).

0055/93)

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 8).
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12. Fællesskabsstatistikker over forskning, ud

;— før afstemningen om nr. 32 og 1 1 for at anmode om,

vikling og innovation (afstemning) *

at 32, 1 1 og 12 blev sat sammen og henvisningen til

Teknologiudvalget om Kommissionens forslag til

bevaredes i 2. del af den nye ordlyd

Betænkning af Desama, for Energi-, Forsknings- og

Rådets beslutning om et flerårigt program for udvik
ling af fællesskabsstatistikker over forskning, udvik

ling og innovation (KOM(92)(X)91 — C3-0222/92)
(A3-0055/93 ) (uden forhandling).

FORSLAG TIL BESLUTNING (KOM(92)(X)91 — C3
0222/92)

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 9).

»kvinder« fjernedes fra 1 . del i den nye tekst, men at
henvisningen til »kvinder«, der indgik i nr. 12,

Parlamentet godkendte denne anmodning
— før afstemningen om punkt 33 for at anmode om
opdelt afstemning af dette punkt
— før afstemningen om nr. 8 for at anmode om, at de
enkelte udgaver af ændringsforslaget tilpassedes den
tyske udgave

— før afstemningen om nr. 10 for at anmode om
tilføjelse af ordene »samt OAS, OAU og ASEAN«
Parlamentet godkendte denne anmodning

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Oomen-Ruijten tog ordet for at anmode på PPE-Grup
pens vegne om særskilt afstemning af punkt 95 og 148 .

Skriftlig stemmeforklaring:

Opdelt afstemning :

Friedrich .

nr. 1 (S ):

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning

2 . del : disse ord

1 . del : teksten uden ordene »og suspenderes«
(del II, punkt 9).
nr. 7 (LDR):

1 . del : teksten uden ordene »og diplomatiske«
2 . del : disse ord

13. Menneskerettighederne i verden
(afstemning)
Betænkning af Lenz — A3-0056/93

nr. 3 og 31 (ordføreren):
1 . del : den sammensatte tekst af de to ændringsforslag
uden ordene »hvor det stillede som betingelse....græske
mindretal «

FORSLAG TIL BESLUTNING

2 . del : disse ord

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 19, 20, 21 , 2, 14, 6,

22, 16, 23,24, 25 , 1 ( 1 . del .), 26, 27 ved VE, 17,28, 29 og
30 under et, 13 , 3 ( 1 . del), og 31 under et, 32, 11 og 12
under et ( 1 . del), 1 8, 33 ( 1 . del) ved VE, 34 ved VE, 8, 9

nr. 32, 1 1 og 12 (ordføreren):
1 . del : den sammensatte tekst af de tre ændringsforslag
uden ordet »kvinder« i 1 . del (dette ord opretholdtes
derimod i 2. del af den nye tekst)

og 10

2 . del : dette ord

Ændringsforslag, der blev forkastet: 5 ved VE, 15 ved
VE, 1 (2. del), 4, 7 (1 . del) ved VE, 3 (2. del) ved VE, 32,

nr. 33 (ordføreren):

11 og 12 under et (2. del), 33 (2. del)

1 . del: teksten til og med ordene »og ineffektiv måde«
2 . del : resten

Ændringsforslag, der bortfaldt: 7 (2. del)
De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en, punkt L
(V), 61 (V), 95 (PPE) og 148 (PPE) ved særskilt afstem
ning og ved VE.

Stemmeforklaringer:

Braun-Moser og Prag .

Ordføreren tog ordet:

Skriftlige stemmeforklaringer:

— før afstemningen om nr. 7 for tilkendegive sin hold

Tauran, Arbeloa Muro, Christopher Beazley og Daly .

ning

— før afstemningen om nr. 28 for at meddele, at nr. 29
og 30, der vedrørte samme emne som nr. 28 burde
betragtes som vedtaget, hvis nr. 28 vedtoges
— før afstemningen om nr. 3 og 3 1 for at anmode om, at
ordlyden af disse to ændringsforslag blev sat sam
men uden ordene »hvor det stillede som betingel
se.. ..græske mindretal .«

Parlamentet vedtog ved AN (S , PPE) beslutningen :
Antal deltagere i afstemningen : 149
Ja-stemmer: 136

Nej - stemmer: 1
Hverken eller: 1 2

(del II, punkt 10).

26. 4. 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/205

Fredag den 12. marts 1993

14. Situationen i Cambodja (afstemning)
Betænkning af Cheysson — A3-0081 /93
FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 , 5 , 2, 3 og 4 under
et

Skriftlige stemmeforklaringer:

David for S-Gruppen, Lomas, Amaral, Mendes Bota,
Ribeiro og Ephremidis og Caroline Jackson.
Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (S):
Antal deltagere i afstemningen : 1 17
Ja-stemmer: 105

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en (punkt 2
ved særskilt afstemning (V) og punkt 6 ved opdelt
afstemning (PPE og S)) (delvis).

Nej -stemmer: 10
Hverken eller: 2

(del II, punkt 12).

Talere :

— Cot, for ordføreren, for at meddele, at ændringsfor
slag nr. 5 efter hans mening vedrørte den engelske

FORSÆDE: NICOLAS ESTGEN

udgave, men ikke den franske

Næstformand

— Prag, stiller af ændringsforslaget, understregede, at
den mest korrekte term skulle findes i de øvrige sprogud
gaver

— Oomen-Ruijten, efter de særskilte afstemninger om
punkt 2 og 6, for at meddele, at hun på sin gruppes vegne
ønskede særskilt afstemning om punkt 8

(Formanden mindede om, at de særskilte afstemninger

16. Den Europæiske Investeringsfond — Ved
tægterne for EIB (afstemning) *
Betænkning af Desmond (A3-0079/93/ændr.) og
Herman (A3-0066/93 )

havde fundet sted om punkt 8)

Kellett-Bowman, Dessylas og Herman .

nr. 6 ved opdelt afstemning :
1 . del: til og med ordet »valglister«: vedtaget
2 . del : resten : forkastet

a) A3-0079/93/ændr.:

FORSLAG TIL AFGØRELSE KOM(93)0003 — C3
0037/93

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 til 8 under et, 9 (1 .
del) og 9 (3 . del)

Stemmeforklaring:

Ændringsforslag, der blev forkastet: 9 (2 . del)

Tauran for DR-Gruppen.

nr. 9 ved opdelt afstemning :
1 . del: til og med »Den Europæiske Investeringsfond«
2. del : til og med »vedtægter«

Skriftlig stemmeforklaring:

3 . del : resten

Cushnahan

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 11 ).

15. Den økonomiske årsberetning 1993
(afstemning)
Betænkning af Metten — A3-0078/93
FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 11,1,7(1 . del), 8 og
10

Ændringsforslag, der blev forkastet: 2, 5 , 6, 3 , 7 (2. del),
4 og 9

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en.

Ordføreren anmodede om opdelt afstemning af nr. 7.
opdelt afstemning af nr. 7 :
1 . del : ordet »bæredygtig«
2. del : resten af ændringsforslaget.

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 13 a)).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Skriftlig stemmeforklaring:
Lulling.
Metten, for ordføreren, der anmodede Kommissionen om

at redegøre for dens holdning til nr. 9, og Steichen,
medlem af Kommissionen, der meddelte, at han kunne

acceptere dette ændringsforslag .

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 13 a)).

b) A3-0066/93:
FORSLAG TIL BESLUTNING

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 13 b)).
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17. Den europæiske jern- og stålindustri
(afstemning)
Forslag til beslutning B3-0389, 0406, 0408/endel./2,
409 og 415/93

18. ALTENER og SAVE-programmerne —

drivhusgasser (afstemning) *

Betænkning af Bettini (A3-0077/93), Goedmakers
(A3-0076/93) og Pollack (A3-0059/93)

Linkohr, for S-Gruppen, der anmodede om henvisning til
FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0389, 0406 og 0415 :

fornyet udvalgsbehandling af betænkninger af Bettini og

— forslag til fælles beslutning, af:
Speciale, Metten for S-Gruppen,

Talere : Bettini , ordfører, der erklærede sig enig, men at
det ville være hensigtsmæssigt først at stemme om

von Wogau for PPE-Gruppen,
von Wechmar for LDR-Gruppen

Goedmakers, jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 1 .

ændringsforslagene, således at Kommissionen kunne få

om at erstatte disse beslutningsforslag med en ny tekst:

kendskab til Parlamentets holdning, Robles Piquer og
Desama, formand for Energiudvalget.

PPE-Gruppen havde anmodet om særskilt afstemning om
2. del af punkt 1 , og LDR-Gruppen om afstemning ved

Parlamentet vedtog at sende de to betænkninger til

AN om denne del .

præamblen og punkt 1 ( 1 . del: til og med »artikel 46, 65

fornyet udvalgsbehandling.
A3-0059/93:

og 66«): vedtaget
FORSLAG TIL BESLUTNING KOM(92)0181 — C3

punkt 1 (2. del: til og med »artikel 58 og 61 «): vedtaget

0274/92 :

ved AN :

Antal deltagere i afstemningen: 113
Ja-stemmer: 72

Nej-stemmer: 40
Hverken eller: 1

punkt 1 (3 . del: resten) og punkt 2 til 5 : vedtaget

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 og 2 under et, 3 til
5 under et, 6,7,8, 9, 14, 16, 17 og 18 under et, 10, 11 , 12,
13 og 15 under et ved VE

Ændringsforslag, der blevforkastet: 20 ved AN (S) og 19
ved AN (S ).
Talere :

punkt 6:

nr. 1 : Metten tog ordet for at anmode om opdelt afstem
ning og foreslog en sproglig ændring i den franske

— ordføreren, ved begyndelsen af afstemningen, for at
anmode Kommissionen om at tilkendegive dens hold
ning til ændringsforslagene

udgave.

Parlamentet godkendte denne mundtlige ændring.

1 . del: til og med ordene »Central- og Østeuropa«:

— Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen, for at anmode om
særskilt afstemning om nr. 10, 1 1 , 12, 13 og 15, som hun
derefter accepterede sat under afstemning under et

vedtaget ved AN (S):

Resultat af afstemning ved AN:

Antal deltagere i afstemningen: 108

nr. 20 :

Ja-stemmer: 89

Nej-stemmer: 16
Hverken eller: 3

*

Antal deltagere i afstemningen:' 94
Ja-stemmer: 21

Nej-stemmer: 73

2 . del : resten: vedtaget ved AN (S)

Hverken eller: 0

Antal deltagere i afstemningen: 106

nr. 19 :

Ja-stemmer: 63

Nej-stemmer: 39
Hverken eller: 4

punkt 7 til 1 1 : vedtaget.

Antal deltagere i afstemningen: 93
Ja-stemmer: 36

Nej-stemmer: 57
Hverken eller: 0

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
Skriftlige stemmeforklaringer:

Deprez, de la Câmara Martinez, Ribeiro og Vayssade.

sionsforslag (del II, punkt 15).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 14).
Talere : Steichen, medlem af Kommissionen, for at rede

(Forslag til beslutning B3-0408/endel./2 og 0409/93
bortfaldt)

gøre for Kommissionens holdning til ændringsforslage
ne, og ordføreren.
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Skriftlige stemmeforklaringer:

Skriftlig stemmeforklaring:

Tauran for DR-Gruppen, Ephremidis og Fitzsimons .

Tauran for DR-Gruppen.

Parlamentet vedtog den- lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 15).

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 17).

21. EP's årsregnskaber for 1992 (afstemning)
Betænkning af Tomlinson — A3-0053/93

19. Irans genoprustning (afstemning)
Forslag til beslutning B3-0174, 0175 , 0177/ændr.,
0185 , 0354/ændr. og 0393/93

(forslag til beslutning B 3-0 180/93 var taget tilbage)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 18).

Talere :

— Sakellariou for at anmode om, at der til punkt 9 i det
fælles beslutningsforslag tilføjedes ordene »og den iran
ske regering«

22. Interinstitutionelle aftaler (afstemning)

Parlamentet godkendte denne anmodning

FORSLAG TIL BESLUTNING

— von Alemann for at meddele, at Maher ligeledes
havde underskrevet det fælles beslutningsforslag for
LDR-Gruppen.

Ændringsforslag, der blev forkastet: 1 og 3 ved VE

Formanden meddelte, at det fælles beslutningsforslag
ligeledes var underskrevet af Roth for V-Gruppen.

Metten, for ordføreren, foreslog, at ordet »valutakurspo
litik« i punkt 2 erstattedes med ordet »valutakurssys
tem«, hvorefter PPE-Gruppens ændringsforslag kunne

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0174/93 :

Parlamentet forkastede forslaget til beslutning.

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0175 , 0177/ændr. og
0185 og 0393/93 :

Betænkning af Roumeliotis — A3-0043/93

Ændringsforslag, der blev taget tilbage: 2

tages tilbage.

Stillerne af ændringsforslaget og Parlamentet godkendte
denne anmodning .
De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en (punkt 2
som mundtligt ændret)

— forslag til fælles beslutning, af:
Sakellariou for S-Gruppen,
Habsburg for PPE-Gruppen,
Maher for LDR-Gruppen,
Roth for V-Gruppen
om at erstatte disse forslag til beslutning med en ny tekst:

Skriftlig stemmeforklaring:

Skriftlige stemmeforklaringer:

23. Søtransport i Adriaterhavet og Det Joniske
Hav (afstemning)

Boissiére .

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 19).

Betænkning af De Piccoli — A3-0067/93

Tauran for DR-Gruppen og Ephremidis.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 16).
(forslag til beslutning B3-0354/ændr./93 bortfaldt)

20. EF-aftaler — republikkerne i SNG
(afstemning)
Betænkning af David Martin — A3-0073/93

FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 2 som mundtligt
ændret ved VE, 1 og 3 som mundtligt ændret.
Ændringsforslag, der blev forkastet: 4 og 5 .
De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en.
Talere :

FORSLAG TIL BESLUTNING

—

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 ved VE og 3 ved

slutningen af ændringsforslag nr. 2 skulle tilføjes ordene
»i havn«, og Sarlis, der meddelte, at den græske udgave

VE

Ændringsforslag, der blev forkastet: 2 og 4

Porrazzini, for ordføreren, for at meddele, at der i

var basisudgaven

Parlamentet godkendte denne anmodning.
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— Porrazzini om nr. 5 og dernæst om nr. 3 for at
foreslå, at der i dette ændringsforslag efter ordene »EF,

som« indføjedes ordene »over for andre rederier under
EF-flag«, og Dessylas, for stilleren af ændringsforslaget,
der tilsluttede sig denne ændring .

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 20).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Skriftlige stemmeforklaringer:
Alvarez de Paz og Medina Ortega.

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 22).

24. Færdselssikkerhed (afstemning)
Betænkning af Tauran — A3-00 14/93

26. Gabcikovo-dæmningen (afstemning)
FORSLAG TIL BESLUTNING

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 14 og 15/ændr. ved

Forslag til beslutning B3-0289, 0350, 0352, 0382,
0392 og 0428/93 :

VE

FORSLAG TIL BESLUTNING B3-0350, 0352, 0382,

Ændringsforslag, der blev forkastet: 13 ved VE, 7 ( 1 .
del), 8, 9, 10, 11 , 12 og 16

Ændringsforslag, der bortfaldt: 1 (2. del)

Ændringsforslag, der var taget tilbage: 1 til 6
De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en (nr. 4 ved

VE (PPE), 10 ved opdelt afstemning (vedtoges særskilt)

(punkt 1 1 , litra a) blev forkastet ved særskilt afstemning

0392 og 0428/93 :

— forslag til fælles beslutning, af:
Roth-Behrendt for S-Gruppen
Habsburg for PPE-Gruppen
Punset I Casals, de Vries, Vohrer og Pimenta for
LDR-Gruppen
van Dijk for V-Gruppen
Moretti for ARC-Gruppen

(PPE)).

om at erstatte disse forslag til beslutning med en ny tekst:

særskilt afstemning :

van Dijk, tog ordet for at understrege, at den engelske
sprogudgave skulle anvendes som grundlaget for punkt 1

Punkt 10 (PPE):

i det fælles beslutningsforslag.

1

litra c):

1 . del : teksten uden ordet »ulovlige«: vedtaget ved VE
2 . del : dette ord : forkastet

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 23).

(forslag til beslutning B3-0289/93 var taget tilbage).

litra g) og i) til o): forkastet under et ved VE
nr. 7 (LDR):
1 . del: teksten uden ordene »der skal fungere som
bindeled mellem brugerne«

27. Producentstøtte til tomater (forhandling og
afstemning) *

2 . del : disse ord

Vazquez Fouz, for ordføreren, forelagde den anden
betænkning, Mattina havde udarbejdet for Udvalget om
Landbrug, Fiskeri og Udvikling af Landdistrikter om
Kommissionens forslag til Rådets forordning om
begrænset ydelse af producentstøtte for produkter forar
bejdet på basis af tomater (KOM(92)0474 -C3-0478/92)

Skriftlige stemmeforklaringer:

Braun-Moser, Valverde López, Ålvarez de Paz og
Deprez.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 21 ).
25. AVS-leverandører af bananer

(afstemning) *

(A3-0054/93).

Talere : — Sierra Bardaji for S-Gruppen, Mottola for
PPE-Gruppen, Brito for CG-Gruppen og Steichen, med
lem af Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Betænkning af Daly — A3-0049/93
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0465 — C3

AFSTEMNING

0020/93 :

FORSLAG TIL FORORDNING (KOM(92)0474 — C3

Ordføreren meddelte, at i bilaget med landelisten skulle
der i den engelske udgave stå Den Dominikanske Repu

0478/92):

blik i stedet for Dominica.

Ændringsforslag, der blev forkastet: 1

Parlamentet godkendte kommissionsforslaget (del II,
punkt 22).

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 og 2 under et, 3 , 4,
5 ved VE, 6 og 7 ved VE

Ændringsforslag, der blev forkastet: 10 og 9
Ændringsforslag, der bortfaldt: 8
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Vazquez Fouz tog ordet for at anmode om, at nr. 7 sattes
under afstemning før nr. 6, hvilket formanden afviste.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 26).
*

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 24).
FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 24).

28. Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling
AVS/EØF i 1992

(forhandling og afstemning)
Mendes Bota forelagde den betænkning, han havde
udarbejdet for Udvalget om Udvikling og Samarbejde
om resultaterne af arbejdet i Den Paritetiske Forsamling

AVS-EØF i 1992 i Santo Domingo (Den Dominikanske
Republik) og i Luxembourg (A3-0062/93).
Talere : Pons Grau for S-Gruppen, Braun-Moser for
PPE-Gruppen, Valent, Løsgænger, Hermans, Daly,
Habsburg, McGowan, for en personlig bemærkning efter
Dalys indlæg, Daly om dette indlæg og Vanni d' Archira
fi, medlem af Kommissionen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
AFSTEMNING

FORSLAG TIL BESLUTNING :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 3

*

*

Green gjorde opmærksom pa, at »emigrantforummet« på
samme tidspunkt afholdt et møde i Parlamentets bygning,
og at dets generalsekretær havde haft problemer med de
franske myndigheder i forbindelse med udstedelse af
visum, hvorfor han ikke kunne være til stede på mødets
første dag .

30. Frugt og grønsager
(forhandling og afstemning) *
Da Cunha Oliveira forelagde den betænkning, han havde
udarbejdet for Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvik
ling af Landdistrikter om Kommissionens forslag til

Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr.
1035/72 om den fælles markedsordning for frugt og
grønsager (KOM(92)0442 — C3-0445/92) (A3-0052/
93 ).

Talere : Carvalho Cardoso for PPE-Gruppen, Mendes
Bota for LDR-Gruppen, Brito for CG-Gruppen, Steichen,
medlem af Kommissionen, Valverde Lopez, Steichen og
ordføreren .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
AFSTEMNING

FORSLAG TIL FORORDNING (KOM(92)0442 — C3
0445/92)

Ændringsforslag, der blev forkastet: 1 og 2

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 til 3 under et.

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 25 ).

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 27).

29. Økologiske landbrugsprodukter
(forretningsordenens artikel 41 ) (forhand
ling og afstemning) *

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT

Graefe zu Baringdorf forelagde det forslag til beslutning,
som Landbrugsudvalget havde indgivet om økologisk
produktion af fødevarer i landbruget (B3-0349/93)

Valverde Lopez og Steichen, om dette indlæg.

Talere : da Cunha Oliveira, for Rothe, for S-Gruppen,
Funk for PPE-Gruppen, Breyer for V-Gruppen, Lane for
RDE-Gruppen, Steichen, medlem af Kommissionen og
Graefe zu Baringdorf.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
AFSTEMNING

Skriftlig stemmeforklaring:
Funk.

NING :

Stemmeforklaringer:

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning

(del II, punkt 27).

31. Fiskeri ud for Madagaskar (forhandling og
afstemning) *
Maher forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
for Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter om Kommissionens forslag til Rådets
forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse
af de fiskerimuligheder og den finansielle deltagelse, der
er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fælles
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skab og regeringen for Den Demokratiske Republik
Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar, for perioden
fra 21 . maj 1992 til 20. maj 1995 (KOM(92)0308 —
C3-0335/92) (A3-0050/93).

Vazquez Fouz foreslog, at de talere, der var opført til
forhandlingen, gav afkald på deres taletid, og at betænk
ningen straks sattes under afstemning på grund af det
sene tidspunkt og for at sikre, at Kommissionen kunne få
lejlighed til at afgive sin redegørelse om fiskeriprodukter.
Formanden forelagde Parlamentet dette forslag.
Parlamentet godkendte forslaget.
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

33. Udvalgenes sammensætning
Efter anmodning fra PPE-Gruppen godkendte Parlamen
tet, at:

— Pierros blev medlem af Energiudvalget i stedet for
Lamassoure

— Welsh blev medlem af Regionaludvalget i stedet for
Prout

— Forte blev medlem af Udvalget om Andragender i
stedet for de Vitto .

34. Skriftlige erklæringer optaget i registeret
(forretningsordenens artikel 65)
Formanden meddelte i overensstemmelse med forret

AFSTEMNING

FORSLAG TIL FORORDNING (KOM(92)0308 — C3

ningsordenens artikel 65 , stk. 3, hvor mange underskrif
ter følgende erklæringer havde opnået:

0335/92)

Dokument nr.

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1

1 /93
2/93

Newton Dunn
Ford

8
18

3/93
4/93

Crampton
Crawley

9
83

Parlamentet godkendte det således ændrede kommis
sionsforslag (del II, punkt 28).

Stiller

Underskrifter

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUT
NING :

35. Fremsendelse af beslutninger vedtaget un

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning
(del II, punkt 28).

der dette møde

Formanden henviste til forretningsordenens artikel 107,

stk. 2, hvorefter protokollen fra dette møde ville blive
forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af

32. Fiskeriprodukter

næste møde .

Steichen, medlem af Kommissionen, afgav en redegørel
se om situationen på markedet for fiskeriprodukter.

Med Parlamentets godkendelse ville han allerede nu
fremsende de vedtagne beslutninger til de i disse nævnte
instanser.

Talere for at stille spørgsmål til Kommissionen, jf.
forretningsordenens artikel 56, stk. 2: Vazques Fouz,
Arias Canete, Lataillade, formand for Underudvalget om

Fiskeri, Ewing, Brito, Tauran, Nicholson, Lane og
Christopher Beazley .
Steichen besvarede spørgsmålene
*

*

*

I betragtning af tidspunktet konstaterede formanden, at
det ikke længere var muligt at behandle de resterende
punkter på dagsordenen; han meddelte, at de ville blive
udsat til en kommende mødeperiode.

Enrico VINCI
Generalsekretær

36. Tid og sted for næste møde
Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den
19 . til 23 . april 1993 .

37. Afbrydelse af sessionen
Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for
afbrudt.

(Mødet afbrudt kl. 13.05)
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DEL II

Tekster vedtaget af Europa-Parlamentet

1. Fælles markedsordning for æg og fjerkrækød (forretningsordenens artikel
116) *
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)<>428 — C3-0480/92

Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2771/75 om
den fælles markedsordning for æg, (EØF) nr. 2777/75 om den fælles markedsordning for
fjerkrækød, (EØF) nr. 827/68 om en fælles markedsordning for visse varer, der er anført i bilag
II til traktaten, og (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif
Dette forslag godkendtes .

2. Produkter, der er farlige for sundhed og sikkerhed (forretningsordenens
artikel 116) *
FORSLAG TIL BESLUTNING KOM(92)<)429 — C3-0483/92

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om indførelse af et fællesskabssystem for udvek
sling af oplysninger i forbindelse med visse produkter, som kan udgøre en fare for forbrugernes
sundhed og sikkerhed

Dette forslag godkendtes .

3. Fælles markedsordning for fiskerivarer (forretningsordenens artikel 116)*
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0529 — C3-0023/93

Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3687/91 om
den fælles markedsordning for fiskerivarer og om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om
told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif
Dette forslag godkendtes .
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4. Indslæbning af skadegørere på planter (forretningsordenens artikel 1 16) *
FORSLAG TIL DIREKTIV KC>M(92)0559 — C3-0024/93

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/93/EØF om foranstaltnin
ger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod
deres spredning inden for Fællesskabet og af direktiv 91/683/EØF om ændring af direktiv
77/93/EØF

Dette forslag godkendtes .

5. Statistik over fare- og gedeproduktion (forretningsordenens artikel 116)*
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)<)578 — C3-0048/93

Kommissionen forslag til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduk
tionen

Dette forslag godkendtes .

6. Statistik over svineproduktion (forretningsordenens artikel 116) *
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)<)577 — C3-0049/93

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af svineproduktionen
Dette forslag godkendtes .

7. Kontrol med marine biotoksiner (forretningsordenens artikel 116) *
FORSLAG TIL BESLUTNING KOM(92)0551 — C3-0054/93

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om referencelaboratorier til kontrol med marine
biotoksiner

Dette forslag godkendtes .
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8. Statistik over hornkvægproduktion (forretningsordenens artikel 1 16) *
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(92)<)579 — C3-0055/93

Kommissionens forslag til Rådets direktiv om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktio
nen

Dette forslag godkendtes .

9. Fællesskabsstatistikker over forskning, udvikling og innovation *
FORSLAG TIL AFGØRELSE KOM(92)<H)91 — C3-0222/92

Dette forslag godkendtes .

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0055/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets afgørelse om et flerårigt program for udvikling af fællesskabsstatistikker over
forskning, udvikling og innovation
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(92)(X)91 ) ('),
— hørt af Rådet (C3-0222/92),

— der henviser til betænkning fra Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget og til udtalelse
fra Budgetudvalget (A3-0055/93),

1.

godkender Kommissionens forslag under henvisning til resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af

Parlamentet godkendte tekst;

3 . kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet
godkendte tekst;

4.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

væsentlig grad;

5.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr. C 122 af 14.5.1992, s. 14.
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10. Menneskerettighederne i verden
BESLUTNING A3-0056/93

Beslutning om menneskerettighederne i verden og Fællesskabets menneskerettighedspolitik i
1991-1992

Europa-Parlamentet,

— der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettighederne i verden og EF' s
menneskerettighedspolitik for årene 1982-1990 ('),

— der henviser til sin beslutning af 12 . marts 1992 om dødsstraf (2),
—: der henviser til sin beslutning af 15 . januar 1992 om finansprotokollerne med Marokko og
Syrien (3),
— der henviser til sin beslutning af 14. maj 1992 om et europæisk initiativ til fordel for
demokratiet (4),

— der henviser til sin beslutning af 22 . november 1991 om menneskerettigheder, demokrati og
udvikling (5),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender samt til
udtalelser fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde og Udvalget om Kultur, Ungdom,
Uddannelse og Medier (A3-0056/93),
A. der henviser til, at det første direkte valgte Europa-Parlament påtog sig hvert ar at udarbejde
en betænkning om menneskerettighederne i verden og Fællesskabets menneskerettighed
spolitik,

B. der henviser til, at princippet om demokratiske styreformer og retlig beskyttelse af
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er en forudsætning for
medlemskab af Det Europæiske Fællesskab,
C. der henviser til, at Fællesskabet endnu en gang forpligtede sig til at overholde disse
principper i Fællesskabets stats- og regeringschefers erklæring om den europæiske identitet
fra december 1973 , den interinstitutionelle fælleserklæring af 5 . april 1977, Det Europæiske
Råds erklæring om demokrati fra april 1978, erklæringen om menneskerettigheder vedtaget
af De Tolv' s udenrigsministre den 21 . juli 1986 samt Den Europæiske Fælles Akts
præambel,

D. der henviser til, at Fællesskabet i den periode, der her behandles, har påtaget sig betydeligt
flere forpligtelser med henblik på fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, navnlig :
— erklæringen vedtaget af Det Europæiske Råd i Luxembourg den 29 . juni 1991 , som
fastlagde grundprincipperne for EF" s fremtidige menneskerettighedspolitik,
— resolution vedtaget af Rådet og af medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, den 28 . november
1991 om menneskerettigheder, demokrati og udvikling,
— erklæringen fra Det Europæiske Råd i Maastricht den 10. december 1991 om racisme og
fremmedhad,

— Det Europæiske Råds erklæringer af 10. december 1991 og 11 . december 1992 om
virksomheden på menneskerettighedsområdet i 1991 og 1992,
(')

EFT Tir. C 161 af 20.6.1983 , s. 58, EFT nr. C 172 af 2.7.1984, s . 36,
EFT nr. C 343 af 31.12.1985 , s . 29, EFT nr. C 99 af 13.4.1987 , s . 157 ,

EFT nr. 47 af 27.2.1989, s. 61 og EFT nr. C 267 af 14.10.1991 , s. 165 .
(2)
(■")
(4)
(5 )

EFTnr.
EFTnr.
EFT nr.
EFT nr.

C
C
C
C

94 af 13.4.1992, s. 277 .
39 af 17.2.1992, s. 50.
150 af 15.6.1992, s. 281 .
326 af 16.12.1991 , s . 259.
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— bestemmelserne i artikel F, punkt 2, i Maastricht-Traktaten, hvoraf det fremgår, at
»Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den
europæiske konvention«, og i artikel J 1 , hvoraf det fremgår, at befæstelse af
demokratiet, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstaten
er blandt målene for en fælles udenrigspolitik,

E. der henvisér til, at det i højere grad bør fastslås, at respekten for menneskerettighederne bør

udgøre en uløselig del af Fællesskabets udenrigspolitik og et stadig vigtigere aspekt i de
fælles EF-anliggender; der bør i stadig højere grad tages hensyn til dette ved udarbejdelsen af
Parlamentets udtalelser om aftaler med tredjelande og i det internationale samarbejde,

F. der henviser til, at Parlamentet i mange år har krævet, at der blev fastlagt klare retningslinjer
for Fællesskabets politik på menneskerettighedsområdet,
G. der henviser til, at menneskerettigheder i den pågældende periode har fået en stadig vigtigere
plads i drøftelserne i andre internationale organer, herunder mødet af stats- og regeringsche
fer inden for Commonwealth, generalforsamlingen for Organisationen af Amerikanske
Stater (OAS), Den Afrikanske Enhedsorganisation (OAU), Konferencen om Sikkerhed og
Samarbejde i Europa (CSCE) og mødet af fransktalende stater, samt at FN har lagt fornyet
vægt på humanitære spørgsmål (jf. UNDP' s nye »Human Freedom Index«),
H. der henviser til, at der i 1991 med FN' s Sikkerhedsråds resolution 688 om at skaffe »sikre

områder« til kurderne i det nordlige Irak, blev skabt en vigtig præcedens, selv om det må
erkendes, at kurdernes problemer langt fra er løst, og at dette mere end noget andet indgreb
fra FN' s eller verdenssamfundets side i de senere år betød en international anerkendelse af,

at De Forenede Nationer og det internationale samfund har ret til aktivt og om nødvendigt
ved intervention at værne om menneskerettighederne uden for deres egne grænser,

I.

der henviser til, at Det Europæiske Fællesskab altid klart har ment, at udtryk for bekymring
over menneskerettighedskrænkelser i tredjelande ikke kan betragtes som uberettiget
indblanding i et tredjelands indre anliggender, og at landene i Det Europæiske Fællesskab,
både enkeltvis og i fællesskab, har en forpligtelse til at søge de internationale menneskeret
tighedsbestemmelser overholdt,

J.

der imidlertid henviser til, at EF under forhandlinger ikke fuldt ud kan gøre sig gældende, så
længe det ikke inden for sine egne grænser har fjernet de krænkelser af menneskerettighe
derne, som stadig undertiden finder sted i visse medlemsstater,

K. der henviser til, at selv om man er stillet overfor åbenlyse menneskerettighedskrænkelser, er

der stadig mange lande, som påberåber sig princippet om »ikke-indblanding« i deres indre
anliggender, hvilket ikke er foreneligt med princippet om menneskerettighedernes almen
gyldighed og udelelige karakter; det må imidlertid erkendes, at det i mange lande
efterhånden er lettere end tidligere at få oplysninger om krænkelser af menneskerettigheder
ne ,

L. der henviser til, at informationsteknologiens udbredelse har betydet, at der kun er en

håndfuld lande tilbage, som kan betegnes som »lukkede« samfund, der er næsten helt
uimodtagelige for påvirkning udefra, og hvorfra det er vanskeligt at skaffe oplysninger,
M. der henviser til, at Fællesskabets indsats for at fremme menneskerettigheder i tredjelande

inspireres af Fællesskabets eget retssystem, der bygger på traktaterne, Domstolens retsprak

sis, EF-retten, bestemmelserne i den europæiske konvention om menneskerettigheder og

grundlæggende frihedsrettigheder,
samt medlemsstaternes forfatninger og love, og endvi
dere på henvisninger til eller klausuler om menneskerettigheder i samarbejds- og associe
ringsaftaler med tredjelande samt Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og
FN-konventionerne, som de fleste medlemsstater har ratificeret,

N. der henviser til, at Parlamentet i sine årlige betænkninger lægger særlig vægt på tre

grundlæggende rettigheder — retten til livet, retten til respekt for individets fysiske og
moralske integritet, samt retten til en retfærdig proces ved en uafhængig domstol,
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O. der henviser til, at der også forekommer krænkelser af menneskerettighederne inden for Det
Europæiske Fællesskab, hvilket Parlamentet har erkendt med nedsættelsen i 1992 af et
Udvalg om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender, der navnlig skal behandle
emner som asylret, indvandrerpolitik og racisme, og udarbejde en årlig betænkning om
respekten for menneskerettighederne i Fællesskabet,
P. der henviser til , at intolerance, som kommer til udtryk i racisme og fremmedhad nemt kan
føre til menneskerettighedskrænkelser af den groveste art, og at etniske spændinger let kan
udarte sig og udløse konflikter også på internationalt plan,

Q. der henviser til, at den yderste fattigdom og elendighed, hvorunder et voksende antal
mennesker lever, skaber betingelser, hvorunder menneskerettighederne lettere krænkes, og
noterer sig, at FN' s Menneskerettighedskommission har udpeget en særlig observatør på
området »menneskerettigheder og ekstrem fattigdom«, og at FN' s generalforsamling den 22.
december 1992 vedtog at erklære den 17 . oktober for international dag for bekæmpelse af
fattigdom,

R. der henviser til, at menneskerettighedsspørgsmål giver grund til større offentlig og politisk
bekymring end nogensinde før i medlemsstaterne, og at EF-borgerne med rette kræver, at
medlemsstaterne fuldt ud respekterer menneskerettighederne, og ønsker, at tredjelandenes
respekt for menneskerettighederne skal være et grundlæggende led i Fællesskabets forbin
delser med disse lande,

S. der henviser til, at menneskerettighederne har de bedste betingelser under stabile demokra
tier, og at det er fællesskabsinstitutionernes, og især Parlamentets, opgave at fremme den
udvikling af retsstatslige forhold, demokrati og politisk pluralisme, der i så bemærkelses
værdig grad har præget den seneste tid,

1 . finder, at referenceperioden ( 1 99 1 / 1 992) nok har været præget af store politiske forandrin
ger og hurtige skift i den internationale situation, der har ført til fremkomsten af flere regeringer,
der er forkæmpere for demokratiet, og hvoriblandt der har været nogle, der er meget lovende for
udviklingen på menneskerettighedsområdet, men der har også været rædselsvækkende overgreb
og krænkelser, herunder på det europæiske kontinent, hvor det tidligere Jugoslavien kan nævnes
som et gruopvækkende eksempel ;

2. mener, at nyopståede politiske systemer, der søger international anerkendelse, må bygge på
principperne om demokrati, overholdelsen af folkeretten og respekten for menneskerettigheder
ne, og understreger, at kampen for at skabe demokrati uvægerlig må være knyttet til kampen for
at opnå grundlæggende menneskerettigheder;
3 . mener, at der i forbindelse med respekt for menneskerettighederne må tages hensyn til tre
former for menneskerettigheder, nemlig de individuelle, politiske rettigheder, borgerrettigheder
ne samt de økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder;
4. minder om de tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, der er blevet fordømt i beslut
ninger vedtaget af Parlamentet i denne periode, og om at dokumenter og rapporter fra FN samt
fra mellem- og ikke- statslige organisationer af forskellig politisk observans samstemmende

giver udtryk for, at de mest hårdnakkede former for menneskerettighedskrænkelser i op mod
halvdelen af verdens lande er af følgende art:

— det foruroligende antal uopklarede tilfælde af politisk begrundet »forsvinden«, som i mange
tilfælde skyldes paramilitære gruppers optræden,
— det stadig voksende antal summariske og vilkårlige henrettelser,

— vilkårlige tilbageholdelser og uretfærdig rettergang,
— den vedholdende tortur, herunder dødsfald i fængsler; oplysninger om tilfælde af tortur i 56
lande er forelagt af FN' s særlige observatør om tortur, og visse ikke-statslige organisationer
oplyser, at tortur og mishandling forekommer i et endnu større antal lande;
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— opretholdelsen af dødsstraf, som stadig findes i lovgivningen i 132 stater i det internationale
samfund, og som fortsat eksekveres i 96,

— alvorlige krænkelser af lighedsprincippet, undertrykkelse af særlige samfundsgrupper på
grundlag af etnisk oprindelse, køn eller religion;

5 . er særlig rystet over, at tortur stadig trods iværksættelsen af europæiske konventioner og
FN-konventionerne om forebyggelse af tortur er et i den grad vedholdende fænomen, og mener,
at afskaffelsen af tortur bør indtage en fremtrædende plads for EF og Parlamentet i 1993 ;
6. bemærker, at indberetningen af torturtilfælde er blevet forbedret i de lande, hvor der er sket
en udvikling i retning af en mere åben og demokratisk regeringsform, og at dette fremskridt
afslører nødvendigheden af øgede bevillinger til resocialiseringsarbejde;
7. mener, at problemet med straffrihed, som i 1 99 1 - 1 992 blev fremhævet af internationale og
ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer, optræder i mange lande, herunder lande med
siddende demokratisk valgte regeringer, og at den kan findes i form af amnesti, immunitet,
ekstraordinær retspleje, og at den begrænser demokratiet, idet der reelt ses gennem fingrene med
menneskerettighedskrænkelserne, og ofrene således bliver ramt;
8.

bekræfter, at der ikke kan blive tale om straffrihed for de ansvarlige for krigsforbrydelser i

det tidligere Jugoslavien; bifalder FN ' s beslutning om at oprette en international domstol for
forbrydelser begået på det tidligere Jugoslaviens område og udtrykker ønske om, at dens
medlemmer snarest muligt bliver udpeget, så at den straks kan træde i funktion ;
9.

mener, at en sådan domstol, som kunne placeres i en af Det Europæiske Fællesskabs byer,

ligeledes skal beskæftige sig med de voldsforbrydelser mod kvinder, som er begået i det tidligere
Jugoslavien, og tvinge voldsmændene til at sørge for den økonomiske støtte af de børn, der fødes
som følge af voldtægt, samt yde økonomisk erstatning til de kvinder, som har været ofre for disse
forbrydelser;

10. bemærker, at der ud over de 1 8-20 millioner flygtninge i verden aldrig har været så mange
fordrevne som i dag — omkring 25 millioner — og at hverken de internationale eller de
ikke-statslige organisationer har et tilstrækkeligt mandat i henhold til international humanitær ret

til at bistå og beskytte dem, samt at der på dette område ikke er tilstrækkeligt samarbejde og
koordinering ;

11 . er imidlertid bekymret over de stadigt mere restriktive foranstaltninger, som nogle af EF' s
medlemsstater anvender for at vanskeliggøre adgangen til deres områder for alle disse fordrevne,
der anmoder om og har behov for beskyttelse;
12 . beklager, at et stigende antal ofre for menneskerettighedskrænkelser og dødstrusler er
menneskerettighedsaktivister, journalister og advokater, hvoraf et stigende antal er kvinder,
herunder pårørende til menneskeretsofre eller enkeltpersoner, der formidler oplysninger til
omverdenen, for eksempel til FN;
13 . ser med stor bekymring, at visse meget grove menneskerettighedskrænkelser som for
eksempel gidseltagning, etnisk udrensning og deportationer og andre former for etnisk
forfølgelse bruges som et politisk middel ;

14. er forfærdet over, at der under militærkonflikter bevidst begås de groveste krænkelser af
menneskerettighederne, navnlig mod civilbefolkningen* herunder serbernes optræden i det
tidligere Jugoslavien for at gennemføre etniske og racistiske fordrivelseskampagner, idet man
ikke går af vejen for tortur, mord og voldtægt i såkaldte koncentrationslejre, der i virkeligheden
er døds- og voldtægtslejre ;

15 . mener, at kvinder specielt i spændingsområder er særlig udsat for menneskerettighedso
vertrædelser, da deres fysiske integritet let kan blive et ekstra mål og understreger betydningen af
bestemmelserne i de relevante Geneve-konventioner i den henseende ;
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16. konstaterer, at dette i lige så høj grad går ud over oprindelige folk, hvis vanskelige
situation der er sat fokus på ved at gøre 1993 til det internationale år for oprindelige folk og
tildeling af Nobels fredspris til Rigoberta Menchu;
17 . mener, at tendensen til en større hensyntagen til menneskerettighederne også i de lande,
som altid har tilsidesat dem, og de bedre muligheder for at få kendskab til de faktiske
overtrædelser et et positivt aspekt, som imidlertid skal øges yderligere, inden det kan betragtes
som tilfredsstillende ;

18 .

er overbevist om, at Fællesskabet ikke i tilstrækkelig grad er forberedt på de nye

udfordringer på menneskerettighedsområdet, og dette gælder både de eksterne forbindelser og
den konsekvente overholdelse af disse rettigheder i den interne retsorden, og foreslår derfor
oprettelse af en EF-ekspertgruppe om menneskerettigheder, som skal bestå af repræsentanter for
Fællesskabets institutioner, eventuelt i nært samarbejde med repræsentanter for ikke-statslige
organisationer, og som skal overvåge respekten for menneskerettighederne i Fællesskabet og fra
EF-institutionernes side samt i resten af verden samt koordinere de forskellige EF-institutioners
initiativer og gøre Fællesskabets menneskerettighedspolitik mere sammenhængende;

DEMOKRATISERING

19 .

mener, at fremskridtet henimod demokratisering, som er uløseligt forbundet med

begivenhederne i Østeuropa i 1989, sammen med ændringerne i Mellem- og Sydamerika og i
Afrika, afspejler folkenes stigende bevidsthed og modenhed om deres krav om menneskerettig
heder, og bemærker, at nogle af de fanger, der er blevet løsladt i denne periode, nu sidder på høje
regeringsposter;

20. beklager dog, at de demokratiske »landvindinger«, der er gjort, i en stor del af verden er
blevet ledsaget af en indadvendthed, en fornyet aggressiv egoisme, sommetider en tvangspræget
nationalisme, samfundsfanatisme og religiøs fundamentalisme, der kan ses som en kollektiv
identitetskrise, og at de ideologiske konflikter er blevet erstattet med etniske og religiøse
konflikter;

2 1 . bemærker endvidere, at mange lande, samtidig med at de brød med de gamle autoritære
strukturer, vedtog demokratiske forfatninger, der stadig i høj grad er truet, og at nogle regeringer
har svært ved at forene de forpligtelser, der udspringer af de pågældende bestemmelser i

folkeretten, med deres hjemlige love og kulturelle og religiøse anskuelser; bemærker ligeledes,
at der i mange lande, som er gået bort fra totalitære regimer, stadig findes elementer inden for
militæret, som opretholder en antidemokratisk og stærkt centraliseret magt, således at regerin
gens muligheder for effektivt at udøve sine beføjelser begrænses i alvorlig grad som følge af
direkte eller indirekte kontrol fra hærens eller sikkerhedsstyrkernes side ;
22 .

erkender, at der er mange forskellige veje til demokrati og mange forskellige regerings

former, der sikrer retsstaten ;

23 . beklager, at der stadig sker alvorlige krænkelser af menneskerettighederne under valgte
regeringer, der eksplicit har lovet at sikre menneskerettighederne og også har de nødvendige
midler hertil ;

24 . ser med stor bekymring på den trussel, som de nuværende lavkonjunkturer udgør mod
unge demokratier, og som tilsyneladende giver næring til antidemokratiske bevægelser i
samfundet ;

FÆLLESSKABSPOLITIK

Positive foranstaltninger og konditionalitet
25 .

mener, at Det Europæiske Fællesskab kan blive en meget positiv kraft til fremme af

demokrati og menneskerettigheder, når dets internationale forpligtelser er blevet klart defineret,
og bemærker, at EF er i færd med på afgørende vis at tilpasse og omforme sine politikker udadtil
for at styrke sin effektivitet på menneskerettighedsområdet, både på udviklingsområdet og på
andre områder, selv om denne proces skal styrkes og effektiviseres på en mere bindende og
hurtig måde ;
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26.

erindrer om, at de erklærede målsætninger for disse politikker er at give aktiv støtte til

f.eks .:

— landenes bestræbelser på at oprette demokratiske strukturer og forbedre indsatsen på
menneskerettighedsområdet,
— afholdelse af valg, oprettelse af nye demokratiske institutioner og styrkelse af retsstaten,
— styrkelse af den dømmende magt, retsplejen, kriminalpræventive foranstaltninger og straf i
tilfælde af overtrædelser,

— styrkelse af den rolle, der tilfalder ikke-statslige organisationer og andre institutioner, som er
nødvendige for et pluralistisk samfund,
— fastlæggelse af en decentraliseret indfaldsvinkel til samarbejde,
— bestræbelser på at sikre lige muligheder for alle;

27.

mener, at en værdifuld form for støtte også kan ligge i, at politifolk, fængselspersonale og

28.

understreger, at Fællesskabets aktiviteter med sigte på fremme af demokratiet og

sikkerhedsstyrker uddannes i respekt for menneskerettighederne;

menneskerettighederne i tredjelande vil få større virkning, hvis der inden for selve Det
Europæiske Fællesskab fortsat sikres demokrati af høj standard;

29.

påpeger, at skønt sådanne politikker er et nyt og godkendt element i internationale

anliggender, befinder deres anvendelse sig i høj grad i en indledende fase ;

30. finder, at en sådan politik må gennemføres sammenhængende og på en koordineret måde,
og at Kommissionen og Parlamentet bør arbejde tættere sammen end hidtil om gennemførelsen
af denne politik;

3 1 . mener endvidere, at en sådan politik skal være ikke-selektiv, og at opstillingen af kriterier
samt procedurer og foranstaltninger til effektivt at gennemføre denne politik, bør bygge på en
forsvarlig og objektiv vurdering af udviklingen på menneskerettighedsområdet i de enkelte lande

eller områder;

32. mener yderligere, at den årlige rapport, som Kommissionen skal udarbejde om gennem
førelsen af Rådets ovennævnte resolution af 28. november 1991 , bør indeholde en vurdering af, i

hvilket omfang denne politik er blevet gennemført i de enkelte lande, ikke blot over for
udviklingslandene, men over for alle større handelspartnere;

33.

mener, at ovennævnte dokument også bør sendes til Parlamentet, før det behandles på et

34.

mener, at dette forudsætter en langt stærkere mekanisme til overvågning af gennemførelse

plenarmøde og beklager, at Rådet allerede har behandlet rapporten for 1992, uden at der har
været afholdt en debat herom i Parlamentets plenarforsamling;
og interinstitutionelt samarbejde ;

35 . mener, at foruden det interinstitutionelle samarbejde bør der afholdes et årligt møde
mellem repræsentanter for Kommissionen og medlemsstaterne til behandling af politikker og
aktioner, der yderligere skal fremme respekten for menneskerettighederne og udviklingen af
demokrati (bortset fra andre regelmæssige møder om situationer i bestemte lande);
36.

gentager sin opfordring til den nyudnævnte Kommission om at tildele et kommissions

medlem det overordnede ansvar for menneskerettighedsområdet med henblik på at sikre
sammenhæng, overensstemmelse og gennemskuelighed i anvendelsen af politikker vedrørende
menneskerettigheder og demokratisering, både inden for og uden for EF;

37.

mener, at det pågældende kommissionsmedlem også bør have til opgave at sikre

samarbejdet mellem de forskellige EF-institutioner samt mekanismerne EPS/Den Fælles

Udenrigs- og Sikkerhedspolitik og med internationale ikke-statslige organisationer på menne
skerettighedsområdet;

38.

mener, at skønt Fællesskabets nye politikker måske nok ofte ikke giver hurtige resultater,

er der behov for tålmodighed og udholdenhed i bevidstheden om, at der kan forekomme
tilbagefald;

39. bemærker, at denne politik til fremme af menneskerettighederne ikke er enestående for
Fællesskabet, men afspejler sig i udviklingen af politikker på nationalt plan og i andre
internationale fora;
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40. opfordrer Fællesskabet til at stimulere politikken for integrering af menneskerettigheder i
programmer, der gennemføres af internationale finansieringsinstitutter, sammenslutninger af
hjælpeorganisationer og FN-agenturer og tilknyttede organer, og til at sikre, at disse institutioner
gennemfører internationalt anerkendte menneskerettighedsinstrumenter i deres politikker og
praksis på en koordineret og sammenhængende måde;

Eksterne aftaler

41 .

mener, at et andet centralt element i Fællesskabets politik udadtil er at få indføjet

standardiserede menneskeretsklausuler i alle fremtidige bistands- og handelsaftaler, ikke blot i

præamblerne, men også i artiklerne, for at sikre et fast og bindende retsgrundlag for gensidig
handling ;

42.

kræver, at menneskerettighederne altid udtrykkeligt bliver en del af Rådets mandat til

Kommissionen ved forhandlinger med tredjelande ;

43 .

foreslår, at alle aftaler med tredjelande skal indeholde en passende mekanisme, som

træder i funktion øjeblikkeligt, så snart der viser sig åbenbare krænkelser af menneskerettighe
derne ;

44.

mener, at hvis det ikke er muligt at opnå en aftale med et tredjeland, kan EF fremsætte en

ensidig erklæring om den grundlæggende betydning, det tillægger menneskerettighederne og
styrkelsen af de demokratiske værdier;

45 .

kræver, at der ved møderne i de associerings- eller samarbejdsråd, der er oprettet i henhold

46.

kræver desuden i denne forbindelse i overensstemmelse med ovennævnte beslutning af

til associerings- eller samarbejdsaftaler, altid opføres et punkt om menneskerettighederne på
dagsordenen, hvorunder en observatør fra Parlamentet indbydes til at deltage, eventuelt i en
offentlig drøftelse, og at der i disse aftaler indføjes en bestemmelse om, at de kan suspenderes i
tilfælde af grove menneskerettighedskrænkelser fra en af de kontraherende parters side;
15 . jaunar 1992, at samarbejdsrådenes procedureregler ændres;
47 .

minder i denne forbindelse om, at udvalgene under forhandlingen om protokollerne med

visse Maghreb- og Machrek-lande og med Israel i januar 1992 henstillede til plenarmødet at bede
Rådet og Kommissionen om at give et klart løfte om under møderne i samarbejdsrådet med hvert
af partnerlandene at presse på for at få indført den regelmæssige undersøgelse af menneskeret
tighedssituationen, som indgår i finansprotokollerne, med mulighed for i givet fald at suspendere
disse ;

48. minder om, at der i den vedtagne beslutning gives udtryk for bekymring over de fortsatte
krænkelser af menneskerettighederne i Syrien, Israel, Algeriet og Marokko, og understreger, at

samarbejdet med disse lande bør revideres og suspenderes, hvis ikke de grundlæggende
menneskerettigheder overholdes bedre, eller hvis disse lande ikke indvilliger i at drøfte disse
problemer på de årlige møder i samarbejdsrådene;

49. minder om sine tidligere beslutninger om Østtimor og om konklusionerne fra Parlamen
tets offentlige høring om menneskerettighedskrænkelserne i dette område og understreger, at

samarbejdet med Indonesien bør revideres på grund af dette lands vedvarende folkemord mod
Maubere-folket, og at der straks bør sættes en stopper for EF-landes salg af våben til Indonesien;
50.

minder om, at Kommissionen har påtaget sig at tage Parlamentets henstillinger med i

betragtning og at gribe ind på passende vis i tilfælde af fortsatte eller forværrede menneskeret
tighedsproblemer;

51 . understreger, at støtte af de sociale og økonomiske rettigheder for mennesker i udviklings
landene gennem en konstruktiv og konkret politik vedrørende udviklingssamarbejde^ hvor
hovedvægten ligger på bekæmpelse af fattigdom og uddannelsesprogrammer, navnlig på lang
sigt giver bedre muligheder end udsættelse af samarbejdsaftaler på kort sigt, forudsat menne
skerettighedernes betydning betones ;
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Budgettet

52.

bemærker, at der på budgettet for 1 993 er afsat midler til støtte for EF' s »konditionalitets«-

og demokratiseringspolitik, men mener, at der vil være behov for øgede budgetmæssige og
menneskelige ressourcer, hvis disse politikker skal være troværdige og ikke blot ses som et slag i
luften eller hovedsagelig være begrænset til udviklingslande;

53 .

bemærker, at der med hensyn til demokratisering findes en række etablerede programmer

som for eksempel det flerårige fortløbende program til fremme af menneskerettigheder og

demokrati i Mellemamerika, men mener, at disse programmer bør etableres på et mere
afbalanceret verdensomspændende grundlag;

54.

mener, at årlige bevillinger til sådanne programmer bør gøres til genstand for en

vurdering, der skal gennemføres hvert år af en ekspertkomité, hvori Parlamentet bør være
repræsenteret;

55 . finder, at der under sådanne programmer ikke blot bør ydes støtte til uddannelse af
dommere og andet statsansat personale, men at der bør ydes en kraftig støtte til kirker, sociale
organisationer og fagforeninger, som har en vital rolle at spille, herunder organisationer, der

forsvarer lokalsamfundenes rettigheder eller støtter ofrene for overgreb og disses slægtninge;
56.

minder om, at Parlamentet i ovennævnte beslutning af 14. maj 1 992 foreslog et europæisk

initiativ til fordel for demokratiet med passende budgetmæssige midler;

57 . bemærker, at de bevillinger, der stilles til rådighed, er beskedrie i sammenligning med
f.eks. finansieringen i De Forenede Stater fra en række kilder, og opfordrer Kommissionen til at
anvende de disponible midler på en måde, så der tages hensyn til de forskellige aspekter af

menneskerettighedsproblemer i forskellige dele af verden ;

58 . kræver en bedre koordinering mellem Kommissionens forskellige tjenestegrene, der er
ansvarlige for fordelingen af disse midler, herunder større regnskabspligt over for Parlamentet,
og mener, at der også bør ske en bedre koordinering med andre nationale og internationale
organer, der har samme mål ;

59. finder, at EF til dette formål bør oprette en interinstitutionel arbejdsgruppe, hvortil der i
givet fald kunne knyttes ikke-statslige organisationer med erfaringer inden for menneskerettig
hedsområdet;

60. mener, at kriterierne for denne politik hvert år bør fremgå af den årlige rapport fra
Kommissionen til Rådet, som er omtalt i Rådets resolution af 28 . november 1991 , og at denne

også bør indgå i budgetforhandlingen;

61 .

understreger betydningen af Kommissionens langt større rolle i forsøget på at fremme

beskyttelsen af menneskerettighederne rundt om i verden;

EPS/Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik-memorandum

62. glæder sig over det memorandum om Fællesskabets og dets medlemsstaters indsats på
menneskerettighedsområdet, som det portugisiske formandskab har forelagt i 1992, og som har
hjulpet med til at højne debatten og afstikke retningen for EF' s menneskerettighedspolitik og
indeholder en række vigtige forslag ;

63 .

bemærker, at De Tolvs pressekommunikéer om menneskerettighederne er blevet mere

kraftfulde, som f.eks. erklæringen af 22 . december 1992 om Cuba, hvori der refereredes til de
holdninger, De Tolv havde indtaget vedrørende Cuba i internationale fora, de cubanske

myndigheders negative reaktion over for trojkaens forestillinger i Havana vedrørende Sebastian
Arcos, og hvori omtaltes de tiltagende chikaner mod menneskerettighedsaktivister såsom
Elizar(lo Sånchez og Yanez Pelletier;

64.

støtter memorandummets forslag om, at der bør være en langt mere indgående regelmæs

65 .

bemærker, at Den Europæiske Fælles Akt kræver, at Parlamentet knyttes nært til arbejdet i

sig dialog og drøftelse om menneskerettighederne mellem Fællesskabets institutioner i almin
delighed og Parlamentet og Det Europæiske Politiske Samarbejde i særdeleshed;
Det Europæiske Politiske Samarbejde ;
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66.

bemærker, at ifølge EPS har medlemsstaterne i deres bilaterale politikker i årenes løb i

stigende grad taget hensyn til indsatsen på menneskerettighedsområdet og til demokratiske
landvindinger, når de fastlagde de nationale bilaterale samarbejdspolitikker;

67. bemærker dog, at der har været grelle eksempler på, at Det Europæiske Politiske
Samarbejde, Kommissionen og medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad har koordineret deres
aktioner;

68. bemærker, at samarbejdsgrupper under EPS/Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i
fremtiden skal udarbejde et resumé til den politiske komité under EPS (bestående af medlems
staternes politiske direktører) med oplysninger om, hvilke punkter Parlamentet betragter som

vigtige med hensyn til fremtidige aktioner, og at den politiske komité — i henhold til

Maastricht-Traktaten — skal afgive udtalelser til Rådet, der derefter i de enkelte tilfælde skal

afgøre, hvilke sager der skal gøres til genstand for fælles aktioner, hvilket omfang de skal have,
og hvilke midler, der skal anvendes;

69. gentager sin anmodning til Rådet/EPS om at forelægge en årlig rapport om menneskeret
tighedsaktioner og -politik med henblik på drøftelse og prøvelse i Parlamentet i en mere
detaljeret form end det eksisterende årlige memorandum, som Rådet/EPS hidtil har forelagt;
70.

mener, at der er brug for at styrke de eksisterende instrumenter til overvågning af

menneskerettighederne, der er oprettet inden for EPS/Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspoli
tik eller COREPER, og at der på dagsordenen for møder i EPS/Den Fælles Udenrigs- og
Sikkerhedspolitik og COREPER/Rådet regelmæssigt bør opføres et punkt om drøftelse af
behovet for opfølgningsaktioner og fortrolige diplomatiske henvendelser;

71 . er foruroliget over de meget store militærudgifter og overførslerne af politiudstyr, våben
og personale eller uddannelse til regeringer, der krænker menneskerettighederne, mener, at
»konditionalitetsprincippet« strengt skal overholdes ved våbensalg og finder, at det i kontrak
terne også bør kontrolleres, hvorvidt der dermed tilskyndes til menneskerettighedskrænkelser og

fastslår, at dette er i overensstemmelse med aktiveringsretningslinjerne i ovennævnte resolution

om menneskerettigheder, demokrati og udvikling, vedtaget af Rådet (udviklingssamarbejde) den
28 . november 1991 ;

72. opfordrer De Tolv til at omlægge deres militærudgifter og foretage besparelser Qveralt,
hvor det er muligt, uden dog at glemme deres pligt til og interesse i at være i stand til at stille
styrker til rådighed til overvågning af internationale aftaler, som f.eks. i Cambodja, idet disse
styrker i sig selv til dels udgør et vigtigt forsvar af menneskerettighederne;

73. opfordrer De Tolv til at foreslå udviklingslandene, at de foretager væsentlige nedskærin
ger i deres militærudgifter, ved at udarbejde politikker for det internationale samarbejde, som
støtter en sådan beslutning ;

74. opfordrer De Tolv til hurtigst muligt at fastlægge en politik med henblik på en drastisk
nedskæring af gennemskuelighed i og kontrol med eksporten af våben og af teknologier, som kan
anvendes i militære øjemed, og henstiller, at det overvejes at indføre totalt forbud mod eksport

heraf til alle lande, hvor alvorlige menneskerettighedskrænkelser hører til dagens orden, eller
hvor menneskerettighedskrænelser er udtryk for en bevidst poltik fra regeringens side;
ET STØRRE EUROPA OG CSCE

75. påpeger Europarådets primære rolle for menneskerettighederne i et større Europa, idet det
gør opmærksom på, at den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder er baseret på den anskuelse, at retfærdighed og fred bedst
håndhæves af et virkeligt demokratisk regeringssystem og af en fælles forståelse og en fælles
respekt for de menneskerettigheder, hvortil de bekender sig;

76. bemærker, at de normer, Europarådet har fastlagt, har udgjort en væsentlig reference for
de lande i Øst- og Centraleuropa, der for nylig har indledt en demokratiseringsproces, og at

teknisk ekspertise med hensyn til udarbejdelse af nye forfatninger og love er blevet ydet af
eksperter fra Europarådets menneskerettighedstjenester;
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77 . gentager sit krav til Det Europæiske Fællesskab om at tilslutte sig den europæiske
konvention om menneskerettigheder som foreslået i Kommissionens meddelelse fra november
1990;

78 .

er dybt foruroliget over, at nogle af verdens mest tragiske og brutale konflikter udspiller

sig inden for Europas grænser, heriblandt i det tidligere Jugoslavien og i Kaukasus-området i det
tidligere Sovjetunionen, og at der i mange tilfælde er tale om lande, som har undertegnet
CSCE-aftalerne;

79. minder om, at der i CSCE's Københavns-dokument fra juni 1990 indgår en række vigtige
rettigheder, navnlig mindretallenes rettigheder, retten til en repræsentativ regering samt
regeringers og offentlige myndigheders pligter, og mener, at menneskerettighederne må udgøre
en grundpille i Europas nye opbygning;
80. minder desuden om, at det i CSCE's Paris-charter for et nyt Europa, som også er
undertegnet på vegne af Det Europæiske Fællesskab, hedder, at demokrati ud fra retsstats- og
menneskeretsprincippet er tæt forbundet med velstand gennem økonomisk frihed, social
retfærdighed og sikkerhed for alle ;

81 . bemærker, at »den menneskelige dimension« er blevet et stadigt vigtigere led i CSCE-
processen, hvilket fremgår af sluterklæringen fra Helsinki Il-konferencen, men mener, at
hovedvægten nu snarere må lægges på gennemførelsen end på normgivningen;

82. mener, at Europa, hvordan det så end defineres, må arbejde henimod oprettelsen af et
fælles europæisk rets- og menneskerettighedsområde, som i bredeste forstand skal svare til

»CSCE-området«, men som skal hente sin inspiration fra og stå i direkte forbindelse med organer
som Det Europæiske Fællesskab og Europarådet;

83. udtrykker sin bekymring over de spændinger, der er opstået mellem forskellige europæ
iske organer, og støtter erklæringen fra Det Europæiske Råd i juli 1991 , hvori Rådet »ser med

tilfredshed på, at Europarådet er rede til at lade CSCE drage nytte af dets erfaringer«, i troen på, at
Europarådet og CSCE skal supplere hinanden ;
84. minder om, at mødet i København udtrykkeligt anerkendte Europarådets bidrag til »den
menneskelige dimension«, og at det på Ministerrådsmødet i Berlin blev vedtaget, at Europarådet
skulle yde et selvstændigt bidrag under Moskva-mødet i 1991 ;
85 . beklager, at CSCE's Oslo-seminar i november 1991 om de demokratiske institutioner kun
udmærkede sig ved sine manglende fremskridt, og fremhævede, hvor vanskeligt det var at
fastlægge, hvilken rolle CSCE-Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder
i Warszawa skal spille;

86. bemærker, at der på Ministerrådsmødet i Prag i januar 1992 blev opnået en høj grad af
enighed om at anvende princippet om »konsensus minus én« på menneskerettighedsområdet,
idet Ministerrådet besluttede, at der for at videreudvikle CSCE's evne til at beskytte menneske
rettigheder, demokrati og retsstat med fredelige midler i tilfælde af klare, grove og ikke-påtalte
krænkelser af CSCE-forpligtelserne, skal kunne træffes afgørelse om en passende indsats i
Ministerrådet eller i Komitéen af Højtstående Tjenestemænd (CSO), om nødvendigt uden den
berørte stats samtykke;

87 . bemærker, at CSCE's Ministerråd på sit møde i Prag vedtog at sende en undersøgelses
gruppe til Nagorno-Karabakh, bestående af direktørerne for CSCE's Konfliktforebyggelsescen
ter (CPC) og CSCE-Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder og af
repræsentanter for visse lande;

88 . glæder sig over de initiativer, som CSCE tog for nylig i forbindelse med krisen i det
tidligere Jugoslavien såsom udsendelse af langtidsobservatører til Kosovo, Sandžak og Vojvo
dina og gennemførelse af undersøgelsesmissioner i Bosnien-Hercegovina, hvis antal bør øges ;
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89. støtter forsøget i Helsinki II på at omforme organisationen til det vigtigste forum til
behandling af trusler mod freden i Europa ved at udstyre CSCE med nye instrumenter, der skal
sørge for tidlig varsling af konflikter, kriseforvaltning og endog fredsbevarende aktioner, hvilket
fremgår af det 80 sider lange dokument »Forandringernes udfordringer«, som blev vedtaget af 5 1
regeringer i Helsinki ;

90.

bemærker, at blandt de første afgørelser, som blev truffet i forlængelse af dette dokument,

91 .

støtter, at CSCE etablerer sig som en »regional« organisation under FN' s charter og

var udsendelsen af et mæglingsteam til Georgien, som skulle mægle i konflikten med Ossetien,
og tilladelse til lignende CSCE-missioner i Nagorno-Karabakh, Moldova og Estland;

derved bliver i stand til at koordinere sine fredsbevarende aktioner med FN' s ;

92.

mener, at Helsinki II, trods visse mangler, er den mest nyttige revision siden den

oprindelige aftale i 1975 , og mener, at »det forebyggende diplomati« i form af konferencer,
undersøgelsesrejser, mægling, uvildig voldgift og udenlandsk kontrol af aftalerne i tilfælde af
manglende tillid, kan mindske spændingerne og afværge konflikter;
93 .

minder om, at Helsinki-Slutakten fra 1975 knyttede en særlig forbindelse mellem

respekten for menneskerettighederne og fred og stabilitet i Europa, hvilket var en enorm
opmuntring for menneskerettighedsaktivisterne i Østeuropa;
94. mener, at »den menneskelige dimension« i CSCE nu må udbygges, og opfordrer
indtrængende til, at CSCE-mekanismernes og -institutionernes arbejdsmetoder i væsentlig
højere grad bliver tilgængelige for offentligheden og ikke-statslige organisationer, navnlig dets
undersøgelsesgrupper, Komitéen af Højtstående Tjenestemænd og fremtidige gennemførelses
møder mellem eksperter og regeringsembedsmænd;

95 . opfordrer CSCE til at udvise større gennemskuelighed i forbindelse med sin virksomhed
og koordinere sit arbejde med andre mellemstatslige initiativer, idet det påpeger, at undersøgel
ses- og kontroloperationer bør adskilles fra operationer, som foretages i forbindelse med
forebyggende diplomati ;

MINDRETAL

96. bemærker, at problemet med den voksende spænding mellem etniske og nationalistiske
grupper er ved at udvikle sig tydeligt såvel i Europa som i den øvrige del af verden;
97. minder om, at uanset hvilken løsning, man finder i de forskellige tilfælde på problemet
med staternes suverænitet og grænserne, bør de juridiske og politiske garantier til beskyttelse af
etniske, nationale, religiøse og sproglige mindretal samt de hermed forbundne menneskerettig
heder sikres på en sådan måde, at ingen person oplever sit tilhørsforhold til et mindretal som en
hindring;

98.

minder om, at beskyttelsen af mindretallene var en vigtig forudsætning for EF ved

anerkendelsen af Slovenien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina og er en af grundene til
anerkendelsen af den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og for indgåelse af økonomi
ske aftaler med Albanien, og at dette er kernen i stridighederne i Moldova, Nagorno-Karabakh og

Syd-Ossetien, og minder om, at fastlæggelsen af hensigtsmæssige garantier for mindretallene er
en af de nødvendige forudsætninger for anerkendelsen af nye stater og for indgåelsen af
samarbejdsforbindelser med disse;

99.

gør opmærksom på, at året 1993 er blevet erklæret for FN' s År for Oprindelige Folk, og

mener, at det internationale samfund, de nationale regeringer og Det Europæiske Fællesskab bør

bidrage til større anerkendelse af de oprindelige folks særlige behov, for så vidt angår territoriale,
kulturelle, politiske og økonomiske rettigheder;
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100.

støtter oprettelsen af en stilling som CSCE-højkommissær eller ombudsmand for

nationale mindretal ;

101 . understreger, at spørgsmål vedrørende nationale mindretal er anliggender af legitim
international interesse, og minder om, at Det Europæiske Råds erklæring af 29 . juni 1991
understreger betydningen af at beskytte mindretallene og også yder en hyldest til Europarådets
førende rolle inden for menneskerettighederne ;

102. glæder sig over, at FN' s generalforsamling i december 1992 vedtog erklæringen om
rettigheder for personer, som tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige mindretal ;

103 . mener imidlertid, at der til trods for vedtagelsen af denne betydningsfulde erklæring
stadig ikke findes nogen internationalt bindende middel til at beskytte mindretal, og at der må
udarbejdes et internationalt system, eventuelt skabt inden for CSCE, til aktiv beskyttelse af
mindretal, idet det må bemærkes, at artikel 27 i den internationale konvention om borgerlige og
politiske rettigheder i almindelighed ikke bliver fulgt;
104. er ligeledes foruroliget over den manglende lovmæssige beskyttelse, eller den manglen
de gennemførelse heraf, af ældre mennesker, børn og andre traditionelt marginaliserede grupper
såsom nomader, seksuelle mindretal og mennesker med et fysisk eller mentalt handicap, som i de
fleste lande ikke er tilstrækkelig lovmæssigt beskyttede til at nyde godt af menneskerettigheder
ne og blive behandlet med værdighed; opfordrer alle de lande, der har undertegnet konventionen
om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, til at iværksætte mekanismer, som
kan sikre respekten for de rettigheder, der er omhandlet i denne konvention ;

105 .

minder om, at mange af dagens nationalstater består af forskellige befolkningsgrupper

hver med sin identitet og sin egen historie, idet under 10% af de snart 200 medlemsstater i FN har
en etnisk homogen befolkning, og understreger, at kravet om selvbestemmelse ikke nødvendig
vis er et krav om demokrati ;

106.

mener, at der må gøres alt for at sikre, at der i tilfælde med hurtig overgang til demokrati

tages hensyn til, at der gives garantier for mindretallenes rettigheder;

107. minder om, at Europarådets Ministerudvalg har vedtaget det europæiske charter for
regionale sprog og mindretalssprog i form af en Europaråds-konvention, der har været fremlagt
til undertegnelse siden den 5 . november 1992, og opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke
har gjort det, til straks at undertegne denne konvention samt fremskynde vedtagelse i
Europarådets Ministerudvalg af en protokol til denne konvention om beskyttelse af mindretal
lenes menneskerettigheder;

REGIONALE MENNESKERETTIGHEDSFORA

108.

understreger endnu engang vigtigheden af regionale menneskerettighedsfora, som f.eks.

CSCE, OAU og OAS, men bemærker, at effektiviteten i disse regionale fora er meget forskellig,
og at ikke alle signatarstater er fuldt bundne af de pågældende konventioner;

109. mener, at de regionale fora vil vise en større erkendelse af de enkelte regioners kulturelle
særpræg, men samtidig alle være underlagt de internationalt godkendte principper og bestem

melser inden for international menneskerettighedslov;

1 1 0. mener, at disse regionale fora skal styrkes, at Fællesskabet kan udgøre en positiv kraft i så
henseende, og at det også kan forsøge at få indført lignende regionale fora i de dele af verden,
hvor de endnu ikke findes ;

111 .

mener, at der ikke kan blive tale om afvigelser fra internationale normer hverken af

religiøse eller andre grunde, og nævner i denne forbindelse farerne ved enhver mellemøstlig etisk
kodeks, der afspejler fremvæksten af fundamentalistiske trosretninger;
1 12. mener, at ingen særlige bestemmelser på grundlag af nationale, kulturelle og religiøse
faktorer kan anføres som gyldig grund for at tilsidesætte principperne i Verdenserklæringen og
FN-konventionerne;
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113 .

mener, at internationale instanser ikke bør tøve med klart at sige til, hvis de mener, at de

regionale menneskerettighedsfora ikke fungerer eller vildledes;
114.

mener, at forbindelsen mellem menneskerettigheder, demokrati og udvikling kan komme

til at præge Nord/Syd-forbindelserne i 1990'erne, og at en veltilrettelagt udviklingsbistand
direkte eller indirekte hjælper med til at skabe en atmosfære, der kan føre til respekt for
menneskerettighederne;

115 .

bemærker, at 1992 var tiåret for det afrikanske menneskerettighedscharter, og mener, at

der bør gøres en betydelig indsats for at forbedre arbejdsmetoder, og navnlig »rapporterings«proceduren ;

116.

mener, at Den Afrikanske Kommission ikke vil kunne udvikles uden et betydeligt

bistandsprogram;

117 . minder om, at der under mødet i september 1 992 i Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF
viste sig at være betydelige meningsforskelle mellem Parlamentets delegerede og deres
AVS-partnere om forholdet mellem menneskerettigheder, demokrati og udviklingssamarbejde,
og at en hovedordfører for første gang tog sit forslag til beslutning tilbage (');
118 .

minder i denne forbindelse om, at der under de alliancefries topmøde i Djakarta i

september 1992 blev lagt stærkt vægt på de forskellige opfattelser af menneskerettighederne i
forskellige dele af verden, og at det fremgår af »Djakarta-budskabet«, at intet land må bruge sin
magt til at påtvinge andre lande sin opfattelse af demokrati og beskyttelse af menneskerettighe

derne; mener imidlertid, at der er universelle basisprincipper for demokrati og respekt for
menneskerettighederne, der gælder overalt;

119. bemærker, at der mangler en struktur til at støtte og fremme menneskerettighederne i
Asien og Stillehavet, og at dette også gælder Mellemøsten og den arabiske verden;

120. beklager, at der i EF' s politiske forbindelser med lande i Mellemøsten som f.eks Iran eller
Saudi-Arabien ikke altid tages hensyn til, at kvinderne i disse lande fratages grundlæggende
sociale og politiske rettigheder;

121 . bemærker, at 23 stater nu har undertegnet den amerikanske menneskerettighedskonvention,
og at 14 af disse stater anerkender dens domstols bindende kompetence;
122. minder om konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Dublin (juni 1990) om menneskeret

tighederne og gode regeringsprincipper i Afrika og fra Det Europæiske Råd i Rom (december
1990) om fremme af demokrati og menneskerettigheder i de eksterne forbindelser;
123 .

minder desuden om, at konklusionerne fra Rådets samling den 19 . december 1990 om en

ny Middelhavspolitik indeholder en erklæring om respekten for menneskerettighederne og
styrkelsen af de demokratisk værdier, og at konklusionerne fra denne samling indeholder en
betydelig tilføjelse om menneskerettigheder og demokrati i Asien og Latinamerika;
1 24. bemærker, at menneskerettighederne i stadig højere grad står på dagsordenen for møder
mellem EF' s medlemsstater og andre regeringer, som f.eks. ministermødet EF-Mellemamerika i
marts 1991 og ministermødet EF-ASEAN i maj 1991 og indgår i de igangværende handelsfor
handlinger med ASEAN;

125 .

advarer om faren for, at der oprettes pseudomenneskerettighedskomitéer i tredjelande,

og opfordrer Kommissionen og EF-landenes regeringer til omhyggeligt at undersøge, hvorledes
støtte til menneskerettighedsorganer i lande og regioner uden for EF kanaliseres og anvendes, og
til regelmæssigt at vurdere virkningen og resultaterne af en sådan støtte;

(')

Betænkning om menneskerettighederne, demokrati og udvikling (Ordfører: Pons Grau)
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126. mener, at den nuværende internationale sammenhæng kræver en samlet deltagelse fra
FN' s medlemsstater, og at foranstaltningerne med henblik på at udarbejde og gennemføre
strategier og interventioner for at opretholde freden og den internationale sikkerhed, når det er
nødvendigt og om muligt bør træffes af EF i samråd med FN;

127.

minder i denne forbindelse om FN' s rolle i Cambodja, hvor De Forenede Nationers

overgangsregering skal styre landet indtil valget i april 1993 , og FN' s medvirken ved løsningen
af de langvarige konflikter i Afghanistan, Angola, El Salvador, Vestsahara, Cypern og Libanon
128 . er dybt foruroliget over, at omfanget af de opgaver, der nu bliver palagt FN, som for
eksempel den forfatningsmæssige overgang i Cambodja, er så stort, at de nuværende budget
midler, der bevilges til FN er håbløst utilstrækkelige, og bemærker, at midlerne til FN' s Center
for Menneskerettigheder i Geneve ikke beløber sig til mere end 1 % af det samlede FN-budget, og
at centret i Geneve kun har 45 faste medarbejdere;

129.

henleder imidlertid opmærksomheden pa, at FN ofte bruger sine midler på en ødsel og

ineffektiv måde ;

130.

finder, at politikken med »sikre omrader« til kurderne i Irak i henhold til FN-resolution

688 kan anvendes i andre konfliktområder;

131 . understreger, at skønt man ikke skal undervurdere betydningen af Verdenserklæringen
og FN-konventionerne, har det internationale samfund hidtil hovedsagelig lagt vægt på
opstillingen af normer, og at det i fremtiden må dreje sig om at finde aktionsorienterede måder til
at gennemføre og håndhæve disse FN-instrumenter;
132 . bekræfter pa ny, at det tilslutter sig principperne i Geneve-konventionen af 1951 , men
mener, der er behov for at udarbejde en international aftale om retfærdige og tilfredsstillende
asylprocedurer, der også skal omfatte de forhold, som gør sig gældende for flygtninge eller
fordrevne, der har behov for midlertidig beskyttelse ;

1 33 . mener, at der er et meget stort behov for at ændre Geneve-konventionerne om flygtninge,
og mener i øvrigt, at der er behov for en ny konvention, der skal gælde for kategorien »fordrevne«
og særlig for dem, som stammer fra krigsområder eller områder, hvor vold er meget udbredt,
samt at det internationalt anerkendte princip om ikke at tilbagevise flygtninge, der fremgår af
Genéve-konventionen af 1951 om flygtninges status, nu er i alvorlig fare ;
134. mener, at der i de internationale konventioner om fordrevnes og flygtninges menneske
rettigheder også bør indføjes menneskerettigheder for interne flygtninge ;

1 35 .

opfordrer til indførelse af en stilling som højkommissær for menneskerettigheder på linje

med højkommissæren for flygtninge, som skal have et fleksibelt mandat, der dækker alle

områder inden for. menneskerettigheder, og myndighed og uafhængighed til at handle effektivt i
menneskerettighedskriser, udvikle nye metoder til menneskerettighedsbeskyttelse og koordinere
og integrere menneskerettighedsaktiviteter i andre områder inden for FN' s virke ;

136.

finder, at initiativet til at indføre en sadan stilling som højkommissær — hvilket kunne

ske på FN' s verdenskonference om menneskerettighederne — bør suppleres med et program til
ændring og styrkelse af de eksisterende FN-menneskerettighedsordninger, navnlig FN' s Men
neskerettighedskommissions ordninger på stedet og de traktatmæssigt nedsatte organer, som
overvåger gennemførelsen af de internationale menneskerettighedsaftaler;
137 . bemærker, at politiseringen af FN' s menneskerettighedsorganer er fortsat, idet med
lemmer af regionale blokke ofte har stået sammen for at beskytte et anklaget medlem af deres
gruppe under FN-møder;
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1 38. bemærker dog, at tre af de forskellige situationsrapporter, FN-Kommissionen fremlagde
i 1992, vedrørte afrikanske lande syd for Sahara, som blev behandlet inden for rammerne af den

fortrolige procedure, og det blev meddelt, at mindst et andet land ville blive overført til offentlig
undersøgelse, såfremt der ikke skete en væsentlig forbedring i menneskerettighedssituationen,
og det er dermed det første år, hvor det ikke lykkedes for afrikanske lande at blokere forsøg på at
» sortliste « OAU-medlemmer;

139.

mener, at den måde, FN' s menneskerettighedssystem og gennemførelses- og overvåg

ningsordninger virker på, vil blive behandlet på FN' s verdenskonference om menneskerettighe

derne, som bliver afholdt i Wien i juni 1993 , og mener, at Parlamentets holdning bør være

repræsenteret på konferencen med en delegation fra Underudvalget om Menneskerettigheder;
140. henviser navnlig til Parlamentets rolle i forbindelse med sikring af menneskerettigheder
ne og kræver, at dette spørgsmål behandles på konferencen;
141 . bemærker, at det i øjeblikket overvejes at oprette en nødordning under FN-Kommis
sionen i lighed med de to ekstraordinære samlinger om det tidligere Jugoslavien, som blev holdt i
august og november 1992 ;

142.

minder om, at EF altid har tillagt FN-programmet for rådgivning og teknologisk bistand

meget stor værdi, idet det blev opfattet som en mulig forebyggende mekanisme og som en måde
at bistå landene i deres overgang til demokrati og retsstat;

143 . fremhæver dog helt klart, at det ikke betragter vurderingen af situationen i et land under
dette program som et alternativ i tilfælde af grove og systematiske krænkelser af menneskeret
tighederne, og beklager FN-Kommissionens tendens til at fjerne sager fra dagsordenen og tage
dem med i rådgivningsprogrammet;

144.

understreger sin overbevisning om vigtigheden af undervisning og uddannelse og minder

om, at FN-Kommissionens rolle ikke er dømmende, men er at fremme og beskytte menneske

rettighederne, ud over at den skal sikre offentlig undersøgelse af tilfælde af grove krænkelser;
145 .

minder om, at der trods alt er sket store fremskridt inden for FN, hvor det oprindeligt var

umuligt at nævne et land ved navn, og hvor ingen breve, der omtalte menneskerettighedskræn
kelser var »antagelige«, at ingen lande for 1 5-20 år siden ville have åbnet deres døre for en særlig
observatør, og at ikke-indblandingsprincippet (FN-pagtens artikel 2, stk. 7) ikke længere udgør
en beskyttende mur;

146. glæder sig over oprettelsen af en international menneskerettighedsdomstol med instru
menter svarende til den europæiske menneskerettighedsdomstols eller den interamerikanske
domstols, sådan som det er blevet foreslået i FN i forbindelse med de grusomheder, der er begået
i det tidligere Jugoslavien ;
1 47 . finder det afgørende, at internationale observatører overværer enhver retssag vedrørende
menneskerettighedskrænkelser i det tidligere Jugoslavien og alle øvrige tilfælde af menneske
rettighedskrænkelser;

EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

148 . mener, at Parlamentet har opbygget en vis autoritet på menneskerettighedsområdet, at
det er den mest hensigtsmæssige EF-institution til at udøve denne funktion, og at det er et
parlaments privilegium at stille spørgsmål og sige ting, som en regering ikke kan sige ;
149 . mener, at Parlamentet yderligere bør udvikle sin indsats på menneskerettighedsområdet
på grund af den fremtonende »konditionalitetspolitik« og udviklingen af menneskerettighedspo
litik som del af traktaterne samt Parlamentets beføjelse til i henhold til Den Europæiske Fælles
Akt at holde sin »tilladelse« tilbage (artikel 238 , som kan blive udbygget med Maastricht
Traktaten) og til at bremse aftaler med tredjelande af menneskerettighedsgrunde;
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1 50. bemærker også, at i henhold til EØF-Traktatens artikel 228 kan Parlamentet tilbageholde
sin tilladelse til en lang række samarbejdsaftaler — en tilladelse, som det blandt andet kan holde

tilbage som følge af alvorlige menneskerettighedskrænkelser i lande, Rådet har undertegnet
aftaler med;

151 . bemærker, at Parlamentet fortsat og til stadighed har øget sit arbejde med enkeltsager
såvel som med generelle forhold, og at de dertil fornødne ressourcer i øjeblikket er utilstrække
lige ;

152. glæder sig over den ordning, hvorved der hvert år udarbejdes en betænkning om
menneskerettighederne i Fællesskabet under Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og
Indre Anliggenders auspicier;
153 . mener, at direkte valg til forsamlinger er symbol på et åbent samfund, der er styret som en
retsstat, og at parlamentarikere har en enestående mulighed for at udforme politikker, der tager
sigte på en forbedring af menneskerettighederne og fremme af en demokratisering, og har pligt til
at udtale sig om tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, når de er behørigt informeret;
154. bekræfter, at undersøgelse af EF-programmer til støtte og fremme af en demokratise
ringsproces og udvikling af retsstatslige forhold bør udgøre en væsentlig del af dets Underudvalg
om Menneskerettigheders mandat;

155 . bemærker, at det i høj grad skyldes den indsats, der er ydet af de ikke-statslige
organisationer og enkeltpersoner (kollektivt repræsenteret af parlamentarikerne), at regeringerne
er begyndt at se mere alvorligt på de menneskeretslige aspekter i udenrigspolitikken, udviklings
samarbejdet og de eksterne økonomiske forbindelser;
156. bemærker, at der er dokumenterede sager om enkeltpersoner, der er blevet løsladt fra
fængslet efter pres fra Parlamentets side, og at tidligere politiske fanger har takket Parlamentet
for dets arbejde som et af mange organer, der har kastet lys over en bestemt persons ulykkelige
situation eller et særligt menneskeretsproblem og har udvirket, at en regering beskæmmet måtte
finde en løsning på den pågældende situation ;

157 . forpligter sig til fortsat at benytte de midler, der er til dets rådighed, både formelle og
uformelle, til at fremtvinge en løsning på menneskerettighedsproblemerne og navnlig gennem
dets interparlamentariske delegationer og de blandede parlamentariske udvalg, som bør indføre
procedurer, hvorved menneskerettighederne gøres til et fast dagsordenspunkt;
158 . vedtager at tilstræbe øget koordinering med andre nationale og internationale organer,
som beskæftiger sig med menneskerettigheder, både inden for og uden for Det Europæiske
Fællesskab, og med Kommissionen og Det Europæiske Politiske Samarbejde;
159. anmoder Kommissionen og EPS om formelt at fremsætte bemærkninger til denne
beslutning, jf. punkt 7, andet afsnit, i EPS-beslutningen af 28 . februar 1986;
*
*

*

160. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EPS ,
Europarådet, FN' s generalsekretær, CSCE, OAS , OAV og ASEAN samt regeringerne i alle de
lande, som er omtalt i dette forslag til beslutning .
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11. Situationen i Cambodja
BESLUTNING A3-0081/93

Beslutning om situationen i Cambodja

Europa-Parlamentet,
i.

— der henviser til sin beslutning af 23 . november 1989 om Cambodja ('),

— der henviser til sin beslutning af 10. oktober 1990 om situationen i Cambodja (2),
— der henviser til sin beslutning af 12. september 1991 om situationen i Sydøstasien (3),
— der henviser til sin beslutning af 17 . december 1992 om de forfærdelige følger af
anvendelsen af miner (4),

— der henviser til rapport fra ad hoc-delegationen bestående af Cheysson, Bourlanges og De
Gucht, som foretog en informationsrejse for Europa-Parlamentet til Cambodja den 2.-9.
december 1992 (5),

— der henviser til forretningsordenens artikel 121 ,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender samt til
udtalelse fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde (A3-0081 /93 ),
A. der mindes ofrene for de forfærdelige massedrab, som foregik i Cambodja for ikke sa længe
siden,

B. der henviser til, at Paris-aftalerne af 23 . oktober 1991 udgjorde et hensigtsmæssigt grundlag
for en samlet ordning med de nødvendige internationale garantier, som kunne genoprette
freden i Cambodja og således bringe 23 års borgerkrig, massedrab og udenlandsk besættelse
til ophør,
C. der minder om, at der allerede er gået et år siden aftalerne blev underskrevet, og at den
manglende overholdelse af fredsaftalernes militære aspekt her få måneder før valget i maj
1993 vækker tvivl om en forsvarlig afvikling af dette valg og om fredsprocessen som helhed,
sådan som det konstateres i FN' s Sikkerhedsråds resolution 792 af 27 . november 1992,

D. der henviser til, at Røde Khmer afviser at afvæbne sine tropper, som anslås til ca. 10.000
mand, hvilket har gjort det umuligt at demobilisere og kasernere dem, mens ca. 50.000
soldater fra de andre partier ud af et samlet anslået antal på 200.000 rent faktisk er kaserneret;
der endvidere henviser til de mange andre krænkelser, der har hindret overgangen til fase II i
fredsplanen, som i henhold til Paris-aftalerne skulle have været indledt den 13 . juni 1992,

E. der henviser til, at Røde Khmer ved at lade hånt om Paris-aftalerne og navnlig gennem deres
krigeriske opførsel har vist, at de ikke har givet afkald på igen at overtage magten med
voldelige metoder, og at der derfor er en reel risiko for, at landet igen kastes ud i et
rædselsregime,
F. der henviser til, at den generelt usikre situation, der hersker i Cambodja, betyder, at der ikke
kan afholdes almindelige valg i maj 1993 under de neutrale politiske forhold, man kunne
ønske,

G. der henviser til, at blokeringen af den i Paris-aftalerne fastsatte fredsproces har gjort det
nødvendigt for UNTAC at spille en mere direkte og kontroversiel og derfor mere udsat rolle,
end det oprindeligt var meningen, for at sikre et minimum af sikkerhed og neutralitet af
hensyn til afholdelsen af demokratiske valg,
(')
(2)
O

EFTnr. C 323 af 27 . 12. 1989, s. 101 .
EFT nr. C 284 af 1 2. 1 1 . 1 990, s. 59.
EFT nr. C 267 af 14.10.1991 , s. 159.

(4)

Protokollen af denne dato, del II, punkt. 8, f).

(5)

PE 203.723 .

Nr. C 115/231

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26 . 4 . 93

Fredag den 12. marts 1993

H. der henviser til, at UNTAC har opnået store resultater på visse områder, og at således mere
end 4 millioner personer ud af et samlet anslået vælgerkorps på 4,5 millioner har ladet sig

opføre på valglisterne, og ca. 320.000 personer ud af et samlet anslået antal flygtninge på
350.000 er vendt hjem,

I.

der henviser til, at Sikkerhedsrådet den 27 . november 1992 vedtog at fastholde tidspunktet
for de almindelige valg til maj 1993 ,

J. der henviser til, at befolkningen ikke vil få mulighed for at stemme i de områder, hvortil
Røde Khmer nægter UNTAC adgang,

K. der henviser til, at et stort antal cambodjanere i de sidste tyve år som følge af krigen og

undertrykkelsen har været tvunget til at forlade deres land og slå sig ned uden for
Khmer-territoriet, men at disse befolkningsgrupper ikke herved har mistet deres nationalitet
i et land, hvor statsborgerskabet traditionelt bygger på afstamningsprincippet;

L. noterer sig, at Sikkerhedsrådet henstiller, at der foruden de almindelige valg i maj 1993 også
afholdes præsidentvalg,

M. der henviser til, at Røde Khmer har en betydelig fortjeneste på den grænsehandel, som

foregår i de områder, som bevægelsen kontrollerer, dvs. eksport til Thailand af træ,
ædelstene og mineraler i et tempo og på så skandaløse vilkår, at der er tale om en virkelig
økologisk katastrofe,

N. der er bekymret for respekten for menneskerettighederne, navnlig når UNTAC afslutter sin
mission i landet, og der understreger nødvendigheden af, at de resultater, der er opnået på
dette område, ikke sættes over styr,
/

O. der henviser til de ødelæggelser, der er forvoldt af miner i Cambodja, som har lemlæstet
36.000 mennesker, hvoraf de fleste ofre er civile, herunder især børn,

P. der beklager, at de historiske monumenter i Angkor er blevet udplyndret og ligger forsømte
hen,

Q. der henviser til, at den manglende gennemførelse af dele af Paris-aftalerne pålægger det
internationale samfund et nyt ansvar, og at de forpligter navnlig FN til først at trække sig ud
af Cambodja, når der er oprettet en national sikkerhedsstyrke, som kan træde i stedet for de
rivaliserende gruppers væbnede styrker,

1.

giver udtryk for sin agtelse for FN' s generalsekretærs særlige repræsentant og for sin støtte

til UNTAC, som er den største FN-aktion i verden ;

2. giver ligeledes udtryk for sin agtelse for den modererende og stabiliserende rolle, som
formanden for Cambodjas Øverste Nationale Råd, prins Norodom Sihanouk, har spillet;
3. finder, at præsidentvalget bør afholdes i forbindelse med valget til den lovgivende
forsamling for at sikre stabiliteten og sikkerheden i overgangsperioden før og efter valget;
4. er foruroliget over de voldsomme aktioner, som de parter, der har accepteret at deltage i de
almindelige valg, iværksætter mod deres konkurrenter, navnlig aktioner iværksat af grupper,
som erklærer at tilhøre Folkepartiet (parti, der støttes af regeringen i Phnom Penh);
5 . fordømmer kraftigt Røde Khmer, som nægter at overholde Paris-aftalerne og navnlig
nægter at afvæbne og følgelig demobilisere og kasernere deres tropper; fordømmer krænkelserne
af våbenhvilen, de hindringer der lægges for de ikke-statslige organisationers arbejde, angrebene

på folk fra UNTAC, samt at Røde Khmer nægter UNTAC adgang til de områder, bevægelsen
kontrollerer, og således hindrer befolkningen i disse områder i at deltage i valget;
6. beklager, at hverken UNTAC eller Det Øverste Nationale Råd har truffet administrative
foranstaltninger til at registrere de khmerer, der bor uden for Cambodja og navnlig i Europa, for
at opføre dem på valglister;

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 1 15/232

Fredag den 12. marts 1993

7.

konstaterer, at det er umuligt at gennemføre bestemmelserne om afvæbning, kasernering og
demobilisering, hvilket betyder, at freden og sikkerheden ikke kan sikres i Cambodja under
valget, og at det internationale samfund derfor også efter præsidentvalget og valget til den
lovgivningsmæssige forsamling vil have et stort ansvar i den forbindelse;

8. opfordrer De Forenede Nationer til at træffe de nødvendige tekniske, finansielle og
personalemæssige foranstaltninger, så UNTAC konkret sættes i stand til at sikre overholdelsen

af bestemmelserne i Paris-aftalerne, der vedrører afvæbning, kasernering og demobilisering af de
tilstedeværende styrker;

9.

opfordrer De Forende Nationer til ikke at overlade Cambodja til sin skæbne efter valget i

foråret 1993 , men til at opretholde en sikkerhedsstyrke, indtil den militære trussel fra Røde

Khmer er endeligt fjernet, så det nye cambodjanske demokrati kan få lejlighed til at slå rødder;
10. glæder sig derfor over, at FN' s Sikkerhedsråd i sin resolution af 27 . november 1992 lægger
stor vægt på sikkerheden i Cambodja efter valgene, og henstiller, at der hurtigst muligt oprettes et
Khmer-sikkerhedsorgan ledet af FN ' s generalsekretærs repræsentant; dette organ skal hurtigst
muligt træde i stedet for de forskellige grupperingers væbnede styrker af hensyn til Cambodjas
enhed, territoriale integritet og sikkerhed;
11.

anmoder FN om allerede nu at forberede den økonomiske udvikling i Cambodja ved at

udnytte de betydelige summer bedst muligt, der allerede nu anvendes i Cambodja, men uden at
de rigtig indgår i landets økonomiske og monetære kredsløb, og uden at de gavner befolkningen;
samtidig bør man inddrage den økonomiske støtte, der blev lovet på Tokyo-konferencen i juni
1992 samt de øvrige former for bi- og multilateral støtte og indtægterne fra eksporten, som da
endelig skulle være under kontrol; henstiller, at dette behandles på den økonomiske konference,
som skal afholdes i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 792 ; opfordrer til, at støtten til den
økonomiske og samfundsmæssige udvikling gives i samarbejde med de lokale befolkninger og
de ikke-statslige organisationer, der arbejder i Cambodja, og under hensyntagen til de lokale
markeder og miljøet;
1 2.

noterer sig med tilfredshed den fødevarehjælp, flygtningehjælp og nødhjælp, som EF yder

gennem de ikke-statslige organisationer, men lægger vægt på, at Kommissionen skal være
repræsenteret i Cambodjas hovedstad — sådan som Parlamentet flere gange har anmodet om —
og at EF skal være repræsenteret på de internationale møder om Cambodjas fremtid — hvilket
ikke for øjeblikket er tilfældet;

13 . glæder sig over FN' s Sikkerhedsråds resolution 792 på baggrund af en henstilling fra
Cambodjas Øverste Nationale Råd af 22 . september 1992 om at gennemføre et moratorium for
eksporten af træ og opfordrer de stater, der er involveret i denne handel, navnlig Thailand, til at
overholde dette forbud ;

14. anmoder Cambodjas Øverste Nationale Råd og Sikkerhedsrådet om at gennemføre et
tilsvarende moratorium for eksport af mineraler og ædelstene og opfordrer ligeledes de berørte
stater, navnlig Thailand, til at overholde denne embargo;
15 . opfordrer UNTAC til at sikre overholdelsen af disse to resolutioner ved at etablere
kontrolposter (check points) i Cambodja langs grænsen til Thailand, om nødvendigt under
anvendelse af magt;

16. gentager sit krav om et europæisk moratorium på fem år for salg, overførsel og eksport af
infanteriminer og enhver form for militær bistand i forbindelse hermed;
17 . gentager sin opfordring til de medlemsstater, der er medlemmer af Sikkerhedsrådet, om at
rejse spørgsmålet om, hvorledes det kan sikres, at fjernelsen af minerne prioriteres som et
problem, der hurtigst muligt bør løses ;
18 .

vedtager at sende en delegation til de almindelige valg i maj 1993 ;

26 . 4 . 93

26 . 4 . 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/233

Fredag den 12. marts 1993

19.

anmoder FN' s Menneskerettighedskommission om at udpege en ordfører om menneske

rettighedssituationen i Cambodja med henblik på fuldt ud at fastholde resultaterne på dette
område, når UNTAC forlader landet, og for at gøre det internationale samfund opmærksom på
dette problem;

20. anmoder om, at EF og medlemsstaterne er særligt opmærksomme på beskyttelsen af de
historiske monumenter i Angkor, som er opført på UNESCO' s liste over kulturgoder af
usædvanlig og universal værdi, inden for rammerne af konventionen om beskyttelse af verdens
^

kultur- og naturarv;

21 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, FN' s
generalsekretær, formanden for Cambodjas Øverste Nationale Råd, FN' s generalsekretærs
særlige repræsentant i Phnom Penh og Thailands regering.

12. Den økonomiske årsberetning 1992-1993
BESLUTNING A3-0078/93

Beslutning om Kommissionens økonomiske årsberetning for 1993
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(93) 0044 — C3-0102/93),

— hørt af Rådet, jf. artikel 4 i Rådets beslutning 90/14 l /EØF af 12. marts 1990 om
gennemførelse af gradvis konvergens i den økonomiske politik og de økonomiske resultater
i første etape henimod Den Økonomiske og Monetære Union ('),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
samt til udtalelse fra Udvalget om Regionalpolitik, Fysisk Planlægning og Forbindelserne
med Regionale og Lokale Myndigheder (A3-0078/93 ),

A. der henviser til, at arbejdsløshedssituationen i Fællesskabet er ved at blive dramatisk med en
arbejdsløshedsprocent på 11 eller 17 millioner arbejdsløse i 1993 ,

B. der henviser til, at arbejdsløsheden blandt unge under 25 år i EF rammer særlig hårdt, og i
nogle medlemsstater allerede antager kriseproportioner,

C. der henviser til, at disse officielle tal udgør en alvorlig undervurdering af arbejdsløsheden i
Fællesskabet, fordi mange medlemsstater har programmer, som forsinker eller begrænser
registrering,

D. der henviser til, at kun en lille andel af de 15-64 årige indgår i arbejdsstyrken i Fællesskabet,
ca. 60%, i sammenligning med 72-75% i andre udviklede lande, og at som følge heraf kun
30% af nettostigningen på 9 millioner jobs fra 1985 til 1990 gik til arbejdsløse, medens
resten gik til nytilkomne på arbejdsmarkedet eller til arbejdstagere, der havde været væk fra
arbejdsmarkedet en periode,

E. der henviser til, at Fællesskabet risikerer at glide ind i en recession, idet vækstberegningerne
efterhånden må justeres i nedadgående retning, senest til 0,8% for 1993 ,

F. der henviser til, at det ifølge den økonomiske årsberetning er nødvendigt med en
gennemsnitlig vækstrate på 2,5% blot for at stabilisere arbejdsløsheden, og at det selv med
en vedvarende vækst på 3,5% årligt ville vare indtil 1996, før arbejdsløsheden ville være
nedbragt til niveauet fra 1990 på 8,3% ,

(')
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G. der henviser til, at vækstpakken fra Edinburgh allerede er indregnet i Kommissionens
vækstberegninger, således at medmindre der tages yderligere forholdsregler vil væksten
fortsat have et usikkert grundlag og arbejdsløsheden fortsat stige alarmerende,
H. der henviser til, at Japan og USA allerede har taget omfattende skridt til at stimulere
økonomien,

I.

der henviser til, at Fællesskabets budget har et så begrænset omfang, at det ikke kan give den
nødvendige vækststimulering,

J. der henviser til, at det eksterne bidrag til Fællesskabets vækst i 1 993 i bedste fald kan blive på
0,5%,

K. der henviser til, at medlemsstaterne i Maastricht besluttede, at de selv hver for sig skulle

være ansvarlige for den økonomiske politik, men at de i fælles interesse ville koordinere
denne politik,

L. der henviser til, at Rådet (økonomi og finans) allerede har drøftet de nominelle konver

gensprogrammer for de fleste medlemsstater, men at de »generelle retningslinjer for den
økonomiske politik« stadig mangler, hvilket tyder på, at den egentlige koordinering endnu
ikke er startet,

M. der henviser til, at EF' s interesse i at få udvidet verdenshandelen og at udvikle et monetært

samarbejde med e vigtigste økonomiske aktører på verdensplan vil blive væsentligt
forstærket gennem indgåelsen af GATT-aftalen,

N. der henviser til, at Fællesskabets industri til stadighed får forringet sin konkurrenceevne på

grund af den høje relative absolutte realrente, som forårsager opskrivning af de europæiske
valutaer over for vore vigtigste konkurrenter; ifølge den økonomiske årsberetning blev den

nominelle effektive valutakurs opskrevet 10 procentpoint mellem 1989 og 1992 og

forårsagede dermed en væsentlig forringelse af konkurrenceevnen hos Fællesskabets
producenter både på hjemme- og verdensmarkedet med det deraf følgende tab af markeds
andele i løbet af disse år,

O. der henviser til, at det indre marked kun en passant nævnes i den økonomiske årsberetning,
selv om beretningen omhandler den periode, hvor det indre marked skal give resultater,

P. der med bekymring bemærker, at globaliseringen af verdenshandelen, kort- og langfristet
kapital, finansiering og internationale joint ventures skaber nye udfordringer for de
traditionelle monetæreinstrumenter og kræver monetær samordning på globalt plan,
Q. der henviser til, at lønstigningen har været beskeden, eftersom stigningen i lønomkostnin
gerne pr. lønmodtager i Fællesskabet i faste priser har været lidt under halvdelen af
arbejdsstyrkens produktivitetsstigning, hvorved lønomkostningerne pr. enhed i faste priser
er faldet over 7% fra 1981 til 1991 , hvilket kan sammenlignes med situationen i Japan og er
meget bedre end situationen i USA,

R. der henviser til, at man på rundbordskonferencen mellem industrifolk fra EF krævede, at der
iværksattes en vidtrækkende handlingsplan for at modernisere industrien i EF og styrke
konkurrenceevnen på de internationale markeder,

S. der henviser til, at den ekstremt høje realrente sammen med faren for recession truer med at
skabe en afindustrialisering i Europa, fordi det er vanskeligt at finde industrielle investe
ringer, der kan give et udbytte på over 6-7%,
T. der erkender, at den økonomiske situation i de fleste medlemsstater og deres blandingspo
litik har forhindret enhver lettelse af medlemsstaternes monetære politik og gjort samord
ning af den makroøkonomiske politik ineffektiv,

26 . 4 . 93

26 . 4. 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/235

Fredag den 12. marts 1993

U. der henviser til, at inflationen er relativt lav, og at kapacitetsudnyttelsen nu er under 80%,
hvilket betyder, at en stimulering af økonomien ved hjælp af en lavere rente eller andre
midler kan absorberes uden særlig overhængende risiko for inflation,

V. der henviser til, at det er påtrængende nødvendigt at stimulere økonomien, og at dette skal
ske ved en væsentlig styrkelse af vækstinitiativer ud over Edingburgh-vækstpakken, således
at er kan blive tilskyndet til private investeringer,

W. der henviser til, at ukontrollerede valutakurstilpasninger er en trussel mod EMS 'en, mod den
heldige gennemførelse af enhedsmarkedet og mod muligheden for at nå frem til Økonomisk
og Monetær Union,

X. der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 18. januar
1993 om, at Rådet på ny har bekræftet, at det agter at forbedre koordineringen af
medlemsstaternes økonomiske politikker på EF-plan for at stimulere væksten og begrænse
arbejdsløsheden i overensstemmelse med konklusionerne fra topmødet i Edinburgh,
Y. der henviser til, at den eneste måde at demonstrere en sådan politisk vilje på under de

nuværende omstændigheder er straks at iværksætte koordinerede aktioner, hvor hver
medlemsstat spiller sin rolle i hele Fællesskabets interesse,

1 . opfordrer Kommissionen og Rådet til at erkende, at arbejdsløshed og manglende vækst
udgør en alvorlig trussel mod den økonomiske, sociale og politiske stabilitet i Fællesskabet, og at
bekæmpelse af arbejdsløsheden og den økonomiske tilbagegang derfor bør have førsteprioritet
hos de offentlige myndigheder, såvel på EF-plan som nationalt;

2. understreger behovet for koordinering af den økonomiske politik og opfordrer Rådet og
Kommissionen til dels formelt at anerkende, at de økonomiske og sociale følger af arbejdsløs
heden i de enkelte medlemsstater og i EF som helhed er et EF-anliggende, og til dels at tage

passende forholdsregler;

3. opfordrer Kommissionen og Rådet til omgående at fremlægge en vækst- og beskæftigel
sespakke, der kan skabe troværdige muligheder for snarlig tilbagevenden til en bæredygtig vækst
i en størrelsesorden af 3% eller mere, hvorved arbejdsløsheden kan nedbringes og den
europæiske industri bedres; er enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt snarest at
koordinere de nationale foranstaltninger og planer med henblik på økonomisk genrejsning med
Edinburgh-pakken, som synes utilstrækkelig til alene at kunne sikre den nødvendige vækst til
skabelse af arbejdspladser;

4. opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til på fællesskabsplan at iværksætte
undersøgelser af mulighederne for samordrede skatteinitiativer med henblik på at skabe større
incitament til at investere og til at finde frem til, hvordan skattegrundlaget kan udvides, navnlig
inden for ejendom, indkomst fra arvet kapital og selskabsskat;

5 . anmoder Kommissionen om at fastlægge kriterier for en reel konvergens i EF, herunder
erhvervsuddannelsestilbud svarende til dem, man har nået i den vestlige del af Tyskland, som et
afgørende skridt henimod en forbedring af konkurrenceevnen på internationalt plan;

6. anmoder Kommissionen om at indføre en formel multilateral overvågningsprocedure med
henblik på kontrol med og fremme af fremskridt inden for reel konvergens;
7. opfordrer Kommissionen til i de fremtidige økonomiske årsberetninger at tilføje et statistisk
bilag med oplysninger om handelsstrømmene mellem medlemsstaterne inden for EF og mellem

EF og tredjelande ;

8.

opfordrer Kommissionen og Rådet til omgående at tage forholdsregler for at sikre, at

realrenten sænkes til et niveau, der svarer til vore vigtigste konkurrenters; mener, at dette er

nødvendigt ikke blot for at nedbringe omkostningerne ved den private låntagning og den
offentlige gæld, men også for at undgå, at vor konkurrenceevne på internationalt plan yderligere
svækkes; mener, at reduktionen af kapitalomkostningerne må ledsages af andre foranstaltninger
med henblik på også at mindske virkningerne af de øvrige produktionsomkostninger, som truer
de europæiske virksomheders konkurrenceevne;

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/236

Fredag den 12. marts 1993

9. udtrykker sin tilfredshed med de seneste foranstaltninger fra Bundesbank og håber, at
denne tendens vil fortsætte for at skabe de bedste betingelser for en politik for økonomisk
konvergens, der er et væsentligt element i opnåelsen af økonomisk og social samhørighed i EF;
10.

anmoder Kommissionen og Rådet om i samarbejde med Centralbankchefkomitéen at

foreslå forbedringer af EMSn for at sikre en mere effektiv samordning af den monetære politik
og valutakursordningerne;

1 1 . opfordrer Kommissionen og Rådet til at overveje at indgå en aftale med de amerikanske
og japanske myndigheder om »målzoner« for pariteten mellem dollar, yen og ECU eller D-mark
med henblik på at skabe større valutastabilitet, en mere jævnbyrdig konkurrence og bedre
økonomisk og monetær koordination mellem de større økonomiske magter;

12.

finder, at globaliseringen af finansmarkederne som følge af deregulering, innovation og

spekulation kræver ny samordning mellem G7-landenes monetære myndigheder med henblik på
at skabe international monetær stabilitet og for at undgå konkurrerende devalueringer mellem de
større økonomiske magter;

13 .

anmoder Kommissionen om at foreslå politikker, der kan skabe en ecu-zone med øst- og

centraleuropæiske lande;

14. opfordrer Kommissionen og Rådet til omgående at fremsætte generelle retningslinjer for
den økonomiske politik i Fællesskabet og medlemsstaterne, herunder en strategi for en
bæredygtig udvikling, der har til formål at skabe beskæftigelse, formindske den sociale og
økonomiske ulighed og oprette valutarisk stabilitet og sikre en omlægning af arbejdstiden
mener, at kun en strategi, der kombinerer disse fire målsætninger, vil være socialt acceptabel og
vellykket i økonomisk henseende;

1 5. opfordrer igen Kommissionen til at fastlægge miljøindikatorer, som kan gøre det muligt at
vurdere miljøvirkningerne af den økonomiske aktivitet; kun sikring af forenelighed med
hensynet til miljøet vil nemlig gøre det muligt at gøre de sociale omkostninger gennemsigtige og
orientere de økonomiske aktiviteter i retning af en økologisk udviklingsform;

16. opfordrer Kommissionen og Rådet til at gøre det klart, at det alt for vidtgående
ser, og at stigninger i budgetunderskud som følge af økonomisk recession ikke i sig selv bør føre
til skattestigninger eller nedskæringer af de offentlige udgifter, som kunne skade den langsigtede
udvikling og tvinge EF' s eller medlemsstaternes økonomi længere ud i recessionen; kræver også,

underskudskriterium i Maastricht-Traktaten skal anvendes i den økonomiske cyklus' bevægel

at konvergenskriteriet anvendes på en gennemsigtig måde i medlemsstaterne;
17.

advarer om, at økonomiske problemer kan styrke protektionistiske tendenser i medlems

staterne, og anmoder derfor Kommissionen og de nationale regeringer om at udvise særlig
årvågenhed med hensyn til sikring af, at lovgivning vedrørende det indre marked gennemføres
fuldt ud, at der ikke skabes nye hindringer for den frie bevægelighed, og at Traktatens
bestemmelser om konkurrence og statsstøtte overholdes ;

18 .

erkender, at selv en vedvarende høj økonomisk vækstrate, som er nødvendig, ikke alene er

tilstrækkelig til at fjerne massearbejdsløsheden på mellemlang sigt, og anmoder derfor
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om at vedtage en målrettet europæisk industristrate

gi, herunder et program omfattende arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at øge
beskæftigelsesudsigterne, at nedsætte arbejdstiden, øgede erhvervsuddannelses- og omskolings
tilbud og forbedringer med hensyn til den information og høring, arbejdsgiverne sikrer i tilfælde
af truende afskedigelser, virksomhedslukninger eller omlægninger;

19.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til

medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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13. Den Europæiske Investeringsfond — Vedtægter for EIB *
a) FORSLAG TIL AFGØRELSE KOM(93)0003 — C3-0037/93

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets medlemskab af Den Europæiske
Investeringsfond

Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS
ÆNDRING

FORSLAG (*)

(Ændringsforslag nr. 1 )
2. betragtning

EIF vil udgøre et rentabelt og effektivt middel, ved hjælp
af hvilket Fællesskabet, sammen med Banken og andre
finansielle institutioner, kan yde et betydningsfuldt

bidrag til en hurtig gennemførelse af store infrastruktur
projekter af fællesskabsinteresse og lette små og mellem
store virksomheders (SMV) investeringer, især i områ
der, der modtager fællesskabsstøtte ;

EIF vil udgøre et rentabelt og effektivt middel, ved hjælp
af hvilket Fællesskabet, sammen med Banken og andre
finansielle institutioner, kan yde et betydningsfuldt
bidrag til en hurtig gennemførelse af store infrastruktur
projekter af fællesskabsinteresse, navnlig i forbindelse

med etableringen af transeuropæiske net, og lette små og
mellemstore virksomheders (SMV) investeringer, især i
områder, der modtager fællesskabsstøtte, samt fremme
investering i projekter, der øger den økonomiske og
sociale samhørighed, miljøbeskyttelsen eller bidrager til
en miljøvenlig energiproduktion ;

(Ændnngsforslag nr. 2)
4. betragtning

investeringsstøtte til SMV, især i områder, der modtager
fællesskabsstøtte, er en afgørende faktor i forbindelse
med styrkelsen af den økonomiske og sociale samhørig

hed ;

investeringsstøtte til SMV, der har til formål at frem

skynde industriens tilpasning til de nye strukturer eller
forbedre indsatsen med hensyn til innovation og faglig
uddannelse, især i områder, der modtager fællesskabs
støtte, er en afgørende faktor i forbindelse med styrkelsen
af den økonomiske og sociale samhørighed;

(Ændnngsforslag nr. 3)
Betragtning 4a (ny)

Kommissionen aflægger hvert år en beretning til Europa
Parlamentet og Rådet om Fondens virke og virkningerne
på den økonomiske og sociale samhørighed, det indre
marked og beskæftigelsen.

(Ændnngsforslag nr. 4)
Betragtning 7a (ny)

Fællesskabet repræsenteret ved Kommissionen og EIB
har deltaget i formuleringen af EIF's vedtægter, og det
bliver fuldgyldigt medlem af Fondens beslutningstagende
organer i et omfang mindst svarende til dets finansielle
deltagelse;
(*)

EFT nr. C 37 af 1 1.2.1993, s. 20.
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KOMMISSIONENS

PARJ^,Ftx£

FORSLAG

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 5 )
Betragtning 7b (ny)

Fondens operationer afspejler de af Fællesskabets insti

tutioner fastlagte økonomiske og sociale retningslinjer og
er i overensstemmelse med en ex post-kontrol af Fælles
skabets aktier i Fonden;

(Ændringsforslag nr. 6)
9. betragtning

der skal sikres en passende samordning mellem Fonden
og Fællesskabets andre finansielle og budgetmæssige
instrumenter;

Kommissionen skal i samarbejde med EIB sikre og
overvåge en passende samordning mellem Fonden og
Fællesskabets andre finansielle og budgetmæssige
instrumenter;

(Ændringsforslag nr. 7)
Betragtning 9a (ny)
Fællesskabets indskudte andel og den endnu ikke indbe
talte del af Fællesskabets kapital vil blive finansieret
fuldstændigt over en ny budgetpost;

(Ændringsforslag nr. 8)
Betragtning 11a (ny)

budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den
årlige procedure afgørelse om, hvilke bevillinger der er
nødvendige for at sikre den finansielle deltagelse —
(Ændringsforslag nr. 9)
Eneste artikel

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, repræsenteret
ved Kommissionen, bliver medlem af Den Europæiske
Investeringsfond og godkender herved Fondens vedtægter, der er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, repræsenteret
ved Kommissionen, bliver medlem af Den Europæiske
Investeringsfond under hensyntagen til principperne i
denne afgørelse.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0079/93/ændr.

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets medlemskab af Den Europæiske Investeringsfond
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(93)0003) ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 235 (C3-0037/93),
(')

EFT nr. C 37 af 11.2.1993, s. 20.
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— der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
samt til udtalelser fra Udvalget om Regionalpolitik, Fysisk Planlægning og Forbindelserne
med Regionale og Lokale Myndigheder og Udvalget om Institutionelle Spørgsmål (A3
0079/93/ændr.),

1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af

Parlamentet godkendte tekst;

4.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet

godkendte tekst;

5.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

væsentlig grad;

6.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

b) BESLUTNING A3-0066/93

Beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om afholdelse af en konference mellem repræ
sentanter for medlemsstaternes regeringer med henblik på vedtagelse af en tilføjelse til
protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank
Europa-Parlamentet,

— der henviser til EØF-Traktatens artikel 236,

— der henviser til Rådets skrivelse af 3 . februar 1993 med anmodning om Europa-Parlamentets
udtalelse om Kommissionens forslag om afholdelse af en konference mellem repræsentanter
for medlemsstaternes regeringer med henblik på vedtagelse af en tilføjelse til protokollen
vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (C3-0036/93 ),

— der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget og fra Udvalget om Regionalpolitik, Fysisk
Planlægning og Forbindelserne med Regionale og Lokale Myndigheder,
— der henviser til sin interimsbeslutning af 12. februar 1993 (') om afholdelse af en konference

mellem repræsentanter for medlemsstaternes regeringer med henblik på vedtagelse af en

tilføjelse til protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank,
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Institutionelle Spørgsmål (A3-0066/93),

A. der henviser til, at det i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Edinburgh den 11.-12.
december 1992 blev overvejet at oprette en Europæisk Investeringsfond,
B. der henviser til, at oprettelsen af Den Europæiske Investeringsfond sigter mod at fremme et
opsving i den økonomiske aktivitet i Europa og især at styrke det indre marked og den
økonomiske og sociale samhørighed samt bekæmpe arbejdsløsheden gennem investeringer i
store projekter af fællesskabsinteresse,

C. der henviser til, at forslaget om en tilføjelse til protokollen om de gældende vedtægter for
EIB indeholder en bestemmelse om, at Styrelsesrådet med enstemmighed kan vedtage at
oprette Den Europæiske Investeringsfond,
(')

Protokollen af denne dato, del II, punkt 13 .
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D. der henviser til, at der kræves enstemmighed blandt medlemsstaterne for at ændre

protokollen vedrørende vedtægterne for EIB med henblik pa oprettelse af Den Europæiske
Investeringsfond, og at det derfor ikke også er nødvendigt at kræve enstemmighed i
Styrelsesrådet for EIB for at træffe en identisk afgørelse,

E. der henviser til, at der under disse omstændigheder er fare for, at afgørelsen om oprettelse af

Den Europæiske Investeringsfond aldrig vil blive truffet, hvis blot et enkelt medlem af
Styrelsesrådet er imod,

F. der henviser til, at det med henblik på en udvidelse af Den Europæiske Union i denne
forbindelse bør overvejes at tage princippet om flertalsafgørelser i anvendelse,

G. der henviser til, at det er af afgørende betydning, at en sadan tilføjelse kan træde i kraft, uden
at der kræves enstemmighed blandt medlemsstaterne, og at der derfor i forbindelse med
ændringer af denne art bør ske en lempelse af dette princip,

1.

kræver en ændring af artikel 30, stk. 1 , i den af Kommissionen foreslåede tilføjelse til

protokollen som følger:
Artikel 30, stk. 1

KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS

1 . Styrelsesrådet for Den Europæiske Investerings
bank kan med enstemmighed vedtage at oprette Den

1 . Styrelsesrådet for Den Europæiske Investerings
bank kan med flertal, i henhold til bestemmelserne i
artikel 10 i Bankens vedtægter, vedtage at oprette Den

ÆNDRING

Europæiske Investeringsfond med status som juridisk
person og finansiel selvbestemmelsesret og med Banken
som stiftende medlem .«

2.

Europæiske Investeringsfond med status som juridisk
person og finansiel selvbestemmelsesret og med Banken
som stiftende medlem .

kræver en ændring af artikel B , stk. 2, i forslag til en tilføjelse til protokollen:
Artikel B, stk. 2

PARLAMENTETS
ÆNDRING

KOMMISSIONENS
FORSLAG

2.

Denne tilføjelse træder i kraft efter deponeringen af

det sidste ratifikationsdokument.

2.

Denne tilføjelse træder i kraft, når den er ratificeret

af et flertal af medlemsstaterne, som repræsenterer 75%
af Den Europæiske Unions samlede befolkning.

3. afgiver positiv udtalelse vedrørende afholdelse af en regeringskonference om vedtagelse af
en tilføjelse til protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank med

forbehold af, at der tages hensyn til disse to ændringer og med forbehold af, at der indkaldes en
interinstitutionel konference med henblik på vedtagelse af en tekst, der udarbejdes på grundlag af
en fælles aftale mellem de tre institutioner, og giver sin delegation til den interinstitutionelle
konference mandat til at afslutte disse forhandlinger;

4.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og parlamenterne

i Fællesskabets medlemsstater.
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14. Den europæiske jern- og stålindustri
BESLUTNING B3-0389, 0406 og 0415/93
Beslutning om den europæiske stålindustri
Europa-Parlamentet,

— der henviser til sin beslutning af 29 oktober 1992 (') om situationen inden for jern- og
stålindustrien i Europa,
— der henviser til Rådets konklusioner af 25 . februar 1993 ,

A. der henviser til, at den europæiske stålindustri har brug for en industriel strategi, udarbejdet
mellem virksomhederne, Fællesskabets myndigheder og medlemsstaterne med henblik på at
reducere den overkapacitet, som er den strukturelle årsag til krisen,
B. der henvisér til, at det fremgår af Brauns betænkning :
— at EKSF-Traktatens artikel 53, litra a, endog for en stor del af virksomhederne vanskeligt
lader sig gennemføre, fordi den forudsætter fælles målsætninger og interesser, som ikke
eksisterer i den givne situation,

— at hvad angår de mulige lukninger, er de økonomiske vilkår og især lukningspræmierne
ikke endeligt fastlagt,

— at en række virksomheder, som forudser bedre perspektiver for prisniveauet inden for de

nærmeste måneder gør deres vilje til at medvirke til en lukning, afhængig af en væsentlig
prisstigning,

— at en række andre virksomheder, samt visse nationale fagforeninger, finder det
nødvendigt at henholde sig til EKSF-Traktatens artikel 58,

C. der henviser til, at ansvaret for omstruktureringen påhviler industrien, som ikke kan tillade,
at en sådan omstrukturering slår fejl,

D. der imidlertid henviser til, at Kommissionen ikke bør tøve med at anvende sine beføjelser i
henhold til EKSF-Traktaten, hvis dette skulle vise sig at være nødvendigt for en heldig
gennemførelse af omstruktureringen,

E.

der henviser til, at:

— det ikke bør overlades til virksomhederne alene at regulere markedssituationen, fordi
risikoen for at styrke de stærkestes position og at fremme ubegrænset national støtte
(direkte eller indirekte) er for stor;

— selv om der sker en prisstigning, hvilket mildest talt er usikkert, elimineres årsagen til
krisen ikke; man risikerer tværtimod at skabe en illusion om, at krisen er overvundet,
uden at der er sket den nødvendige reduktion af overkapaciteten;

F. der henviser til betydningen af handelsforbindelserne med resten af verden for Det
Europæiske Fællesskab,

1 . godkender Kommissionens holdningsændring, således som den kom til udtryk på Rådets
møde den 25 . februar 1993, i forhold til dens meddelelse fra november 1992; den nye holdning
indebærer anvendelsen ikke alene af artikel 53, litra a, og artikel 56, stk. 2, litra b, men også af

artikel 46, 65 og 66 i EKSF-Traktaten,; kræver imidlertid, at Kommissionen, hvis dens plan slår

fejl, eller der sker en væsentlig forværring af situationen, bør være i stand til at iværksætte de
foranstaltninger, der er omhandlet i EKSF-Traktatens artikel 58 og 61 og beklager, at fristen for
industriens udarbejdelse af et saneringsprogram er fastsat til den 30. september 1993, da den
alvorlige situation inden for stålsektoren kræver indgriben hurtigst muligt; henstiller derfor til
Kommissionen at fremskynde fristen;
(')

Protokollen af denne dato, del II, pkt. 15 .
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2. finder det overordentligt vigtigt så vidt muligt at udnytte alle disponible midler på EØF- og
EKSF-budgettet samt medlemsstaternes budgetmidler til at dække de sociale omkostninger, og
anmoder derfor Kommissionen om udnyttelse af EKSF' s reserver inden for stålsektoren samt om
en ændring af standardkonventionen mellem Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på
fastsættelse af regler og vilkår for betalingen af støtten i henhold til EKSF-Traktatens artikel 56,
stk. 1 , litra c, og stk. 2, litra b ;

3. understreger, at gennemførelsen af ledsageforanstaltninger i form af støtte på det sociale
område, forbedring af strukturerne og eventuelle afvigelser fra støttekodeksen, skal være absolut
betinget af, at industrien uigenkaldeligt forpligter sig til at forelægge et program for frivillige
kapacitetsnedskæringer;

4. understreger betydningen af, efter gennemførelsen af RESIDER-programmet, at anvende
strukturfondsbevillingerne til finansiering af programmer til omstilling af produktions- og
beskæftigelsesstrukturer og understreger desuden, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde
en ny definition af mål nr. 4 med henblik på en tilpasning til dette formål;
5.

anmoder Kommissionen om vedvarende at holde Parlamentet informeret om udviklingen i

handelsforbindelserne med de østeuropæiske lande (Central- og Østeuropa samt SNG) og med

USA, og pålægger sine interparlamentariske delegationer at følge denne udvikling via deres
arbejde;

6. er af den opfattelse, at der bør forhandles om en tilfredsstillende justering af prisen på
importen fra Østeuropa og SNG, men at forhandlingerne, hvis der ikke opnas nogen resultater pa
dette område, også bør vedrøre toldkontingenterne;

7.

kræver, at Fællesskabet indtager en urokkelig og konsekvent holdning over for USA' s

uacceptable afgørelser, og opfordrer Kommissionen til at fortsætte forhandlingerne med henblik
på vedtagelse af en ny multilateral aftale;
8.

anmoder Kommissionen om formelt at høre fagforeningerne om definitionen af generelle

målsætninger og især om formuleringen af sociale ledsageforanstaltninger;

9.

opfordrer Kommissionen til på grundlag af konklusionerne fra mødet i Rådet den 25.

februar 1993 og på grundlag af Parlamentets retningslinjer nærmere at angive:
— de nødvendige budgetmæssige operationer til dækning af de samlede sociale omkostninger,
— den nøjagtige plan for iværksættelse af de initiativer, som Kommissionen agter at iværksætte
i overensstemmelse med Rådets konklusioner;

10.

anmoder Kommissionen om at orientere Parlamentet om den aktuelle situation inden

mødet i Rådet i maj 1993 ;

1 1.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlems

staternes regeringer.
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15. Drivhusgasser *
FORSLAG TIL BESLUTNING KOM(92)0181 — C3-0274/92

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om en overvågningsmekanisme for emissionen af
CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet
Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
PARLAMENTETS
ÆNDRING

KOMMISSIONENS
FORSLAG

(Ændnngsforslag nr. 1 )
Artikel 1

Med denne beslutning fastlægges en overvågningsmeka

Med denne beslutning fastlægges en overvågningsmeka

nisme for emissionen af CO2 i medlemsstaterne, så det

nisme for emissionen af CO2 i medlemsstaterne, så det

sikres på EF-plan, at CCVemissionen i år 2000 er
stabiliseret på 1990-niveauet, og der åbnes mulighed for
at fastlægge overvågningsmekanismer for andre drivhus
gasser, efterhånden som der etableres en politik for
sådanne gasser.

sikres på EF-plan, at CCVemissionen i år 2000 er
stabiliseret på 1990-niveauet, jf. dog konklusionerne fra
den fælles samling i Rådet (energi/miljø) den 29. oktober
1990, og der åbnes mulighed for at fastlægge overvåg
ningsmekanismer for andre drivhusgasser, efterhånden
som der etableres en politik for sådanne gasser.

(Ændnngsforslag nr. 2)
Artikel 2, punkt b, tekst

den samlede CC>2 -emission i EF, som i ar 2000 og
derefter skal være lig med eller lavere end emissionen i
referenceåret 1990

den samlede C02-emission i EF, som i ar 2000 og
derefter skal være lig med eller lavere end emissionen i
referenceåret 1990 inden for rammerne af en EF-strategi
på området og i overensstemmelse med konklusionerne
fra den fælles samling i Rådet (energi/miljø) den 29.
oktober 1990

(Ændnngsforslag nr. 3 )
Artikel 3, nr. I, punkt a

a.

Medlemsstaterne opstiller nationale programmer foi
CC>2 -emissionen, herunder sådanne strategier og
nationale mål for begrænsning af CC^-emissionen
som bidrager til realisering af Fællesskabets CO2
stabiliseringsmål.

a.

Medlemsstaterne opstiller og offentliggør inden
udgangen af 1993 nationale programmer for CO2
emissionen, herunder sådanne strategier og nationale
mål for begrænsning af CCVemissionen, som
bidrager til realisering af Fællesskabets C02-stabili
seringsmål .

Ændnngsforslag nr. 4
Artikel 3, nr. I, punkt c, 4. led

vurdering af ovennævnte foranstaltningers økonomi
ske virkninger.

vurdenng af ovennævnte foranstaltningers økonomi
ske virkninger og af rentabiliteten af forskellige
strategier både mellem og inden for de enkelte
sektorer — denne vurdering offentliggøres.
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PARLAMENTETS
ÆNDRING

KOMMISSIONENS
FORSLAG

(Ændringsforslag nr. 5)
Artikel 3, nr. II

Endvidere redegør medlemsstaterne dels for politikken
og foranstaltninger for øget fiksering af CCVemissionen,
dels/or foranstaltninger til begrænsning af emissionen af
andre drivhusgasser (end CO2), og giver en evaluering af
foranstaltningernes virkninger.

Medlemsstaterne redegør for og offentliggør endvidere
dels politikken og foranstaltninger for øget fiksering af
CC>2-emissionen, idet der skelnes mellem nationale og
internationale foranstaltninger, dels mål for og foran

staltninger til begrænsning af emissionen af andre driv
husgasser (end CO2), og giver en evaluering af foranstalt
ningernes virkninger.

(Ændringsforslag nr. 6)
Artikel 4, nr. II

Om nødvendigt kan Kommissionen pa grundlag af sin
vurdering og med skyldig hensyntagen til ligelig forde
ling af byrderne fremsætte forslag om yderligere tiltag,
som måtte være påkrævetfor realisering af Fællesskabets
C02-stabiliseringsmål og begrænsning af andre drivhus
gasser. Rådet tager stilling til sådanne forslag med
kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Om nødvendigt fremsætter Kommissionen pa grundlag
af sin vurdering og med skyldig hensyntagen til ligelig
fordeling af byrderne forslag om yderligere tiltag fra
medlemsstaternes side med henblik på at sikre realise
ring af Fællesskabets C02-stabiliseringsmål og begræns
ning af andre drivhusgasser. Rådet tager stilling til
sådanne forslag med kvalificeret flertal efter høring af
Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale
Udvalg.

(Ændringsforslag nr. 7)
Artikel 5, punkt a

a) Efter denne beslutnings ikrafttræden giver medlems

a) Efter denne beslutnings ikrafttræden giver medlems

staterne Kommissionen meddelelse om deres CO2

staterne Kommissionen meddelelse om deres CO2

emission i referenceåret 1990, beregnet på grundlag
af statistikker over forbruget af brændselsstoffer og

emission i referenceåret 1990, beregnet på grundlag

anerkendte C02-emissionsfaktorer.

— statistikker over forbruget af brændselsstoffer
(herunder flydende gasser, forbrændte affalds
mængder, trækul, raffinaderigasser, losseplads
gasser, kloakgasser, olierester og slam i det
omfang, forbrænding har fundet sted) og

af

— anerkendte C02-emissionsfaktorer.

(Ændringsforslag nr. 8)
Artikel 5, punkt b

b) Kommissionen opretter i samarbejde med medlems
staterne et register over emissionen af CO2 og andre

drivhusgasser i Fællesskabet. Det sker på grundlag af
bestående registre i Fællesskabet og medlemsstater
ne og under hensyntagen til udviklingen i internatio
nale metoder til beregning af emissioner.

b) Kommissionen opretter i samarbejde med medlems
staterne et register over emissionen af CO2 og andre
drivhusgasser i Fællesskabet. Det sker på grundlag af
bestående registre i Fællesskabet og medlemsstater
ne; registeret ajourføres løbende med de bedste
internationale metoder til beregning af emissioner,
efterhånden som de udvikles .
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 9)
Artikel 5, punkt c

c) Procedurer og metoder til oprettelse af registeret og
til skøn over og indberetning af emission af C02 og
andre drivhusgasser, fastlægges af Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 8.

c) Procedurer og metoder til oprettelse af registeret og
til skøn over og indberetning af emission af C02 og
andre drivhusgasser, fastlægges af Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 8. Kommissionen
foretager uafhængige kontroller af nøjagtigheden af
den nationale dataindsamling og overvåger de
anvendte metoder på baggrund af aktuel internatio
nal viden og praksis. Den offentliggør resultaterne
heraf.

(Ændringsforslag nr. 10)

Artikel 5, punkt ca (nyt)
ca) Kommissionen opretter en fælles arbejdsgruppe

med EØS-landene med henblik på at overvåge og
evaluere metoder anvendt på dette område.

(Ændringsforslag nr. 11 )
Artikel 5, punkt cb (nyt)
cb) Kommissionen opretter arbejdsgrupper under de
videnskabelige og teknologiske samarbejdsaftaler
med USA, Canada og Japan med henblik på at
overvåge og evaluere metoder og strategier anvendt
på dette område.

(Ændnngsforslag nr. 12)
Artikel 5, punkt d

d) (Fra 19..) indsender medlemsstaterne hvert år, senest
den (31 . juli), oplysninger om emissionen i det
foregående år af CO2 og — efterhånden som pålidelige data og metoder bliver tilgængelige — af andre
drivhusgasser til Kommissionen.

d) (Fra 19..) indsender medlemsstaterne hvert år, senest
den (31 . juli), oplysninger om emissionen i det
foregående år af CO2 og — efterhånden som pålide
lige data og metoder bliver tilgængelige — af andre
drivhusgasser til Kommissionen. Medlemsstaterne
træffer foranstaltninger til at sikre harmonisering af
nationale målemetoder og metoder til udarbejdelse
af registre.

(Ændringsforslag nr. 13)
Artikel 5, punkt da (nyt)

da) Det rådgivende udvalg (jf. artikel 8) kan fastsætte
en særlig fremgangsmåde, der anvendes til at føre
uafhængig kontrol med nøjagtigheden af dataind
samlingen på nationalt plan.
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 14)
Artikel 5, punkt e

e) Inden seks måneder udarbejder Kommissionen en

detaljeret rapport om de modtagne oplysninger, som

e) Inden seks måneder udarbejder og offentliggør Kom

missionen en detaljeret rapport om de modtagne

sendes til medlemsstaterne .

oplysninger, som sendes til medlemsstaterne.

(Ændringsforslag nr. 15)
Artikel 7

OVERVÅGNING AF C02-EMISSI0NEN OG GENNEM-

udgår

GANG AF MEDLEMSSTATERNES ENERGIPOLITIK

Indberetning af oplysninger efter artikel 5 samt tiltagene
i artikel 4 og 6 skal i videst muligt omfang integreres i den
gennemgang af medlemsstaternes energipolitik, som er
omhandlet i Rådets resolution 86/C241/01 af 16. septem
ber 1986.

(Ændringsforslag nr. 16)
Artikel 8, stk. 1

1 . Kommissionen bistås af et udvalg af rådgivende
karakter, der består af repræsentanter for medlemsstater
ne, og som har Kommissionens repræsentant som for

1 . Kommissionen bistås af et udvalg af rådgivende
karakter, der består af sagkyndige repræsentanter for
medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsen

mand.

tant som formand .

(Ændnngsforslag nr. 17)
Artikel 8, stk. la (nyt)

la. Udvalget offentliggør sine dagsordener senest to
uger før hvert møde. Udvalgsmøderne er offentlige. Der
offentliggøres protokoller fra møderne. Udvalget fører et
offentligt register over medlemmernes interesser uden
for udvalget.

(Ændringsforslag nr. 18)
Artikel 8, stk. 4

4. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udval
gets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes
den har taget hensyn til dets udtalelse.

4. Kommissionen tager fuldt ud hensyn til udvalgets
udtalelse . Den underretter udvalget om, hvorledes den
har taget hensyn til dets udtalelse.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0059/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets beslutning om en overvågningsmekanisme for emissionen af CO2 og andre
drivhusgasser i Fællesskabet

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(92)0181 ),
— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 130 S (C3-0274/92),
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— der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbruger
beskyttelse samt til udtalelse fra Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget (A3-0059/93),
1 . godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til
resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EØF

Traktatens artikel 149, stk. 3 ;

3 . anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i
væsentlig grad;
4.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

16. Irans genoprustning
BESLUTNING B3-0175, B3-0177/ændr., B3-0185 og B3-0393/93
Beslutning om Irans genoprustning
Europa-Parlamentet,

A. der er foruroliget og chokeret over den rapport, som FN' s særlige repræsentant Reynaldo
Galindo Pohl udarbejdede i november 1992 om de åbenbare og systematiske krænkelser af
menneskerettighederne i Iran,
B. der henviser til, at Iran stadig mere nærmer sig det punkt, hvor det vil være i stand til at
udvikle atomvåben,

C. der understreger, at Iran fortsat fører en aggressiv udenrigspolitik, og erindrer om, at
Golf-staterne har fordømt iranske troppers besættelse af de to øer Tumb og Abu Mussa, som
tilhører De Forenede Arabiske Emirater,

D. der er dybt foruroliget over de seneste oplysninger om Rafsanjani-regeringens bestræbelser

på at komme i besiddelse af atomvåben og over beretninger om, at stater i det tidligere
Sovjetunionen har stillet atomsprænghoveder, som forefandtes på deres område, samt
atomvidenskabsmænd til rådighed for Iran,
E. der er bekymret over Rafsanjani-regeringens øgede bestræbelser på at udbrede fundamen
talisme og eksportere terrorisme med henblik på at sikre Irans hegemoni i den følsomme og
strategisk vigtige Mellemøst-region,

F. der henviser til, at Irans nye åndelige leder, Ali Khameini, i anledning af 4-årsdagen for
dødsdommen over Salman Rushdie stadfæstede denne dom og anmodede den britiske
regering om at udlevere Salman Rushdie til Iran, for at dommen kunne blive eksekveret,

1.

fordømmer de vedvarende krænkelser af menneskerettighederne i Iran, navnlig forfølgel

sen af kvinder og religiøse mindretal ;

2.

pålægger sit Underudvalg om Menneskerettigheder at tilrettelægge en høring om menne

skerettighedssituationen i Iran ;

3 . anmoder Det Europæiske Politiske Samarbejde om at vedtage en politik, ifølge hvilken alle
medlemsstater skal forbyde salg eller eksport til Iran af alle former for våben eller materiale,
navnlig med henblik på fremstilling af masseødelæggelsesvåben;

4. understreger, at anklagemyndighederne i medlemsstaterne har pligt til at retsforfølge
personer og organisationer, der deltager i den ulovlige handel med Iran eller samarbejder med
landets terroristagenter;
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5 . kræver, at EF og dets medlemsstater indleder et tæt samarbejde herom med staterne i det
tidligere Sovjetunionen i forbindelse med nedrustningsaftalen;
6.

støtter erklæringen fra Golfsamarbejdsrådet af 8. og 9. september 1 992, hvori der udtrykkes

dyb forbitrelse over besættelsen af øerne Tumb og Abu Mussa, der repræsenterer et overgreb på
en af Golf-staternes suverænitet og territoriale integritet og samtidig truer sikkerheden og
stabiliteten i området;

7.

opfordrer EPS til omgående at tage denne sag op og træffe passende foranstaltninger på

baggrund af de foreliggende oplysninger;

8.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til EPS, medlemsstaternes regeringer og

Irans regering.

17. EF-aftaler — republikkerne i SNG
BESLUTNING A3-0073/93

Beslutning om fremtidige aftaler mellem Fællesskabet og republikkerne i Samfundet af
Uafhængige Stater

Europa-Parlamentet,

— der henviser til sine beslutninger af 9. juli 1992 om det økonomiske samarbejde mellem Det

Europæiske Fællesskab og Samfundet af Uafhængige Stater (') og om hurtig bistand til de
nye Uafhængige Stater i det tidligere Sovjetunionen (2) samt beslutning af 17. september
1992 om forbindelserne med SNG-staterne (3),

— der henviser til indlæggene under høringen den 10.- 1 1 . september 1992 om de økonomiske
og politiske problemer i SNG-staterne, der var arrangeret i fællesskab af Udvalget om
Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender, Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser,
Budgetudvalget, Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik og Delegatio
nen for Forbindelserne med republikkerne i Samfundet af Uafhængige Stater (SNG),
— der henviser til de forhandlingsdirektiver, som Rådet har meddelt Kommissionen (4), jf.
oplysninger fremsendt til Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser,
— der henviser til forslag til beslutning af De Clercq m.fl. om den fremtidige traktatlige
udformning af de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem EF og republikkerne
i Samfundet af Uafhængige Stater (B3- 1059/92),

— der henviser til forslag til beslutning af Hoff og Woltjer om udnyttelse af EF' s rådgivnings
faciliteter som et led i hjælpen til SNG-staterne (B3- 1060/92),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser samt til
udtalelse fra Energi-, Forsknings- og Teknologiudvalget (A3-0073/93),
A. der henviser til de store muligheder for økonomisk og handelsmæssigt samarbejde mellem
EF og den tidligere Sovjetunions nye uafhængige stater,
B. der henviser til behovet for at etablere fast aftalte forbindelser med disse lande samt behovet

for at bidrage til stabiliseringen af deres økonomiske og politiske forhold,
(')
(2 )
(3)

EFTnr. C 241 af 21.9.1992, s . 161 .
EFT nr. C 241 af 21.9.1992, s, 164.
EFT nr. C 284 af 2.1 1.1992, s. 145 .

(4)

PE 202.810.
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C. der henviser til den økonomiske krise, der gør sig gældende i de nye uafhængige stater, og
som især er karakteriseret af

— alvorlig nedgang i produktion, investeringer og realløn,
— fortsat tendens til hyperinflation,
— sammenbrud i samhandel og betalinger mellem de enkelte stater,

— stigende belastning af miljøet især på grund af atomenergiproduktionen,

1 . glæder sig over forhandlingerne om samarbejdsaftaler med de nye uafhængige stater i den
tidligere Sovjetunion ;
2. understreger, at disse aftaler skal bidrage til oprettelse af en stabil demokratisk politisk
orden, beskyttelse af menneskerettighederne og mindretallenes rettigheder og indførelse af en
sund markedsøkonomi ;

med hensyn til samhandelen med varer og tjenesteydelser

3 . minder om, at det i sin ovennævnte beslutning af 17 . september 1992 gav udtryk for den
holdning, »at Fællesskabet sammen med SNG-staterne bør overveje oprettelse af et frihandel
sområde (med de beskyttelsesforanstaltninger, som måtte være nødvendige)«, idet de aftaler, der
føres forhandlinger om, langt fra vil give dette resultat;
4.

konstaterer, at visse sektorer (tekstiler, EKSF-produkter og nukleare produkter) ikke vil

være omfattet af den i aftaleoplægget indeholdte liberalisering (på grundlag af mestbegunstigel
sesstatus), og bemærker, at dette vil mindske mestbegunstigelsesklausulens værdi for vore
partnere ; anmoder Kommissionen om at udarbejde en rapport om de eventuelle følger for
produktionen og beskæftigelsen, hvis Fællesskabet liberaliserer handelen inden for de sektorer,
hvor der er begrænsninger, især stål og tekstiler;

5 . konstaterer også, at der i aftalerne tilstræbes den målsætning at opnå gradvis liberalisering
inden for tjenesteydelser, og at der indgår en fastfrysningsforpligtelse for national behandling
med hensyn til leveringen af tjenesteydelser;

6. glæder sig over bestemmelserne om gensidig ikke-forskelsbehandling vedrørende arbejd
svilkår og beskæftigelse, mestbegunstigelsesstatus for etablering og drift af virksomheder samt
for intellektuel ejendomsret, juridisk samarbejde om lovgivningstilnærmelse samt liberalisering
af kapitalbevægelser;

7 . beklager imidlertid, at der endnu ikke er taget noget særskilt initiativ til at fremme de nye
uafhængige staters indførelse af en regional clearingordning for betalinger med henblik på at
undgå yderligere forstyrrelser i den mellemstatslige handel, således som Parlamentet slog til lyd
for i sin ovennævnte beslutning af 17 . september 1992 ;

med hensyn til det økonomiske og finansielle samarbejde

8 . tilslutter sig de generelle principper for økonomisk samarbejde i aftaleoplægget, men finder
dog, at det i betragtning af den alvorlige miljøsituation, SNG-landene befinder sig i, er
nødvendigt i højere grad at fremme og støtte projekter for miljøbeskyttelse og navnlig projekter
vedrørende den nukleare sikkerhed, som er bragt i fare på grund af forældet teknologi ;
9. understreger behovet for at øge effektiviteten af de tekniske bistandsprogrammer, som
gennemføres af EF og de nye uafhængige stater, og navnlig gennem procedurefremskyndelse og
decentralisering af projekternes fastlæggelse og udvælgelse, og finder, at de i medfør af aftalerne
nedsatte samarbejdsråd bør tage dette problem op til behandling som et hasteanliggende;
10.

understreger, at der bør lægges særlig vægt på omstillingen af rustningsindustrien ;

1 1 . lægger vægt på, at beskyttelse af miljøet og fjernelse af miljøskader fortsat må være en
vigtig økonomisk målsætning ;
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12. slår stærkt til lyd for, at de nye uafhængige stater får adgang til EIB-midler til finansiering
af projekter, som falder ind under aftalernes målsætninger, og at der bør sikres en effektiv
samordning af de forskellige aktiviteter, som gennemføres af EF, EBRD, EIB og medlemssta
terne ;

13 . konstaterer, at spørgsmålet om makroøkonomisk støtte til de nye uafhængige stater (som
Europa-Parlamentet gik ind for i sin ovennævnte beslutning af 17. september 1992) ikke er
omhandlet i de foreslåede aftaler;

med hensyn til det kulturelle samarbejde

1 4. glæder sig over, at der med aftalerne etableres et kulturelt samarbejde, og slår stærkt til lyd
for en hurtig vedtagelse af særskilte programmer som f.eks. TEMPUS for de nye uafhængige
stater;

med hensyn til det institutionelle samarbejde

15 . glæder sig over, at der etableres en politisk dialog mellem Fællesskabet og de nye
uafhængige stater med henblik på at styrke forbindelserne, støtte de igangværende politiske og
økonomiske omlægninger i disse stater og etablere nye former for samarbejde;
16. finder bl.a. i lyset af sine tidligere beslutninger og navnlig beslutningen af 18. december
1992 om de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EF og de baltiske lande ('), at
respekten for menneskerettighederne (og især mindretallenes) og virkeliggørelsen af demokra
tiske principper som defineret i Helsinki-slutakten og Paris-chartret om et nyt Europa er
væsentlige bestanddele af aftalerne ;

17. understreger behovet for i udformningen af samarbejdsaftalerne at fastlægge de foreslåede
paritetiske parlamentariske udvalgs sammensætning og mandat; dette mandat bør indbefatte
beføjelser til at behandle beretninger fra samarbejdsrådet og til at udstede henstillinger;
18. finder, at EF og de nye uafhængige stater som led i den foreslåede institutionelle ramme
bør undersøge mulighederne for at tilrettelægge et samarbejde på regionalt eller lokalt grundlag;
konklusion

19. minder om, at Europa-Parlamentet som led i sin udtalelse ved indgåelsen af aftalerne skal
vurdere, om Kommissionen og Rådet har taget behørigt hensyn til dets hovedmålsætninger;
*
*

*

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemssta
ternes regeringer og regeringerne i Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Kasakh
stan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan.
(')

Protokollen af denne dato, del II, punkt 14 d).

26 . 4 . 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26 . 4 . 93

Nr. C 115/251

Fredag den 12. marts 1993

18. EP's årsregnskaber for 1992
BESLUTNING A3-0053/93

Beslutning om afslutningen af Europa-Parlamentets årsregnskaber for regnskabsåret 1992
(administrative udgifter)
Europa-Parlamentet,

— der henviser til finansforordningens artikel 79,
— der henviser til sin forretningsordens artikel 135 , stk. 3 ,

— der henviser til artikel 8 og 9 i de interne bestemmelser om gennemførelsen af Europa
Parlamentets budget,

— der henviser til administrationens beretning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets
budget for regnskabsåret 1992 (PE 203.907),

— der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A3-0053/93),

A. der henviser til, at administrationens beretning viser følgende fordeling af de disponible
bevillinger:
— opførte bevillinger for regnskabsåret 1992
— fremførte bevillinger fra regnskabsåret 1991-1992

589.370.975,00 ecu
57.083.175,84 ecu

— automatisk

0 ecu

(artikel 7 , stk. 1 , litra b, i finansforordningen)
— efter anmodning
, (artikel 7, stk. 1 , litra a, i finansforordningen)

' 0 ecu

B. der henviser til, at dér er sket følgende udnyttelse af de disponible bevillinger:
Bevillinger for regnskabsåret 1992
a) forpligtelser for hele regnskabsåret 1992
b) betalinger i regnskabsåret 1992
— automatiske fremførsler til regnskabsåret 1993
(artikel 7, stk. 1 , litra b, i finansforordningen)
Fremførte bevillinger fra regnskabsåret 1991
— betalinger af automatisk fremførte bevillinger fra 1991
— betalinger af bevillinger, der er fremført efter anmodning fra

579.968.057,59 ecu
478.485.870,84 ecu
101.482.186,75 ecu

49.564.484,84 ecu
0 ecu

1991

C. der henviser til, at der ifølge bestemmelserne i finansforordningen kan forventes følgende
bortfald af bevillinger:
— bortfald af ikke-forpligtede bevillinger for 1992
(heraf fra reserverne i kapitel 100 og 101 )
— bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 1 99 1 , som ikke

9.402.917,41 ecu
0 ecu
7.5 1 8.69 1 ,00 ecu

er betalte

— bortfald af bevillinger, der er fremført efteranmodning fra 1 99 1 ,

0 ecu

og som ikke er betalte

1.

konstaterer resultaterne i de regnskaber for regnskabsåret 1992, der i overensstemmelse

med finansforordningens artikel 79 er tilsendt Kommissionen med henblik på opstilling af
forvaltningsregnskabet og balancen efter den behandling, Budgetkontroludvalget har foretaget

på grundlag af artikel 8 og 9 i de interne bestemmelser;
Bortfald af bevillinger
2.

konstaterer at,

a) 39 mio ecu, som ellers ville være bortfaldet, er omfattet af de nye opsamlingsoverførsler til
fordel for konto 2000/3 ,

b) bortfaldet af bevillinger i 1 992 ( 1,6%) derfor ikke er direkte sammenlignelige med tallet for
1991 (4,6%),
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c) bortfaldet af bevillinger ikke desto mindre beløber sig til 9,4 mio ecu og omfatter et beløb på

85.000 ecu, som ikke er forpligtet til STOA-programmet som oprindelig tilsigtet, og heller

ikke er omfattet af opsamlingsoverførslerne,

d) bortfaldet af bevillinger, der er fremført automatisk fra 1991 , er på over 13%;
Forslag om at se bort fra nægtelse afpåtegning

3.

konstaterer, at et antal anmodninger om at se bort fra finansinspektørens nægtelse af

påtegning blev indgivet til den øverste myndighed for sent, til at denne kunne indhente de
nødvendige råd og oplysninger fra Budgetkontroludvalget som krævet i punkt 64 i Parlamentets
beslutning med de bemærkninger, der ledsager afgørelsen om decharge til Kommissionen for
gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1989 (');
Ejendomspolitik

4. konstaterer, at der i 1992 er truffet afgørelser på det ejendomspolitiske område, som vil få
betydelige finansielle følger de næste to årtier;
5.

konstaterer imidlertid, at visse af disse afgørelser er truffet på baggrund af omstændigheder,

herunder manglende overholdelse af udbudsproceduren og forudgående udgiftsforpligtelse, som

senere blev forkastet af den øverste myndighed; opfordrer finansinspektøren til at nægte at

foretage påtegning, og til at forvaltningen i denne sektor bringes i overensstemmelse med den
gældende finansforordning ;
Screening

6. erindrer om, at bevillingerne til 24 nye stillinger, som er oprettet på 1992-stillingsforteg
nelsen, vil være blokeret i reserven, indtil administrationen fuldender den screening, som
påbegyndtes i 1992 ;

Sektoren for kantiner, barer, restauranter og indkøbscentre
7.

konstaterer, at eksistensen af fem bankkonti, som hører under denne sektor, og som er

registreret, men ikke anmeldt eller underkastet revision, kom for dagen i 1992, og at
forvaltningen af også denne sektor endnu ikke opfylder de gældende bestemmelser i finansfo
rordningen ;

8.

opfordrer Budgetkontroludvalget til at fortsætte undersøgelsen af uregelmæssigheder i

sektoren for kantiner, barer, restauranter og indkøbscentre og til at afgive en særlig betænkning

til Parlamentet; pålægger i den forbindelse generalsekretæren og finansinspektøren til at
fremlægge alle relevante oplysninger til ordføreren, herunder resultaterne af den eksterne
revision ;

BUDG

9. understreger, at Parlamentets tilgodehavende fra leverandører i forbindelse med BUDG
projektet fortsat er genstand for forhandlinger og derfor ikke fremgår af Parlamentets balance, og

mener, at dette forhold bør bemærkes i anmærkningerne til balancen, og opfordrer indtrængende
til, at finansforordningens artikel 28, stk. 2, overholdes;
*

*

10.
(')

*

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.
EFTnr. L 146 af 11.6.1991 , s . 26.
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19. Intel-institutionelle aftaler

BESLUTNING A3-0043/93

Beslutning om indgåelse og tilpasning af de interinstitutionelle aftaler
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Traktaten om Den Europæiske Union af 7 . februar 1992 ('),

— der henviser til sin beslutning af 7. april 1992 (2) om Den Europæiske Union,
— der henviser til artikel 121 i forretningsordenen,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Institutionelle Spørgsmål og udtalelser fra
Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender og Udvalget om Eksterne Økonomiske
Forbindelser (A3-0043/93),

A. der henviser til, at det er nødvendigt at tilpasse de gældende interinstitutionelle aftaler i

betydelig grad, i lyset af ikrafttrædelsen af Traktaten om Den Europæiske Union, og at indgå
nye aftaler for at tage højde for det, der er opnået med denne Traktat,

B. der henviser til, at det er hensigtsmæssigt at gøre Fællesskabets beslutningsproces mere
gennemsigtig og dermed bidrage til at nedbringe det demokratiske underskud i Fællesskabet,

således at EF-borgernes voksende bekymring kan afhjælpes,

C. der henviser til, at de væsentligste områder, der er berørt af de interinstitutionelle aftaler,

vedrører Den Økonomiske og Monetære Union, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,

Fællesskabets internationale aftaler og lovgivningsprocessen,

D. der henviser til, at praksis med interinstitutionelle aftaler mellem Rådet, Kommissionen og
Parlamentet har givet Parlamentet lovgivningsmæssigt ansvar og forbedret lovgivningspro
ceduren og forbindelserne mellem de tre institutioner,

1 . opfordrer Rådet og Kommissionen til at forhandle og indgå interinstitutionelle aftaler på
følgende områder: Den Økonomiske og Monetære Union, den fælles udenrigs- og sikkerheds

politik, Fællesskabets internationale aftaler og lovgivningsprocessen;

2. opfordrer, hvad ØMU angår, Kommissionen og Rådet til at indgå en aftale med Parlamentet
om anvendelse af principperne om demokratisk kontrol, åbenhed, gennemskuelighed og
mindskelse af det demokratiske underskud inden for området økonomiske og monetære
anliggender og valutakurssystemet og i forbindelse med udnævnelse af tjenestemænd i
institutionerne under ØMU;

3 . foreslår, at Rådet og Kommissionen på det økonomiske område forpligter sig til at arbejde i
samråd med Parlamentet i forbindelse med formuleringen og ajourføringen af de overordnede
retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker, vurderingen af
medlemsstaternes konvergensprogrammer, henstillingerne vedrørende uforholdsmæssigt store
underskud og brugen af sanktioner samt udarbejdelsen af afledt ret angående ØMU;
4.

kræver, at Parlamentet skal give sit samtykke i forbindelse med udnævnelse af medlem

merne af Det Monetære Udvalg og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg samt i forbindelse

med indsættelsen af ECB's Styrelsesråd;

5 . mener, for så vidt angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, at der skal tages behørigt
hensyn til Parlamentets synspunkter vedrørende de grundlæggende valg i forbindelse med den
(')

EFTnr. C 224 af 31.8.1992.

(2)

EFT nr. C 125 af 18.5.1992, s. 81 .
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fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvilket forudsætter, at Parlamentet regelmæssigt under
rettes af formandskabet og Kommissionen, og ønsker, at der iværksættes en mekanisme til

opfølgning afafgørelserne og en procedure, der tager hensyn til Parlamentets henstillinger, for så

vidt angår de vigtigste beslutninger (aktioner til opretholdelse af freden og militære aktioner
uden for Fællesskabet) (artikel J.7 i Traktaten om Den Europæiske Union);

6.

mener, for så vidt angår tiltrædelse, at det i henhold til aftalen bør være muligt for de

kompetente udvalg og især Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender at føre drøftelser
med Kommissionen fra den fase, hvor denne udarbejder sin udtalelse, således at det kan yde et

bidrag til udarbejdelsen af denne udtalelse; finder, at Kommissionen og Rådet under hensynta
gen til forhandlingernes fortrolige karakter med regelmæssige mellemrum bør aflægge beretning
i det kompetente udvalg om udviklingen i forhandlingerne, således at der kan tages hensyn til
Parlamentets holdning under afviklingen af forhandlingerne;

7. mener, for så vidt angår associeringer, at Parlamentet bør have kendskab til såvel indholdet
som detaljerne i det forhandlingsmandat, som Rådet har til hensigt at give Kommissionen; mener
endvidere, at Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender under forhandlingerne bør
holdes underrettet om eventuelle vanskeligheder, og at det bør gøre opmærksom på væsentlige

problemer, der kunne føre til, at plenarforsamlingen ikke kan afgive en samstemmende udtalelse;

8. mener, for så vidt angår anvendelsen af artikel 228 A i Traktaten om Den Europæiske Union
vedrørende sanktioner, at Rådet bør høre Parlamentet, før der træffes beslutninger, eventuelt
gennem det kompetente udvalg;

9. mener, at Kommissionen bør indhente udtalelse fra Domstolen, når Parlamentet anmoder
herom, fordi det har visse forbehold med hensyn til en aftales forenelighed med Fællesskabets
retsorden ;

10.

mener, for så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne om den fælles udenrigs- og

sikkerhedspolitik, at Rådet og Kommissionen bør være repræsenteret på det højst mulige niveau
under møder i det kompetente udvalg og acceptere indførelsen af en spørgetid i udvalget for
lukkede døre; mener, at institutionerne bør oprette et edb-net til fremsendelse af dokumenter som
f.eks. udkast til erklæringer;

1 1 . mener, at Rådet på forhånd bør høre Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender
om fælles holdninger og aktioner, som det har til hensigt at indlede, eventuelt via udvalgets
formandskab; mener, at først og fremmest udvalgsformanden bør have meddelelse om
erklæringerne, før de offentliggøres, og at en frist på nogle timer vil give Parlamentet mulighed
for at give udtryk for forbehold over for en given tekst, før denne offentliggøres;
12.

mener, at Rådets formand ved slutningen af dets halvår bør sende Parlamentet en skriftlig

beretning om opfølgningen af Parlamentets initiativer, og at alle de fremsatte forslag udtrykkelig

bør omtales i denne beretning med angivelse af de indledte aktioner for hver enkelt af dem;
finder, at Kommissionen ligeledes bør, for så vidt angår dens særlige kompetenceområder, følge
en lignende fremgangsmåde;

1 3 . mener, for så vidt angår de internationale aftaler, hvor Parlamentet og Rådet deler ansvaret
for beslutningsprocessen, at Parlamentet bør deltage på samme niveau som Rådet, såvel med
hensyn til fastlæggelsen af forhandlingsdirektiverne som opfølgningen af disse, og finder, at
Parlamentet kan være repræsenteret på de internationale konferencer i overensstemmelse^ med
den parlamentariske tradition, hvilket åbner mulighed for, at det er fuldt ud underrettet, når det
skal udøve sine beføjelser i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og
proceduren med samstemmende udtalelse;
14.

mener, for så vidt angår lovgivningsprocessen, at der skal foretages en nærmere

præcisering af Parlamentets betydning i høringsproceduren, herunder proceduren med fornyet
høring af Parlamentet i overensstemmelse med Domstolens dom af 16. juli 1992 ('), og
samarbejdsproceduren;

15.

giver med denne beslutning sin delegation ved den interinstitutionelle konference mandat

16.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlems

til at forhandle disse aftaler med Rådet og Kommissionen;
staternes parlamenter.
(')

Sag nr. C-65, Parlamentet/Rådet, Samling af Domstolens Afgørelser, 1992, s. 4593.
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20. Søtransport i Adriaterhavet og Det Jonske Hav
BESLUTNING A3-0067/93

Beslutning om udviklingen af søtransport og havnevirksomhed i Adriaterhavet og Det Joniske
Hav

Europa-Parlamentet,

— der henviser til forslag til beslutning af Sarlis om søtransport og Fællesskabets havne i
Adriaterhavet og Det Joniske Hav (B3-0881 /92),

— der henviser til den erklæring om havne og søtransport i Adriaterhavet og Det Joniske Hav,
som Udvalget om Transport og Turisme vedtog i Napoli den 18 . marts 1992 umiddelbart
efter en offentlig høring (') med deltagelse af transportministrene fra henholdsvis Repu
blikken Slovenien, Republikken Kroatien, Forbundsrepublikken Montenegro og Repu
blikken Albanien samt en lang række repræsentanter for de havne i Grækenland, Italien og
tredjelande, som ligger ved disse have,

— dier henviser til sine beslutninger af henholdsvis 16. november 1988 om en europæisk
havnepolitik (2), 13. december 1990 om udvikling af den fælles transportpolitik med henblik
på gennemførelsen af det indre marked (3), 9. juli 1991 om kombineret transport i EF — et

område i stadig udvikling (4), 12. juni 1992 om transport i Middelhavsområdet (5) og 12. juni
1992 om transport i Europa op mod år 2000 (6),

— der henviser til sin beslutning af 15 . december 1992 om problemer for vej- og jernbane- og
lufttrafikken på grund af borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien (7),

— der henviser til Rådets forhandlingsdirektiver til Kommissionen med henblik på indgåelsen
af en finansprotokol mellem EF og Slovenien (8),

— der henviser til de afgørelser, der blev truffet i Maastricht den 10. december 1991 , særlig
artikel 75 vedrørende transport, artikel 129 B, C og D vedrørende transeuropæiske net og
artikel 130 D vedrørende oprettelse af en samhørighedsfond,

— der henviser til Kommissionens forslag om at give Unionen midlerne til at nå sine mål
(KOM(92) 2000 og KOM(92) 2001 — Delors II-pakken) og til sin beslutning af 10. juni

1992 om Kommissionens meddelelse: Fra Fællesakten til Maastricht-Traktaten — Mål og

Midler (9),

— der henviser til sine tidligere beslutninger om havkatastrofer efter 1978, navnlig beslutning
af 18. april 1991 om skibskatastroferne i Genova og Livorno ( 10), af 16. september 1992 om
miljøskade som følge af olieudslip fra skibe ("), af 17. december 1992 om skibsforliset og
olieforureningen ved La Coruna ( 12), og af 21 . januar 1993 om olietankskibet Braers

forlis C 3), samt sin udtalelse af 26. oktober 1990 om forslag til Rådets forordning om
oprettelse af et EF-skibsregister ( 14);

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Transport og Turisme (A3-0067/93),
(■)

PE 200.286/endel . og PE 201.331 .

(2)
O
(4)
(5)
(6)

EFTnr.
EFTnr.
EFTnr.
EFT nr.
EFT nr.

(7)

Protokol fra den 15.12.1992, del II, punkt 1 b).

(8)
(9)
( 10)
(")

PE 203.105 .
EFT nr. C 176 af 13.7.1992, s. 74.
EFT nr. C 129 af 20.5.1991 , s. 132.
EFTnr. C 284 af 2.1 1.1992, s. 80.

C
C
C
C
C

326 af 19.12.1988, s. 61 .
19 af 28.1.1991 , s. 241 .
240 af 16.9.1991 , s. 64.
176 af 13.7.1992, s. 250.
176 af 13.7.1992, s. 246.

C 2) Protokol af 17.12.1992, del II, punkt 6 a).
O Protokol af 21.1.1993, del II, punkt 1 .
C4)

EFT nr. C 295 af 26.1 1.1990, s. 659.
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A. der henviser til, at Adriaterhavet og Det Joniske Hav er af klar interesse for Fællesskabet,
idet de ligger op til to medlemsstater: Italien og Grækenland;

B. der henviser til, at det pågældende område på grund af dets centrale beliggenhed i
Middelhavet og forbindelserne til Det Fjerne Østen spiller en strategisk rolle for Fælles

skabets eksterne forbindelser via Balkanområdet til de republikker i Samfundet af Uafhæn
gige Stater (SNG), som støder op til Sortehavet,

C. der henviser til, at området Adriaterhavet-Det Joniske Hav nu berøres af syv kyststater

(Italien, Grækenland, Albanien, Serbien-Montenegro, Kroatien og Slovenien) med en
samlet befolkning på 94,1 mill.,

D. der henviser til, at de ændrede geopolitiske forhold på kontinentet siden 1989 også har haft

gennemgribende følgevirkninger for det adriatisk-joniske område, idet der er skabt nye
muligheder for at udbygge kommunikationssystemet,

E. der henviser til, at man med henblik på den anden fælleseuropæiske konference om

transportinfrastrukturerne, der er berammet til slutningen af 1993-begyndelsen af 1994, må
uddybe spørgsmålene vedrørende udviklingen af kommunikationssystemet mellem den
sydøstlige del af Fællesskabet og områderne omkring Donau og Sortehavet samt udviklin
gen af søforbindelserne i Middelhavsområdet under hensyntagen til den genoprettelse af
ligevægten, som dette kan medføre for de nordeuropæiske havne i den såkaldte »Northern
Range«,

F. der henviser til udviklingen i den jugoslaviske krise, som desværre tyder på en langvarig og
vanskelig fredssøgende proces med negative følger for de økonomiske forbindelser og
samhandelen mellem de forskellige republikker indbyrdes og mellem disse og den øvrige del
af Balkanområdet,

G. der henviser til, at Grækenland er den stat i området, som er mest udsat for følgerne af krisen

i det tidligere Jugoslavien og risikerer en alvorlig isolation inden for kommunikationsnettet
med den øvrige del af Fællesskabet, hvis der ikke hurtigt findes holdbare alternativer,
H. der henviser til nødvendigheden af at oprette et transeuropæisk net mellem Italien,
Grækenland og Balkanområderne, hvilket udgør et gyldigt og presserende nødvendigt
alternativ til Grækenlands forbindelsessystem med den øvrige del af Europa,

I.

der henviser til, at Kommissionen under udarbejdelsen af sin »masterplan« om et EF-
havnenet derfor må overveje udbygning af forbindelsesvejene mellem Grækenland og

Italien gennem udvidelse af forbindelserne mellem havnene i de pågældende lande under
hensyntagen til trafikkens og passagerstrømmens eksisterende sammensætning og den
sammensætning, de kunne tænkes at få fremover,

J. der henviser til, at en positiv løsning på problemerne i Mellemøsten vil gøre det muligt at
intensivere de interkontinentale skibsruter til Det Fjerne Østen med henblik på at fremme

adgangen til Middelhavet for store containerskibe af 4. generation, idet forbindelsen til
havnene i det nordlige Adriaterhav sikres gennem omskibning,

K. der henviser til nødvendigheden af, at der også gøres et fremstød for navigationsruterne til

havnene i Sortehavsområdet, hvis udbygning på kort og mellemlang sigt kan udgøre et

værdifuldt supplement til de allerede planlagte forbindelsesnet til lands mellem fællesskabs
landene og Østeuropa, herunder SNG-republikkerne,

L. der henviser til, at nødvendigheden af en større integration af havnene i Adriaterhavet og Det
Joniske Hav med henblik på at øge deres effektivitet og konkurrencedygtighed på

fællesskabsplan klart indebærer, at der navnlig for de italienske havne må vedtages en plan,
som sigter på større koncentration af de offentlige finansielle midler samt på en reform af
havneforvaltningen,

M. der henviser til betydningen for den pågældende region af miljøbeskyttelse og sikkerhed til
søs i betragtning af det store antal transporterede passagerer og Adriaterhavets særlige
beskaffenhed,
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N. der henviser til de nye muligheder, der vil åbne sig med liberaliseringen af cabotage-sejlads,
navnlig for ship-coast-trafikken på de adriatiske og joniske søruter, i forbindelse med en
positiv fællesskabspolitik for søtransport og indførelse af EF-skibsregistret EUROS ,

O. der henviser til de besøg, som en delegation fra Udvalget om Transport og Turisme den
17.-20. juni 1992 aflagde i havnene i Trieste, Venedig, Ravenna og Ancona (Italien), samt til
ordførerens besøg den 18.-21 . september 1992 i havnene i Piræus, Patrasso og Igoumenitza
(Grækenland), den 2.-3 . oktober 1992 i havnene i Brindisi, Taranto og Bari (Italien) og den
28.-29. januar 1993 i havnene i Capodistria-Koper (Slovenien) og Fiume-Rijeka (Kroatien);

P. der henviser til muligheden for gennem fremme af skibsfart at omlægge dele af den regionale
cabotagetransport til lands til kystskibsfart og betydelige mængder af den europæiske
nord-syd-fjerntransport til havtransport,

Foranstaltninger til udvikling af det adriatisk-joniske område

1.

opfordrer Kommissionen, Rådet og de berørte medlemsstater til i samarbejde med

2.

er af den opfattelse, at den »masterplan« for de europæiske havne, som Kommissionen er i

Parlamentet at gøre en indsats, for at forbindelserne i det adriatisk-joniske område kommer til at
udgøre et virkeligt integreret søfarts- og havnesystem af interesse for Fællesskabet;

færd med at udarbejde, med den græske og italienske regerings indforståelse, bør angive de
havne, der er af interesse på fællesskabsplan og nationalt plan, og hvorom de finansielle midler
skal koncentreres, og med hvilke forbindelsesinfrastrukturerne til lands til de store forbindelses

knudepunkter skal udbygges; kombineret transport inden for det transeuropæiske transportnet
skal afpasses således, at transport ad vandvejen og pr. bane også prioriteres i disse regioner i
forhold til landevejs- og lufttransport;

3 . anser det for nødvendigt, at man i samarbejde med kyststaternes kompetente myndigheder
gennemfører en harmonisering af bestemmelserne for søtransport, en standardisering af
havnetjenesteydelserne, et snævrere samarbejde om integreringen af telematiktjenesterne og en
gradvis harmonisering af tariffer og havneafgifter og af sikkerhedsbestemmelserne om bord på

skibe og for losse- og lasteoperationerne i havnene, samt regler vedrørende anvendelse af
bugserbåde og betaling for bugserhjælp i havne;

4.

anser det for nødvendigt, at man straks gennemfører programmerne for udbygning og

reorganisering af havneinfrastrukturerne på den italienske side gennem:
— forvaltningsmæssig reorganisering af mole VII i havnen i Trieste,

— reorganisering af infrastrukturerne i havnen i Venedig ved overførsel af Marittima
aktiviteterne til Marghera-havneområderne,

— oprensning af kanalhavnen ved Ravenna for at sikre fuld besejling heraf og bygning af den
nye hovedvej E 55 for at sikre forbindelse med det store internationale vejnet,
— fuldførelse af arbejdet med henblik på at forbinde havnen i Ancona med vejnettet,

— fuld havnerelateret udnyttelse af de nye infrastrukturer i havnen i Bari samt en fordobling af
kapaciteten på hovedvejen Ofantina,

— udbygning afjernbaneforbindelserne til havnen i Brindisi, færdiggørelse af havneprojekter
ne i Taranto og opførelse af et funktionelt intermodalt center i havnene i Brindisi og Taranto;
5.

anser det, for så vidt angår de græske havne, for yderst vigtigt, at man:

— tilvejebringer de nødvendige finansielle midler til iværksættelse af programmerne for
udbygning af havnene i Patras og Igoumenitsa og andre dele af Vestgrækenland og samtidig
anlæggelse af de nye forbindelsesveje til Athen, Volos, Kalamata og Thessaloniki,
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— gennemfører projekterne med henblik på sammenknytning afjernbanenettet mellem Patras
og Athen med en linje med samme sporvidde som linjen Athen-Thessaloniki-udlandet og
mellem Igoumenitsa og det nordlige Grækenland,

— gennemfører projekterne med henblik på sammenknytning af motorvejsnettet mellem
Igoumenitsa og Thessaloniki, mellem Igoumenitsa og Volos og mellem Igoumenitsa, Patras
og Kalamata,

6.

mener, at forhandlingerne om indgåelsen af aftaler om økonomisk og handelsmæssigt

samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og republikkerne i det tidligere Jugoslavien og i

forbindelse med den nyligt indgåede aftale med Albanien samt de dertil hørende finansproto
koller bør omfatte følgende :

— programmer for udbygning af havnen i Koper i Slovenien kombineret med prioritering af en
omorganisering af den eksisterende landevejsforbindelse med Trieste og med motorvejen til
Ljubljana,

— mulighederne for udbygning af havnen i Rijeka med prioritering af færdiggørelsen af
motorvejen til Zagreb,

— udviklingsprogrammer vedrørende havnene i Bar og Durazzo med kontrol af forbindelserne
til regionerne inde i landet,

— planen over landforbindelserne med de forskellige havne med henblik på at sikre en hurtig
og effektiv adgang til dem;

7. opfordrer Fællesskabets og medlemsstaternes kompetente myndigheder til at koordinere
programmerne for udvidelse af de enkelte havne for at undgå tab af omfattende offentlige midler
og en heraf følgende underudnyttelse af betydelige infrastrukturer og anlæg i havneområderne;
8. er af den opfattelse, at man bør oprette og/eller udbygge intermodale havnecentre med let
adgang til de store kommunikationsnet for at fremme udviklingen af kombineret transport og
specialiseret trafik;

9. mener, at der også i forbindelse med de transeuropæiske transportnet bør opstilles
infrastrukturprogrammer, som er i overensstemmelse med det pågældende områdes betydning
for Fællesskabet, med henblik på udvidelse af forbindelserne over Alperne for transittrafikken og
under hensyntagen til de aftaler, der for nylig er indgået med Østrig, Schweiz og Slovenien;

1 0. mener, at der på nationalt plan, navnlig fra den italienske og den græske regerings side, bør
vedtages lovbestemmelser, der er kompatible med Fællesskabets retsakter om den fri konkur
rence, og som skal omhandle:

— en ny definition af opgaverne for havnemyndigheden, som forestår havneforvaltningen,

— en begrænsning af det offentliges deltagelse i forvaltningen af havneaktiviteterne i
forbindelse med lastning og losning og håndtering af gods,

— et stort antal entreprenører inden for havneoperationerne og fragten og håndteringen af
varerne samt rationalisering af de hermed forbundne serviceydelser,

— fremme af arbejds- og sikkerhedsforholdene for havnearbejderne;

1 1 . understreger nødvendigheden af at støtte alle former for samarbejde med henblik på at
styrke og effektivisere færgeforbindelserne mellem Grækenland og Italien og nedbringe
omkostningerne hertil, navnlig mellem havnene i Brindisi, Bari og Ancona og havnene i Patras,
Igoumenitsa og Durazzo;

12. gør opmærksom på, at det også for det pågældende område er nødvendigt at fremme en
bæredygtig udvikling, der tager hensyn til kvaliteten af miljøet, navnlig havnemiljøet: den
forventede trafikstigning må ikke på nogen måde gå ud over miljøbeskyttelsen eller sikkerheden
på havet; hvad angår miljøfarlig og farlig godstransport må Fællesskabet også i disse regioner
sikre, at bestemmelserne i IMO- og MARPOL-konventionerne overholdes på det strengeste;
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13 . understreger i denne forbindelse nødvendigheden af en harmonisering hen imod de
højeste EF-standarder af havnekontrollen og for kystområderne samt af en forbedring af
sikkerhedsstandarderne, herunder indførelse af systemer som f.eks . »Vessels Traffic System«
(VTS), inden for søfart og skibsbygning Og fremhæver i denne sammenhæng den særlige rolle,
som de mest avancerede teknologier bør spille;

14. mener, at der på baggrund af de offentlige tjenesteydelser, som færgeforbindelserne
forestår, bør opstilles en tarifpolitik, der også skal omfatte jernbanerne, med henblik på
indførelse af en fælles tarif af intermodal art; man bør ligeledes undgå, at hindringer for den frie
udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport mellem havnene i regionen opstår mellem
medlemsstaterne hos de rederier i EF, som over for andre rederier under EF-flag måtte påberåbe
sig begrænsninger af konkurrencen baseret på visse internationale aftaler (COTIF osv.);
15 . mener, at man i højere grad bør valorisere de eksisterende frihavne i havnene i Trieste,
Venedig og Astakos og i havnene i republikkerne i det tidligere Jugoslavien på grund af den
positive rolle, de kan spille for intensiveringen af samhandelen på det konkurrencemæssige plan;

Tilvejebringelse af de finansielle midler

16. opfordrer de forskellige institutioner, der er inddraget i udviklingen af det adriatisk
joniske område, til under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet at tilvejebringe de nødvendige
finansielle midler til samtlige initiativer med henblik på udbygning af havneinfrastrukturerne og
forbindelserne med vejnettet, jernbane- og flodnettet og det øvrige multimodale net samt på
opførelse af de i planen omhandlede intermodale centre ;

17 .

mener, at der i denne forbindelse kan blive tale om følgende finansielle instrumenter:

— finansieringer fra den italienske og den græske regering,

— udnyttelse af de bevillinger, der er opført på fællesskabsbudgettet til de forskellige
programmer, som vedrører transportudvikling, herunder navnlig :

a) den nye samhørighedsfond, der er omhandlet i Maastricht-Traktaten, og som berører
Grækenland,

b) udnyttelse fra de italienske Adriaterhavsregioners side, der er omfattet af mål nr. 1 , af en
del af strukturfondene,

c) udnyttelse af de finansielle miljøinstrumenter (LIFE) ('),
d) ad hoc-finansiering af planen for det adriatisk-joniske system,

e) udnyttelse af de muligheder, EIB 's interventioner frembyder (også på baggrund af den
seneste finansaftale mellem EIB og EFTA),

— transportfinansieringer i forbindelse med genforhandlingen af aftalerne om økonomisk og
handelsmæssigt samarbejde med republikkerne i det tidligere Jugoslavien og med Albanien,
— finansieringer fra de regionale myndigheder og havnemyndighederne,
— private finansieringer;
*
*

*

18 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemssta
ternes regeringer og parlamenter, regeringerne i republikkerne Slovenien, Kroatien, Montene
gro, Serbien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Albanien og Den Europæiske
Transportministerkonference (CEMT) og Europarådet.

(')

EFT nr. L 206 af 22.7.1992, s. 1 .
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21 . Færdselssikkerhed

BESLUTNING A3-0014/93

Beslutning om Fællesskabets handlingsprogram om færdselssikkerhed
Europa-Parlamentet,

— der henviser til forslag til beslutning af:

a) da Cunha Oliveira om miljøkatastrofen i den autonome region Madeira (B3-0248/90),
b) Ferri om harmonisering på EF-plan af færdselssikkerhedsbestemmelserne (B3-0840/
90),

c) Stewart og Smith om Scandinavian Star-tragedien (B3-0893/90),

d) Kostopoulos om udarbejdelse af et fællesskabsdirektiv om kontrollen med overholdelse

af sikkerhedsbestemmelserne på passagerskibe og pålæggelse af alvorlige sanktioner
(endog udelukkelse fra fælles transportprojekter) imod eventuelle lovovertrædere
(B3- 1069/90),

e) Stewart m.fl. om den tragiske busulykke ved Joigny nær Paris, Frankrig (B3- 1300/90),
f) McMillan-Scott og McIntosh for ED-Gruppen om busulykker på de franske motorveje
(B3- 1665/90),

g) Braun-Moser om færre trafikuheld om natten ved hjælp af obligatorisk mærkning af

lastmotorkøretøjer med reflekterende vandrette striber (B3- 17 14/90),
h) Muscardini m.fl. om reservechauffører i turistbusser og rutebiler (B3- 1867/90),
i) Kostopoulos om passagerbeskyttelsessystemer til alle biler (B3- 1975/90),
j) Staes om bilvæddeløb på offentlig vej (B3- 1985/90),
k) Braun-Moser og Klepsch for PPE-Gruppen om oprettelse af et europæisk trafiksikker
hedsråd (B3-02 10/91 ),

1)

Kostopoulos; emne: trafiksikkerheden på de græske landeveje (B3-0672/91 ),

m) Moretti om vejbelægningsmaterialer (B3-0676/91 ),

n) Kostopoulos om skibenes sikkerhed og beskyttelse af Middelhavet (B3-07 10/91 ),
o) Muscardini om tankskibet Havens forlis (B3-0875/91 ),

p) Muscardini m.fl. om vejarbejde på motorveje (B3- 1069/91 ),
q) Stewart om Euros-skibsregistret (B3- 1095/91 ),
r) Alex Smith m.fl. om passagerers sikkerhed i andre køretøjer end personbiler (B3
1256/91 ),

s) Valverde Lopez om et samordnet net af helikopterredningskorps for landevejstrafikken i
Fællesskabet (B3- 1297/91 ),

t)

Muscardini om vejarbejde (B3- 1467/91 ),

u) Muscardini om foranstaltninger til fordel for handicappede på lufttransportområdet
(B3- 1746/91 ),

v) Fernández-Albor om gennemførelse af en integreret plan for sikkerhed til søs (B3
1947/91 )

— der henviser til sine beslutninger af 13 . marts 1984 ('), 18 . februar 1986 (2) og 15 . juni
1987 (3) om færdselssikkerhed,

(')
(2)
0

EFT nr. C 104 af 16.4.1984, s. 38 .
EFT nr. C 68 af 24.3 . 1986, s. 35 .
EFT nr. C 190 af 20.7.1987, s. 18.
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— der henviser til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
( 1959),

— der henviser til Wienerkonventionen om vejfærdsel, færdselstavler og signaler ( 1968) og
den europæiske Genevekonvention ( 1971 ),

— der henviser til Kommissionens meddelelse af 9 . januar 1989 : »Færdselssikkerhed: et højt
prioriteret område for Fællesskabet« (KC)M(88)0704),
— der henviser til den rapport, der er udarbejdet af en ekspertgruppe på højt niveau, om en
europæisk færdselssikkerhedspolitik,

— der henviser til de forskellige undersøgelser af betydningen af en velorganiseret vinterser
vice for vej sikkerheden,
— der henviser til den offentlige høring organiseret af Udvalget om Transport og Turisme den
28. maj 1991 om færdselssikkerhed (PE 151.106), samt de talrige skriftlige meddelelser til
udvalget fra en række organisationer,

— der henviser til Rådets resolution af 21 . juni 1991 om et fællesskabshandlingsprogram
vedrørende færdselssikkerhed ('),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Transport og Turisme (A3-0014/93),

A. der henviser til, at trafikulykker hvert ar i EF kræver mere end 50.000 dødsofre og mere end
1.700.000 sårede (hvoraf ca. 150.000 bliver invalideret for livstid),

B. der finder denne situation og de menneskelige lidelser som følge heraf uacceptable, ikke blot
ud fra et socialt og moralsk synspunkt, men også ud fra et økonomisk synspunkt, idet
omkostningerne i forbindelse hermed overstiger 2% af medlemsstaternes bruttonationalpro
dukt, hvorfor kravene til sikkerhed bør have høj prioritet,
C. der er af den opfattelse, at medlemsstaternes nationale færdselssikkerhedspolitik har brug for
et nyt incitament, og at Fællesskabet bør spille en afgørende rolle med henblik på en
forbedring af færdselssikkerheden, idet en fællesskabsaktion er mere effektiv end medlems
staternes individuelle og ukoordinerede foranstaltninger,

D. der henviser til, at stadig flere EF-borgere deltager i trafikken også i andre medlemsstater,
hvilket i endnu højere grad nødvendiggør europæisk styring af færdselssikkerheden,

E. der understreger, at de statistiske data vedrørende færdselsulykker viser, at der er stor forskel
mellem medlemsstaterne, for så vidt angår færdselssikkerheden og indvirkningen heraf på
de forskellige kategorier af trafikanter, og at en koordineret fællesskabsaktion med henblik

på en tilnærmelse af de forskellige sikkerhedsniveauer langt hurtigere vil bringe positive
resultater,

F. der henviser til, at indsamlingen af data om dødsulykker på baggrund af de medicinske

fremskridt og de forskellige statistiske kriterier vedrørende tidsforholdet ulykke-død i
medlemsstaterne kræver en realistisk tilpasning hhv. harmonisering,

G. der henleder opmærksomheden på den beslutning, der blev truffet i Maastricht, om at ændre

artikel 75, stk. 1 , i Traktaten om Den Europæiske Union og — litra c — at vedtage
foranstaltninger til forbedring af færdselssikkerheden, dog med forbehold af de ansvarlige
myndigheders beslutningsautonomi , jf. subsidiaritetsprincippet,
H. der henleder opmærksomheden på, at menneskelige faktorer er årsag til langt de fleste
færdselsulykker, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt først og fremmest at beskæftige
sig med de menneskelige årsager til disse uheld,

(')

EFT nr. C 178 af 9.7.1991 , s. 1 .
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I.

der henviser til, at den stadig stærkere konkurrence inden for godstransporten ad landevej
ofte medfører, at chaufførerne ikke overholder fartgrænser og hviletider, og at køretøjerne
overlæsses, hvilket er en væsentlig faktor ved mange alvorlige ulykker,

J. der er klar over, at hovedparten af ulykkerne finder sted i tæt bebyggede områder, og at
mange trafikofre er fodgængere, som sammen med cyklister og motorcyklister udgør den
mest sårbare gruppe,

K. der konstaterer, at de unge, uerfarne bilister har behov for øget og tilpasset vejledning,
L. der er klar over, at en fællesskabsaktion på området færdselssikkerhed kun kan få en effektiv
og varig virkning, hvis den indgår i en samlet forebyggelsesstrategi baseret på en forbedring
af følgende faktorer:
a) trafikanternes adfærd,

b) køretøjers udvikling, konstruktion, udstyr og vedligeholdelse,
c) vejnettets kvalitet, skiltning og signaler,
d) vejhjælp og hjælp i forbindelse med ulykker,

M. der beklager, at Kommissionen på trods af Parlamentets beslutninger af 13 . marts 1984 og af
18 . februar 1986, der indeholdt et detaljeret program for EF-retsakter om færdselssikkerhed,

endnu ikke har forelagt noget program på dette område,
N. der er af den opfattelse, at det er nødvendigt at indsamle, behandle og analysere statistiske,
tekniske, videnskabelige og økonomiske data for at kunne give Fællesskabet og medlems
staterne de oplysninger, de behøver for at kunne iværksætte de foranstaltninger, der er
absolut nødvendige for sikkerheden inden for alle transportområder, og at det derfor vil være
hensigtsmæssigt at oprette en fælles rådgivningsinstans på dette område, som bl.a. skal have
til opgave ved brug af strafferegisteret nøje at fastslå, om visse persongrupper i særlig grad
forvolder ulykker med personskade, med henblik på at gøre fremtidige forebyggelsesforan
staltninger mere målrettede,

O. lægger vægt på, at de foranstaltninger, der træffes med henblik på at forbedre færdselssik
kerheden, ikke indskrænker den personlige frihed, medmindre det er påvist, at virkningerne
er klare og betydelige ; tilsvarende bør bindende færdselssikkerhedsbestemmelser, der ikke
har haft påviselig virkning, ophæves,

1.

understreger sin politiske vilje til at prioritere sikkerheden inden for alle transportomrader,

og især sådanne aktioner, som har til formål at mindske antallet af trafikofre på en varig og
effektiv måde, idet subsidiaritetsprincippet dog overholdes strengt;

2. er fuldstændig overbevist om, at Fællesskabet bør iværksætte alle de foranstaltninger, der er
nødvendige for en forbedring af sikkerheden inden for alle transportområder, og at disse aktioner
samt de nødvendige bevillinger hertil bør have høj prioritet; finder imidlertid at det i
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør kontrolleres, hvilke foranstaltninger der bør
træffes på hvilket plan, og at problemet også bør betragtes i hele sin europæiske dimension,

navnlig under hensyntagen til de aftaler, der er indgået inden for rammerne af FN' s Økonomiske
Kommission for Europa;

3 . finder, at alle relevante EF-retsakter og nationale lovgivningsbestemmelser samt alle
relevante offentlige og private projekter inden for transportområdet, der påvirker sikkerheden,
bør gøres til genstand for en systematisk evaluering af denne påvirkning;
4. anmoder derfor Kommissionen om at forelægge et rammedirektiv indeholdende generelle
principper for en evaluering af EF-retsakters og nationale lovgivningsbestemmelsers indvir

kning på sikkerheden, samt af offentlige eller private projekter inden for transportområdet, som
kunne have indvirkning på sikkerheden ;
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5 . opfordrer Kommissionen til i sit Generaldirektorat for Transport at nedsætte en arbejds
gruppe (»task force«) vedrørende færdselssikkerhed, som skal have til opgave i samarbejde med
forskningsinstitutionerne i medlemsstaterne at forelægge et fællesskabshandlingsprogram inden

for dette område og som led i landtransportpolitikken at fremsætte forslag til en samlet strategi
for færdselssikkerheden, hvor hovedvægten lægges på foranstaltninger, som har vist sig at føre
til en klar forbedring af færdselssikkerheden ;

6. opfordrer Kommissionen til i sit handlingsprogram at være særlig opmærksom på bestemte
målgrupper, som er specielt truet i trafikken, som for eksempel børn, ældre mennesker og yngre,
uerfarne bilister;

7.

ønsker harmonisering af de færdselsregler og de færdselsskilte, der er vigtige for

trafiksikkerheden;

8. giver udtryk for, at medlemsstaterne i forbindelse med færdselssikkerheden kan håndhæve
strengere bestemmelser end dem, der findes i EF-lovgivningen ;

9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde direktiver om obligatorisk montering af sikker
hedsseler ved alle sæder i langtursbusser og om obligatorisk montering af sikkerhedsafstivning
på disse køretøjer;

10.

opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt bl.a. at forelægge forslag til forbedring af de

gældende retsforskrifter på følgende områder:

a) direktiver indeholdende en definition af normer og metoder i forbindelse med regelmæssig
teknisk kontrol af alle køretøjskategorier, herunder påhængsvogne og campingvogne;
b) et direktiv om udvidelse af den tekniske kontrol til også at omfatte to- eller trehjulede
motorkøretøjer, navnlig deres bremser;

c) direktiver om teknisk harmonisering af motorkøretøjers konstruktionsspecifikationer og de
tekniske aspekter ved køretøjerne, som fremmer en roligere kørsel og øger den aktive og
passive sikkerhed; med henblik herpå bør følgende foranstaltninger iværksættes :
— indførelse af obligatorisk standardudstyr på alle køretøjer, især forruder af lamineret
glas, nakkestøtter, tågelygter, brandsikre brændstoftanke og alarmsystemer;

— obligatorisk montering af to udvendige bakspejle og optimering af køretøjernes lygter
og udsyn ;

— pligt til at medføre brandslukningsudstyr og sikkerhedshammer;
— bilforpartier, som er mindre farlige for fodgængere;
— bedre beskyttelse af chauffører og passagerer ved sammenstød, såvel forfra som fra
siden ;

— indførelse af stødabsorberende sikkerhedsrat og indbygning af airbag ;
— godkendelse af et tredje, højtmonteret bremselys ;

— forstærkning af førerkabine, beskyttelse mod påkørsel fra siden, gummibeklædte
kofangere, beskyttelsesanordninger foran og bag på køretøjet og stænklapper på
lastbiler;

— obligatorisk montering af forskellige refleksanordninger på cykler;

1 1.

opfordrer Kommissionen og Rådet til hurtigst muligt at vedtage følgende retsakter om

trafikanters adfærd :

a) hastighedsbegrænsninger for alle køretøjskategorier;
b) et direktiv om chaufførers maksimale promille;

c) et direktiv om forbud mod at føre motorkøretøj under indflydelse af stoffer og skærpelse af
ansvarspligten ved overtrædelse heraf;

d) et direktiv om obligatorisk brug af beskyttelseshjelm på tohjulede motorkøretøjer;
e) forbud mod, at førere af motorkøretøjer benytter walkman ;

f) mærkning af medicinske præparater, som kan have indvirkning på evnen til at føre køretøj ,
og forbud mod indtagelse af sådanne medikamenter;
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g) indførelse af en social ordning inden for landevejstransporten vedrørende køre- og hviletider
for lastvogns- og buschauffører, svarende til de sociale ordninger for andre arbejdstagere,
bedre overvågning af de dertil knyttede kontrolapparater (fartskrivere), målrettede aktioner
til overholdelse af den maksimale nyttelast, der skal gøre en ende på de ulovlige forhold på
dette område, under særlig hensyntagen til færdselssikkerheden;

12. anmoder Kommissionen og Rådet om at vedtage henstillinger samt, såfremt det er i
overensstemmelse med nærhedsprincippet, forordninger eller direktiver om skiltning, signaler
og vejmateriel, herunder følgende:

a) indførelse af ensartet materiel, såvel permanent (skiltning og vejmarkering) som midlertidigt
(vejarbejde, omkørsler m.m.);

b) tekniske specifikationer for vejskilte og signaler;
c) forbedring af sikkerheden for fodgængere

— i lyskryds gennem konfliktfri lysregulering (konstant grønt og adskilt/separat drejning)
på grund af den principielle uforenelighed mellem grønt for fodgængere og drejende
motorkøretøjer;

— i ikke lysregulerede kryds samt på strækninger mellem krydsene gennem signal- og
byggetekniske foranstaltninger;

d) hovedkrav til permanent vejmateriel (autoværn, stødabsorberende anordninger osv.);
e) systematisk kontrol af vejnettets sikkerhed;
f)

vejklassificering ;

g) vedtagelse af et fælles system til angivelse af motorveje (grønt eller blåt);
13 . glæder sig over Kommissionens nylige initiativer med henblik pa iværksættelse af et
fællesskabshandlingsprogram for transeuropæiske net og indføjelsen af et nyt afsnit XII i
Traktaten om Den Europæiske Union om transeuropæiske net, og finder det påkrævet at foretage
en korrekt vurdering af de foreslåede transeuropæiske infrastrukturers indvirkning på færdsels
sikkerheden ;

1 4. konstaterer med stor bekymring, at færdselssikkerheden i landene i Central- og Østeuropa
er mindsket, og anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorledes EF og institutionerne i
medlemsstaterne gennem overdragelse af viden og på anden måde kan hjælpe disse lande til at
øge færdselssikkerheden ;

15 . opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge forslag om vejhjælp og hjælp i
forbindelse med trafikulykker, og især forslag om et samordnet net af helikopterredningskorps
samt regler for grænseoverskridende samarbejde på dette område;
16. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om oprettelse af et europæisk færdsels
sikkerhedsråd, som skal have til opgave at give Fællesskabet, medlemsstaterne og andre
interesserede parter alle de nødvendige videnskabelige, tekniske og økonomiske oplysninger
vedrørende sikkerhed inden for alle transportområder;

17 .

foreslår, at det bl.a. pålægges ovennævnte europæiske færdselssikkerhedsrad:

a) at yde Kommissionen den videnskabelige og tekniske støtte, der er nødvendig for
udarbejdelsen og evalueringen af initiativer på dette område;
b) i samarbejde med medlemsstaterne at oprette et system for indsamling og behandling af
oplysninger om ulykker med henblik på en harmonisering af statistikker på fællesskabsni
veau og oprettelse af en fælles databank om trafikulykker og andre transportulykker, hvem
der forårsager dem, deres forhistorie og registrering af førernes adfærd;
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c) at ændre og harmonisere kriterierne for registrering af dræbte i trafikken i statistikkerne i EF

således, at alle personer, der mister livet i eller som følge af trafikulykker, registreres;
d) at fremme udvekslingen af oplysninger og sørge for en spredning af disse oplysninger til alle
interesserede parter samt at samarbejde med de institutter eller organer, der allerede
eksisterer inden for dette område i medlemsstaterne og i tredjelande;

e) på fællesskabsniveau og i samarbejde med de offentlige og private organer eller institutter
inden for dette område at koordinere uddannelsesprogrammer i skoler og på arbejdspladser
samt kampagner, som har til formål at bevidstgøre offentligheden om færdselssikkerheden;

f) at fremme samarbejdet omkring kontrollen med færdselssikkerhedsforanstaltninger og at
foretage undersøgelser af årsagerne til alvorlige ulykker inden for transportområdet;
g) at samarbejde med Fællesskabets forskningsprogrammer med henblik på at definere
Fællesskabets målsætninger og at udnytte resultaterne heraf til en forbedring af færdselssik
kerheden ;

h) at undersøge og afsløre sikkerhedsmæssige svagheder ved de eksisterende transportin
frastrukturer;

1 8.

understreger nødvendigheden af et sammenhængende EF-forskningsprogram, der omfat

ter alle aspekter af færdselssikkerhed, og glæder sig over Fællesskabets forskningsaktioner på
dette område inden for rammerne af DRIVE, COST og EURET; opfordrer i øvrigt Kommis
sionen til at udarbejde en tidsplan for en koordineret realisering af resultaterne af forskningspro

jekterne samt at forelægge disse til godkendelse;

19. finder, at Fællesskabet og medlemsstaterne bør iværksætte foranstaltninger med henblik
på at fremme avertering, som tilgodeser færdselssikkerheden, og anmoder om indstiftelse af en
fællesskabspris til belønning af den reklame, der i størst udstrækning opfylder dette krav;

20. understreger betydningen af kampagner til bevidstgørelse af offentligheden og til
oplysning af trafikanterne om de største risici og de vigtigste årsager til trafikulykker, og slår til
lyd for en større spredning af alle oplysninger om færdselssikkerhed; mener derfor, at alle

offentlige og private organer eller institutter, der virker inden for dette område, bør støttes i deres

forebyggende arbejde, herunder i gennemførelsen af en velorganiseret vinterservice;

21 . understreger den positive rolle, som foreninger og sammenslutninger i medlemsstaterne
kan spille i forbindelse med færdselssikkerheden; erkender, at disse organisationer ofte har en
svag økonomi, og mener, at de fortjener støtte fra Fællesskabet, for eksempel når de ønsker at

koordinere aktiviteter og organisering på EF-plan;

22.

opfordrer Fællesskabet og medlemsstaterne til at støtte regionale og lokale foranstaltnin

ger til forbedring af færdselssikkerheden ;

23. ønsker, at også selskaber inden for skades-, livs-, syge- og invaliditetsforsikring bidrager
til forøgelse af færdselssikkerheden, således som dette bl.a. sker i USA og Australien;

24. anmoder medlemsstaterne om at opretholde et tilfredsstillende niveau, for så vidt angår
færdselskontrol, med henblik på at sikre overholdelsen af færdselsreglerne, og understreger
nødvendigheden af at stille udstyr med automatisk registrering af lovovertrædelser til rådighed
for de kompetente kontrolinstanser, især til påvisning af hastighedsovertrædelser og kørsel under
indflydelse af alkohol eller narkotika;

25 . anmoder ligeledes medlemsstaterne om at sørge for, at lovovertrædere hurtigst muligt
idømmes den straf, de har gjort sig fortjent til, og at fastlægge retningslinjerne for smidige

administrative og retslige procedurer for behandlingen af mindre alvorlige lovovertrædelser, der
ikke har ført til skader; understreger, for så vidt angår mere alvorlige lovovertrædelser,
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betydningen af mere afskrækkende straffe, f.eks. inddragelse af kørekortet, ønsker i øvrigt et

udvidet samarbejde mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og retsvæsen,
således at de borgere, der begår lovovertrædelser i en anden medlemsstat end den, hvori de har

bopæl, rent faktisk kan straffes; tilsvarende kunne lovovertrædere med bopæl uden for EF
idømmes bøder, der skal betales på stedet;

26.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlems

staternes regeringer.

22. AVS-Ieverandører af bananer *
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)<)465 — C3-0020/93
Dette forslag godkendtes .

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0049/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets forordning om en særlig støtteordning for traditionelle AVS-leverandører af
bananer

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(92)C)465) ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 1 13 (C3-0020/93),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde samt til udtalelser fra
Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af Landdistrikter og Budgetudvalget (A3
0049/93),

1.
2.

godkender Kommissionens forslag under henvisning til resultatet af afstemningen herom;
opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af

Parlamentet godkendte tekst;

3.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet

godkendte tekst;

4.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

væsentlig grad;

5.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr. C 344 af 29.12.1992, s. 9.
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23. Gabcikovo-dæmningen
BESLUTNING B3-0305, 0352, 0382, 0392 og 0428/93
Beslutning om opførelse af Gabcikovo-Nagymaros-kraftværket
Europa-Parlamentet,

A. der henviser til sin beslutning af 29. oktober 1992 (') om opførelsen af Gabcikovo
Nagymaros-kraftværket,

B. der henviser til erklæringen fra Kommissionen om dens mæglervirksomhed i forbindelse
med problemerne omkring Gabcikovo-Nagymaros-dæmningen den 16. februar 1993,

C. der henviser til forslagene fra Kommissionen om de endnu ikke løste problemer mellem den
slovakiske og den ungarske regering,

D. der henviser til resultaterne af forhandlingerne om Kommissionens forslag,
E. der henviser til Gabcikovo-byggeriets følger for natur og miljø,

F. der henviser til den i princippet opnåede enighed mellem den ungarske og den slovakiske
regering om at indbringe konflikten for Den Internationale Domstol i Haag,
1.

er foruroliget over det dødvande, som er opstået, fordi der ikke er sket fremskridt med

2.

anmoder Kommissionen om at informere Parlamentet yderligere om fortsættelsen af

3.

giver endnu engang udtryk for sin bekymring over de eventuelt voksende politiske

4.

glæder sig over, at Kommissionen er rede til at fortsætte sin mæglervirksomhed;

5.

opfordrer konfliktens parter til at holde sig til Fællesskabets forslag af 16. februar 1993 ;

6.

opfordrer indtrængende den slovakiske regering til at indtage en mere fleksibel holdning og

hensyn til en løsning på den foreløbige vandforvaltning, hvilket betyder, at proceduren ved Den
Internationale Domstol i Haag ikke kan indledes, og opfordrer den ungarske og slovakiske
regering til omgående at tage skridt til at sikre fremskridt på dette område;
drøftelsen på højeste politiske plan som vedtaget den 16. februar 1993 ;
spændinger på dette område som følge af konflikten;

samarbejde med henblik på at løse de foreliggende problemer;

7. anmoder Kommissionen om at sørge for, at der i betragtning af forårets komme og for at
imødegå yderligere miljøskader hurtigst muligt træffes en foreløbig ordning for vandforsynin

gen, som ungarerne og slovakkerne i lige stor udstrækning skal føre kontrol med;

8. anmoder Kommissionen om endvidere at undersøge muligheden for at yde finansiel bistand
til Slovakiet som kompensation for en eventuel nedgang i landets energiproduktion;

9. anmoder Kommissionen om at lade uafhængige eksperter foretage en grundig VVM
undersøgelse af projektet, herunder de hidtil opførte anlæg, og anmoder endvidere Kommis

sionen om at lade foretage en samlet undersøgelse af virkningerne for skibsfarten og energipro

duktionen såvel som af andre relevante aspekter af projektet;

10. anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag til et internationalt naturfredningsområ
de i de enestående vådområder rundt omkring Donau i det ungarsk-slovakiske grænseområde
med deltagelse af nationale og internationale statslige og ikke-statslige organisationer;
(')

Protokollen af denne dato, del II, pkt. 18a).

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/268

26. 4. 93

Fredag den 12. marts 1993

1 1 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i

Slovakiet, Ungarn, Tjekkiet, CSCE og Europarådet.

24. Producentstøtte til tomater *
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)<)474 — C3-0478/92

Kommissionens forslag til Rådets forordning om begrænset ydelse af producentstøtte for
produkter forarbejdet på basis af tomater

Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:

KOMMISSIONENS

PAR£I^I?tm]?TS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændringsforslag nr. 1 )
4. betragtning

mængderne af friske tomater bør fordeles mellem forar
bejdningsvirksomhederne på grundlag af de samlede
mængder, de harforarbejdet i de sidste tre produktionsår
før det år, for hvilket støtten fastsættes ;

mængderne af friske tomater bør fordeles pa grundlag af
de samlede mængder, der er markedsført i de sidste tre
produktionsår før det år, for hvilket støtten fastsættes, og
tildeles en brancheorganisation, oprettet af producenter,
konservesindustrien og offentlige organer;

(Ændringsforslag nr. 2)
Betragtning 6a (ny)

fra den 1. januar 1989 indførte De Forenede Stater
straftold på import af flåede tomater fra EF som gengæl
delsesforanstaltning efter EF's beslutning om at indføre

forbud mod hormonbehandlet kød, og derfor er det

nødvendigt, at Kommissionen som led i GATT-forhand
lingerne står fast på kravet om ophævelse af denne
straftold, der gør det næsten umuligt at eksportere disse
EF-produkter til De Forenede Stater—

(Ændringsforslag nr. 3 )
Artikel 1 , stk. 1 , afsnit la (nyt)

I tilfælde af en positiv udvikling i efterspørgslen kan
Rådet under anvendelse af proceduren i artikel 3 forhøje
disse mængder med indtil 3% .

(*) EFT nr. C 328 af 12.12.1992, s. 6.
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KOMMISSIONENS
FORSLAG

PARLAMENTETS
ÆNDRING

(Ændnngsforslag nr. 4)
Artikel 1, stk. 2, 1 . afsnit

2. De i stk. 1 nævnte mængder fordeles af medlemssta
terne mellem forarbejdningsvirksomhederne i forhold til
gennemsnittet af de mængder, hver virksomhed faktisk
producerede i de sidste tre produktionsår inden det år, for
hvilket støtten fastsættes, jf. dog stk. 3 .

2. De i stk. 1 nævnte mængder fordeles af medlemssta
terne på grundlag af de samlede mængder, de har
markedsført i de sidste tre produktionsår før det år, for
hvilket støtten fastsættes og tildeles en brancheorganisa
tion, oprettet af producenter, konservesindustrien og

offentlige organer, jf. dog stk. 3.

(Ændnngsforslag nr. 5 + 7)
Artikel 1, stk. 2, 2. afsnit, leddene

overførsel af højst 25% af mængden for flåede
tomater, udtrykt i friske tomater, til de mængder, som

overførsel af højst 15% af mængden for flåede
tomater, udtrykt i friske tomater, til de mængder, som

er tildelt for tomatkoncentrat og andre produkter på

er tildelt for tomatkoncentrat og andre produkter på

basis af tomater,

basis af tomater,

overførsel af højst 5% af mængden for tomatkoncen
trat, udtrykt i friske tomater, til den mængde, som er
tildelt for andre produkter,
overførsel af højst 5% af mængden for andre produk

overførsel af højst 20% af mængden for tomatkon
centrat, udtrykt i friske tomater, til den mængde, som
er tildelt for andre produkter,
overførsel af højst 20% af mængden for andre
produkter på basis af tomater, udtrykt i friske toma

ter på basis af tomater, udtrykt i friske tomater, til den
mængde, som er tildelt for tomatkoncentrat.

ter, til den mængde, som er tildelt for tomatkoncen
trat .

(Ændnngsforslag nr. 6)
Artikel 2, afsnit la (nyt)

Ved udgangen af produktionsåret 1993-1994 undersøger
Kommissionen resultaterne af anvendelsen af ordningen

i nærværende forordning med henblik på at fremsætte
forslag om eventuelle justeringer af især de fastsatte
mængder.

LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0054/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens

forslag til Rådets forordning om begrænset ydelse af producentstøtte for produkter forarbejdet
på basis af tomater

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0474) ('),
— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 43 (C3-0478/92),
(')

EFTnr. C 328 af 12.12.1992, s. 6.
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— der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af Landdistrik
ter samt til udtalelse fra Budgetudvalget (A3-0047/93),

der henviser til anden betænkning fra Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af
Landdistrikter samt til udtalelse fra Budgetudvalget (A3-0054/93),

1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af

Parlamentet godkendte tekst;

3.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

væsentlig grad;

4.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

25. Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS/EØF i 1992
BESLUTNING A3-0062/93

Beslutning om resultaterne af arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF i 1992 i Santo
Domingo (Den Dominikanske Republik) og i Luxembourg

Europa-Parlamentet,

— der henviser til følgende beslutninger vedtaget af Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF den
20. februar 1992 på mødet i Santo Domingo (Den Dominikanske Republik) ('):
— om vilkårene for gennemførelsen af den i Lomé IV-konventionen omhandlede struktur
tilpasningspolitik (AVS-EØF 441 /92/endel.),
—
—
—
—

om Angola (AVS-EØF 652/92/endel.),
om det sydlige Afrika (AVS-EØF 650/92/endel.),
om situationen i Mocambique (AVS-EØF 619/92/endel.),
om gældsproblemet (AVS-EØF 663/92/endel.),

— om samspillet mellem udvikling, gæld, fattigdom og nedrustning (AVS-EØF 587/
92/endel .),

— om krisen i Haiti (AVS-EØF 664/92/endel .),

— om gennemførelsen af Lomé-konventionen i AVS-staterne i Vestindien under henvis

ning til de særlige problemer og anliggender i dette område (AVS-EØF 647/92/endel.),

— om situationen i Rwanda (AVS-EØF 601 /92/endel.),

— om racisme og racediskrimination (AVS-EØF 660/92/endel.),
— om internationalt samarbejde om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af skovene over
hele verden (AVS-EØF 562/92/endel.),

— om betydningen af FN' s Konference om Miljø og Udvikling for AVS- og EF-staterne
(AVS-EØF 659/92/endel .),

— om befolkning og udvikling (AVS-EØF 656/92/endel.),
— om behovet for en integrering af forvaltningen af naturresourcerne i såvel den
økonomiske som anden planlægning og om nødvendigheden af på UNCED at forpligte

sig til en forsvarlig udvikling inden for Jordens bæreevne (AVS-EØF 642/92/endel.),

— om situationen i Østtimor (AVS-EØF 655/92/endel .),
(')

EFT nr . C 211 af 17.8.1992.

26 . 4 . 93

26 . 4. 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 115/271

Fredag den 12. marts 1993

—
—
—
—
—

om
om
om
om
om

situationen på Afrikas horn (AVS-EØF 658/92/endel.),
den seneste udvikling i Zaire (AVS-EØF 653/92/endel .),
GATT-forhandlingerne (AVS-EØF 661 /92/endel.),
bananer og GATT (AVS-EØF 633/92/endel .),
bistand til flygtninge og fordrevne fra Somalia (AVS-EØF 610/92/endel .),

—
—
—
—
—
—
—

om
om
om
om
om
om
om

Surinam (AVS-EØF 662/92/endel .),
situationen i Somalia (AVS-EØF 636/92/endel .),
situationen i Sudan (AVS-EØF 654/92/endel .),
bananer (AVS-EØF 592/92/endel.),
sukker (AVS-EØF 608/92/endel.),
kakao (AVS-EØF 609/92/endel .),
fødevarer (AVS-EØF 602/92/endel.),

der henviser til følgende beslutninger vedtaget af Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF den
1 . oktober 1992 på mødet i Luxembourg ('):

— om de økonomiske og sociale virkninger af AIDS for befolkningen i AVS-landene

(AVS-EØF 684/92/endel .),
— om situationen i Haiti (AVS-EØF 787/92/endel.),
— om den vedvarende krise på Bougainville (AVS-EØF 719/92/endel.),

—
—
—
—

om de oprindelige folk og 500-året for Amerikas opdagelse (AVS-EØF 721/92/endel.),
om den seneste udvikling i Zaire (AVS-EØF 778/92/endel .),
om demokratiseringsprocessen i Etiopien (AVS-EØF 752/92/endel.),
om Lomé-konventionens gennemførelse og de særlige problemer i Østafrika (i fortsæt
telse af en tilsvarende beslutning vedtaget i Kampala, Uganda, i februar 1991 )

(AVS-EØF 754/92/endel.),
— om situationen i Østtimor (AVS-EØF 779/92/endel .),
— om det regionale samarbejde (AVS-EØF 766/92/endel .),

— om moratoriet for de franske atomprøvesprængninger (AVS-EØF 716/92/endel.),
— om drivhuseffekten (AVS-EØF 71 7/92/endel.),

— om de foranstaltninger, donorlandene bør træffe for at forhindre en ophobning af
forældede pesticider i udviklingslandene (AVS-EØF 722/92/endel.),

— om ørkendannelse (AVS-EØF 734/92/endel .),
— om resultaterne af konferencen i Rio (AVS-EØF 736/92/endel .),
— om miljø og udvikling (AVS-EØF 746/92/endel.),

— om eksport til Somalia af giftigt, farligt og radioaktivt affald (AVS-EØF 753/92/endel.).
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

om hungersnøden i Afrika (AVS-EØF 785/92/endel.),
om nødhjælp til Kenya (AVS-EØF 755/92/endel.),
om sukker (AVS-EØF 730/92/endel.),
om AVS-sukker (AVS-EØF 742/92/endel .),
om AVS-bananer (AVS-EØF 743/92/endel .),
om kakao (AVS-EØF 744/92/endel .),
om kaffe (AVS-EØF 745/92/endel .),
om Sydafrika og det sydlige Afrika (AVS-EØF 786/92/endel.),
om Mocambique (AVS-EØF 757/92/endel .),
om Angola (AVS-EØF 760/92/endel .),
om Somalia (AVS-EØF 780/92/endel.)

der henviser til betænkning fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde (A3-0062/93),
(')

AP/788, AP/789, AP/790.
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A. der henviser til nødvendigheden af regelmæssig information om arbejdet i Den Paritetiske
Forsamling med henblik på en kohærent politik vedrørende udviklingssamarbejdet,

B. der påpeger, at Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF er et selvstændigt parlamentarisk
organ under Lomé-konventionen, som har til opgave at fremme forståelsen mellem
befolkningen i henholdsvis EF-medlemsstaterne og AVS-staterne,

C. der henviser til, at møderne i Santo Domingo og Luxembourg er blevet afviklet på et

tidspunkt, hvor mange AVS-stater er inde i en særdeles positiv udvikling henimod politiske
systemer, der er demokratiske og pluralistiske og respekterer menneskerettighederne,

D. der henviser til, at disse fremskridt må betragtes som en positiv reaktion på beslutningen om

demokrati og udvikling, som Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF vedtog i Amsterdam i
september 1991 ('), Rådets resolution af 28. november 1991 om menneskerettigheder,
demokrati og politikken for udviklingssamarbejde, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs

sluterklæring af 28 . november 1992 om demokratiseringsprocesserne samt Europa

Parlamentets forskellige beslutninger om dette spørgsmål,

E. der henviser til, at Den Paritetiske Forsamling AVS-EØF gennem sit Præsidium har et

særligt ansvar i forbindelse med menneskerettighedssager i både AVS- og EØF-staterne,

1 . understreger, at Den Paritetiske Forsamling er det eneste parlament i verden, , hvor flere
kontinenter er repræsenteret, og som derfor er i stand til at behandle de Nord-Syd-problemer, der
berører AVS-landene, samt at disse muligheder langt fra udnyttes optimalt;

2. beklager, at Den Paritetiske Forsamling efter en langvarig drøftelse på sit møde i
Luxembourg ikke har kunnet holde afstemning om hovedbetænkningen om demokrati, menne
skerettigheder og udvikling i AVS-landene;

3.

håber, at Den Paritetiske Forsamling kan fortsætte sit arbejde, således at den hovedbetænk

ning, der skal vedtages på Forsamlingens næste møde i Gaborone (Botswana) i 1993, harmonerer
med ovennævnte beslutninger, der allerede er vedtaget;

4. går ind for princippet om, at fremskridt i respekten for menneskerettighederne kan og bør
støttes af positive foranstaltninger; er enig med Kommissionen i, at der bør føres en fortløbende
og åben dialog på dette område;

5 . understreger, at Fællesskabets og AVS-landenes ønske om at forsvare og fremme de
individuelle og kollektive menneskerettigheder bør danne grundlag for fælles overvejelser om en
ret til fredelig og demokratisk indblanding; mener, at demokratiske lande, såvel europæiske som
AVS-lande, i videst muligt omfang bør bestræbe sig på at skabe et fredeligt samarbejde med
henblik på at fremme de demokratiske idealer og forsvare menneskerettighederne uden for deres
grænser;

6. er enig i, at demokratiet ikke kan opretholdes uden et acceptabelt minimum af økonomisk
og social velfærd, og er af den opfattelse, at afskaffelsen af fattigdommen er såvel et økonomisk
som et politisk anliggende ;

7.

støtter Den Paritetiske Forsamling fuldt ud i dens bestræbelser på at bidrage konstruktivt til

gennemførelsen af en forfatningsreform i Sydafrika,
hvormed den endelige afskaffelse af
apartheid stadfæstes, og som fører til oprettelse af nye demokratiske institutioner og frie valg,
hvilket ud over den øjeblikkelige betydning for befolkningen i Sydafrika vil muliggøre en
udvikling henimod sociale og økonomiske fremskridt i hele det sydlige Afrika;

8. er enig med Den Paritetiske Forsamling i, at de traditionelle strukturtilpasningspolitikker
har vist sig uhensigtsmæssige med hensyn til at løse AVS-landenes problemer, og at »samfunds
forandrende tilpasninger«, der tager hensyn til den sociale dimension, er nødvendige;
(')

EFTnr. C 31 af 7.2.1992, s. 31 .
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9.

opfordrer Kommissionen til at udarbejde forslag til udbygning af kapitlet om støtte til

strukturtilpasning i Lomé IV-konventionen med henblik på den kommende genforhandling og
anmoder om, at dette forelægges Europa-Parlamentet i begyndelsen af 1 994;

10. glæder sig over EF' s engagement i kampen mod AIDS og dets beslutning om at bidrage
med mindst 50 mecu til programmet for kontrol med AIDS under Lomé IV ; understreger
ligeledes, at disse midler skal gives ud over de beløb, der allerede er afsat til de nationale
vejledende programmer og sundhedsprogrammerne ;

11 . er enig med Den Paritetiske Forsamling i, at forebyggelse, uddannelse og oplysning er den
bedste måde at bekæmpe udbredelsen af HIV på;

12.

glæder sig over de resultater, som Den Paritetiske Forsamlings Præsidium har opnået ved

at indlede mægling mellem myndighederne i Niger og tuareg-samfundet, ved at medvirke til

løsladelsen af politiske fanger i Malawi og ved fortsat at yde et konstruktivt bidrag til løsning af
de vedvarende uoverensstemmelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Sudan som følge af

de alvorlige og gentagne krænkelser af menneskerettighederne; takker de involverede lande for
deres medvirken ;

13 . anerkender og bekræfter betydningen af de ovenfor anførte beslutninger vedtaget af Den
Paritetiske Forsamling og opfordrer Kommissionen til at følge disse spørgsmål op med henblik

på at evaluere, ændre eller fremme samarbejdet på disse områder via finansielt og fagligt støttede

programmer og projekter;

14. gør det klart, at det ved formuleringen af Fællesskabets forskellige politikker vil tage
højde for de beslutninger, der er vedtaget af Den Paritetiske Forsamling, og anmoder sine udvalg
om at tage hensyn til disse beslutninger ved udarbejdelsen af deres betænkninger og udtalelser;
15 . gør endnu engang opmærksom på, at udviklingssamarbejdet bør indgå i en fælles
udenrigs-og sikkerhedspolitik som det mest hensigtsmæssige middel til løsning af AVS
landenes problemer, som hovedsageligt vedrører gældsspørgsmålet, strukturtilpasningen og den

demokratiske tilpasning, situationen på råstofmarkederne, miljøet og en bæredygtig udvikling,
uden at man dog må glemme de alvorlige problemer med racisme og fremmedhad;

16. understreger den politiske betydning af Den Paritetiske Forsamlings delegationsbesøg i
Haiti og Uganda; anerkender den politiske og mediemæssige betydning af Jean-Bertrand
Aristides tilstedeværelse og tale i Den Paritetiske Forsamling, der vidner om den politiske rolle,
som denne forsamling kan spille ;

17. understreger betydningen af deltagelsen af repræsentanter for samfunds- og erhvervslivet
i AVS-EØF-samarbejdet og opfordrer til fortsat at fremme dialogen og samarbejdet med disse;
opfordrer til at skabe vedvarende og fortløbende kontakter mellem repræsentanter for samfunds
livet og Europa-Parlamentets udvalg ;

18 . anerkender den politiske betydning af den høring om fred og udvikling, der fandt sted i
Luxembourg, og bekræfter, at en af de prioriterede målsætninger for Den Paritetiske Forsamling
bør være fremme af freden i AVS-EØF-forbindelserne ; foreslår, at der fremover skabes balance

mellem antallet af mænd og kvinder, der indbydes til høringer;
19.

understreger på ny, med henvisning til artikel 32 i Lomé-konventionen samt artikel 1 i

forretningsordenen for Den Paritetiske Forsamling, at Forsamlingen skal betragtes som et

politisk organ, og minder om, at den som parlamentsorgan bør bestå af medlemmer af
Europa-Parlamentet og demokratisk valgte medlemmer af AVS-landenes parlamenter, hvor
sådanne forefindes ;

20. konstaterer med tilfredshed, at antallet af parlamentsmedlemmer fra AVS-landene, der
deltager i Den Paritetiske Forsamlings møder, til stadighed stiger; anmoder Kommissionen om

og pålægger Forsamlingens formænd, gennem en dialog med AVS-landene, at fjerne de
tekniske, finansielle og politiske hindringer for at skabe en Paritetisk Forsamling, der udeluk
kende består af parlamentsmedlemmer;
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2 1 . beklager, at Europa-Parlamentets medlemmer ikke deltager i Den Paritetiske Forsamlings
møder og arbejdsgrupper, og anmoder formændene for de forskellige politiske grupper om at
sørge for, at Europa-Parlamentets medlemmer rent faktisk deltager i såvel drøftelserne som
afstemningerne;

22.

mener endvidere, at Den Paritetiske Forsamlings rolle bør styrkes, og åt Forsamlingen

med henblik herpå bør have tilstrækkelige finansielle midler og en tilstrækkelig grad af
økonomisk og politisk selvbestemmelse under Revisionsrettens kontrol til at sikre kontinuiteten i
Forsamlingens arbejde og gennemførelsen af dens målsætninger;

23 . finder, at det med henblik på at nedbringe det store antal beslutningsforslag fra
enkeltmedlemmer, der sættes under afstemning, og sikre medlemmernes tilstedeværelse under

afstemningen er nødvendigt, at Den Paritetiske Forsamlings forretningsorden overholdes
strengt, og at afstemningerne om beslutningsforslag så vidt muligt fordeles over hele samlingen
under forudsætning af, at teksterne foreligger rettidigt, og at fristen for ændringsforslag
overholdes ;

24.

finder, at møderne i Den Paritetiske Forsamlings Præsidium bør afholdes i det land, som

på det givne tidspunkt udøver formandskabet i AVS/EØF-Ministerrådet, samt at de europæiske

møder bør kunne afholdes i alle fællesskabslandene og ikke blot på Europa-Parlamentets tre
sædvanlige arbejdssteder;

25 . er af den opfattelse, at en korrekt repræsentation med den d'Hondtske metode som
udgangspunkt vil sikre en afbalanceret fordeling af de forskellige europæiske formandskaber og
valget af europæiske ordførere ;

26. understreger, at fastsættelsen af tidspunkterne for samlingerne i Den Paritetiske Forsam
ling ikke må være betinget af eksterne politiske faktorer, som er Lomé-konventionen og Den
Paritetiske Forsamling uvedkommende;

27.

støtter Den Paritetiske Forsamlings initiativ til afholdelse af høringer om spørgsmål af

international betydning ;

28 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Den Paritetiske Forsamling, Minister
rådet AVS-EØF, medlemsstaternes regeringer, AVS-landenes regeringer og parlamenter, Rådet
og Kommissionen.

26. Økologiske landbrugsprodukter
BESLUTNING B3-0349/93

Beslutning om økologisk produktion af fødevarer i landbruget
Europa-Parlamentet,

— der henviser til sine udtalelser af 1 9. februar og 1 2. marts 1 99 1 om Kommissionens forslag til
Rådets forordning om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivel
se heraf på landbrugsprodukter og på levnedsmidler ('),
— der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (2) om økologisk produktionsmetode

for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler,

— der henviser til Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/93 om fastlæggelse af indholdet i

bilag VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 og om gennemførelsesbestemmelser til artikel 5,
stk. 4, til nævnte forordning (3),

(')

EFT nr. C 72 af 18.3.1991 , s. 39 og EFT nr. C 106 af 22.4.1991 , s. 27 .

(2 )
O

EFT nr. L 198 af 22.7.1991 , s . 1 .
EFT nr. L 25 af 2.2.1993 , s. 5 .
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A. der henviser til, at bilag VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 indeholder en liste over
ingredienser og stoffer, der er tilladt under den økologiske kontrolordning,
B. der henviser til, at kommissionsforordningen ved definitionen af indholdet i bilag VI
eksplicit har opført generelle ingredienser af genetisk modificerede mikroorganismer i del A
og B , og har fastsat, at produkter inden for denne nye kategori kan godkendes gennem en
komitologiprocedure i Kommissionen,
C. der henviser til, at den økologiske mærkningsforordning ikke omfatter gensplejsede
organismer og produkter og til, at de ændringer, der indføres med bilag VI, derfor udgør en
fundamental ændring af den oprindelige lovgivning, både i rækkevidde og karakter,

D. der henviser til, at Plumb-Delors-aftalen forpligter Kommissionen til at fremsende oplæg til
væsentlige foranstaltninger efter komitologiproceduren til Europa-Parlamentet samtidig
med at disse sendes til Kommissionens eget kompetente udvalg og til, at Kommissionen,
trods den åbenlyst regulerende karakter af forordningens bilag VI, har undladt at sende
oplægget til planlagte foranstaltninger til Parlamentet,

E. der henviser til, at det i øjeblikket behandler et forslag fra Kommissionen til en forordning fra
Rådet om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser, som omfatter genetisk
modificerede levnedsmidler,

F. der henviser til, at mærkning af genetisk modificerede levnedsmidler nu er blevet et meget
følsomt spørgsmål blandt forbrugerne; der desuden henviser til, at godkendelse af anven
delse af den økologiske levnedsmiddelmærkning til genetisk modificerede levnedsmidler
givetvis vil skabe røre blandt forbrugerne og nedbryde tilliden til den økologiske mærkning,
hvilket vil medføre økonomiske tab for økologiske producenter og distributører,

1.

konkluderer, at Kommissionen ved at ændre Rådets forordning (EØF) nr. 2092/9 1 i stedet

for at følge den procedure, der i henhold til Traktaten kræves i forbindelse med ændring af
lovgivning, har overskredet sin kompetence under komitologiproceduren;

2. opfordrer Kommissionen til at ophæve forordning nr. 207/93 , som tillader anvendelse af
genteknisk modificerede produkter på grundlag af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om
økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter, og til at høre Parlamentet i forbindelse
med fastlæggelse af indholdet af bilag VI til forordning (EØF) nr. 2092/9 1 ;

3 . pålægger sin formand at undersøge muligheden for via Retsudvalget at indbringe klage for
EF-Domstolen i henhold til EØF-Traktatens artikel 173 og i givet fald at tage de nødvendige
skridt i rette tid;

4. opfordrer Kommissionen til i mellemtiden ikke at benytte komitologiproceduren i henhold
til artikel 14 til at godkende ingredienser eller produkter baseret på genetisk modificerede
mikroorganismer under den økologiske ordning ;

5.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.
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27. Frugt og grønsager *
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0442 — C3-0445/92

Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/72 om
den fælles markedsordning for frugt og grønsager

Dette forslag godkendtes med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændnngsforslag nr. 1 )
1 . betragtning

Udviklingen i EF-produktionen af produkter som ananas,
avocado, mango og guava, særlig efter Spaniens og
Portugals tiltrædelse, og væksten i samhandelen med
disse produkter gør, at de bør inddrages under anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1035/72, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1 754/92;

Udviklingen i EF-produktionen af produkter som ananas,
avocado, mango, guava, anone og passionsfrugt, særlig
efter Spaniens og Portugals tiltrædelse og navnlig efter
vedtagelse af særprogrammerne POSEICAN og POSEI
MA, og væksten i samhandelen med disse produkter gør,
at de bør inddrages under anvendelsesområdet for forord

ning (EØF) nr. 1035/72, senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1754/92 ;

(Ændringsforslag nr. 2)
Betragtning 5a (ny)

da der mangler en særlig kode for anone og passions
frugt, hvilket bør indføres ved den næste revision af Den
Kombinerede Nomenklatur, opføres de i denne forord
ning under den generelle kode 08109080;

(Ændringsforslag nr. 3 )
ARTIKEL 1 , NR. 1

Artikel 1 , stk. 2, skema

(forordning (EØF) nr. 1035/92)
KN-kode

ex 080300
08043000
080440
08045000

(*)

Varebeskrivelse

Pisang
Ananas
Avocado

Guava, mango og mangostan

EFT nr. C 307 af 25.1 1.1992, s. 10.

KN-kode

ex 080300
08043000
080440
08045000
08109080

Varebeskrivelse

Pisang
Ananas
Avocado

Guava, mango og magostan
Andre varer (anone og passionsfrugt)
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LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0052/93

Lovgiyningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/72 om den fælles
markedsordning for frugt og grønsager
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0442) ('),

— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 43 (C3-0445/92),
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af Landdistrik
ter samt til udtalelse fra Budgetudvalget (A3-0052/93 ),

1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af

Parlamentet godkendte tekst;

3.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

væsentlig grad;

4.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr. C 307 af 25 . 1 1 . 1992, s. 10.

28. Fiskeri ud for Madagaskar *
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(92)0308 — C3-0335/92

Kommissionens forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle deltagelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri
ud for Madagaskar, for perioden fra 21 . maj 1992 til 20. maj 1995

Dette forslag godkendtes med følgende ændring :
KOMMISSIONENS

PARLAMENTETS

FORSLAG (*)

ÆNDRING

(Ændnngsforslag nr. 1 )
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a

I det sidste ar, protokollen gælder, og inden der træffes
aftale om fornyelsen heraf, forelægger Kommissionen en
beretning om gennemførelsen og gennemførelsesbetin
gelserne for aftalen for Rådet og Europa-Parlamentet.
(*)

EFT nr. C 201 af 8.8. 1992, s. 19.
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LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING A3-0050/93

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa-Parlamentet om Kommissionens
forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder
og den finansielle deltagelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
regeringen for Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar, for
perioden fra 21. maj 1992 til 20. maj 1995

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KC)M(92)0308) ('),
— hørt af Rådet, jf. EØF-Traktatens artikel 43 (C3-0335/92),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug, Fiskeri og Udvikling af Landdistrik
ter samt til udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Udvikling og Samarbejde
(A3-0050/93),

1.

godkender med forbehold af sin ændring Kommissionens forslag under henvisning til

resultatet af afstemningen herom;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Europa-Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af

Parlamentet godkendte tekst;

3.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i

væsentlig grad;

4.
(')

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.
EFT nr. C 201 af 8.8.1992, s. 19 .
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TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Mødet den 12. marts 1993

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÀLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS , BARTON, BEAZLEY C.,
BEAZLEY P. , BEIRÔCO, BERTENS , BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOFILL
ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN,
BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÅMARA MARTÍNEZ, CANAVARRÒ, CANO PINTO,
CARVALHO CARDOSO, CASINI , CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CHANTERIE,
CHRISTENSEN I. , CINGARI, COATES , COLINO SALAMANCA, COLLINS , COLOM I NAVAL,
COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS , DALY , DAVID, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND,

DESSYLAS, de VRIES , van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DÙHRKOP, ELLIOTT,

EPHREMIDIS,

ERNST

de

la

GRAETE,

ESCUDERO,

ESTGEN,

EWING,

FALQUI,

FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORTE,
FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY,

GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ

DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS,
HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN,

KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KOSTOPOULOS , LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA

MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ,

LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING,

LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI,
MARCK, MARINHO, MARTIN D. , MARTIN S. , MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS ,
MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORODO LEONCIO,
MOTTOLA, MULLER Gii., MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS,
NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIQUET, PISONI F„
PLUMB , POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, PUERTA, van PUTTEN,

QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAUTI, READ, REDING, REYMANN,
RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS , ROTH, ROTHE,

ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÅNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK,

SANZ FERNÀNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE,

SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA

BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES,

STAVROU, STEWART, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,

TOPMANN, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA,

VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS .

Observatører fra det tidligere DDR

GLASE, GOEPEL, KERTSCHER, KOSLER, MEISEL, RICHTER, SCHRÖDER, STOCKMANN,
THIETZ, TILLICH .
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BILAG

(

Resultatet af afstemningerne ved navneopråb
(+) = Ja-stemmer

(-) = Nej-stemmer
(O) = Hverken eller

Betænkning af Lem (A3-0056/93)
som helhed

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P. ,
BEIR6CO, BERTENS , BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE, BOWE, BRAUN-MOSER,
BREYER, de la CÅMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI,
CASSANMAGNAGO CERRETTI, CINGARI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID,

DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, van DIJK, DUARTE CENDÁN,
DUHRKOP DUHRKOP, ELLIOTT, ESCUDERO, EWING, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR,
FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS,
GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HARRISON, HERMAN,
HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH,
LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS , LANGENHAGEN, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR,
LIVANOS , LLORCA VILAPLANA, LULLING, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D. ,
MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MIRANDA DE
LAGE, MOTTOLA, MULLER Gu., NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PISONI F. , POLLACK, PONS GRAU,

PORRAZZINI, van PUTTEN, RAFFIN, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROTHE, SÄLZER,
SAKELLARIOU, SÅNCHEZ GARCÍA, SARLIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN,

SIMMONDS, SIS6 CRUELLAS, SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÅREZ GONZÅLEZ,
THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TURNER, VALVERDE L6PEZ,

VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VERBEEK, von WECHMAR, WEST, WIJSENBEEK, WOLTJER,
WYNN .
-

McCARTIN .

(O)

GERAGHTY, HADJIGEORGIOU, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PRAG, ROMEOS, SCHLECHTER,
SEAL, SIMPSON B. , TAURAN, TOMLINSON, van der WAAL.

Betænkning af Metten (A3-0078/93)
som helhed

(+)

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C. , BEAZLEY P. , BEIRÔCO,

BERTENS, BOFILL ABEILHE, BOWE, BRAUN-MOSER, de la CÅMARA MARTÍNEZ,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CINGARI , CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA,

DALY, DAVID, DEPREZ, DESAMA, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, ESCUDERO,

EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO,
GERAGHTY, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, HARRISON, HERMAN,
HERMANS , HINDLEY , HOFF, HUGHES , HUME, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LARIVE, LENZ,
LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARTIN D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA,
MENDEZ DE VIGO, METTEN , MOTTOLA, MULLER Gu ., NEWENS , NEWMAN, NEWTON DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PESMAZOGLOU,
POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, van PUTTEN, REDING, REYMANN, RIBEIRO, ROTHE,
SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER,

SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B. , SIS6 CRUELLAS , STAVROU,
STEWART, SUÅREZ GONZÅLEZ, THEATO, THYSSEN, TOPMANN, TURNER, VAYSSADE,
VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VITTINGHOFF, von WECHMAR, WEST, WOLTJER, WYNN.
-

BETTINI, BOISSIERE, DESSYLAS , van DIJK, EPHREMIDIS , FALQUI , QUISTORP, RAFFIN,
TAURAN , VERBEEK.

(O)
BRITO, GRUND.
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Forslag tilfælles beslutning om den europæiske jern- og stålindustri
punkt 1,1 . del

ADAM APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, BEAZLEY C., BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIERE,

BOWE, de la CÅMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID,
DEPREZ, DESAMA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, EWING, FUNK,

GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GRUND, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF,
HUGHES, HUME, LANDA MENDIBE, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, MAHER, MARTIN D.,

MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, OOSTLANDER,
PACK, PARTSCH, POLLACK, PONS GRAU, QUISTORP, REYMANN, ROTHE, SABY,

SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B.,
SPECIALE, STEWART, TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK,
von WECHMAR, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.
-

von ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P. , BEIRÔCO, BRAUN-MOSER, CARVALHO

CARDOSO, CASINI, CORNELISSEN, DALY, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR,

FRIEDRICH, GAIBISSO, HABSBURG, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, LLORCA VILAPLANA,
LULLING, MENDEZ DE VIGO, MOTTOLA, MULLER Gu ., NEWTON DUNN, OOMEN-RUIJTEN,

PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, REDING, SÄLZER, SARLIS , SELIGMAN, SIMMONDS , SISÓ
CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZALEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS,
TURNER .

(O)

FALQUI .

punkt 6, 1. del
(+)

ADAM, APOLINÅRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BEAZLEY P., BEIROCO, BOFILL

ABEILHE, BOWE, de la CÅMARA MARTÏNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA
OLIVEIRA, DALY, DAVID, DEPREZ, DESAMA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP,
ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, GAIBISSO, GARCÏA AMIGO, GARCÏA ARIAS,
GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HERMAN, HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES,
KELLETT-BOWMAN, LANDA MENDIBE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING , MARTIN
D. , MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MOTTOLA, NEWENS ,
NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH ,

PESMAZOGLOU, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, ROBLES PIQUER, ROTHE, SABY, SÅLZER,
SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAjf,
SIMMONDS, SIMPSON B. , SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEWART,
SUÅREZ GONZÅLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS , TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE,

VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VOHRER, WEST, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER,
WYNN .
-

BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CORNELISSEN, ESCUDERO, FUNK,
HABSBURG , LENZ, MAHER, MULLER Gu., PACK, PROUT, REDING, REYMANN, SCHLEICHER,
TURNER .

(O)
BETTINI, LANNOYE, von WECHMAR.

punkt 6, 2. del
(+)

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BOFILL ABEILHE, BOWE, de la
CÅMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA,
DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, FERNÁNDEZ-ALBOR, GARCÍA AMIGO, GARCÍA
ARIAS , GOEDMAKERS , GÖRLACH, GREEN, GRUND, HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES ,
LANDA MENDIBE, LINKOHR, MAHER, MARTIN D „ MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA,
MENDEZ DE VIGO, METTEN , NEWENS , NEWMAN , NIELSEN, PARTSCH, POLLACK, PONS
GRAU , ROBLES PIQUER, ROTH, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER,

SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B. , SIS6 CRUELLAS , SPECIALE, STEWART,
TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE, VÅZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VOHRER, WEST,
WILSON, WOLTJER, WYNN .

Nr. C 115/282

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Fredag den 12. marts 1993
-

von ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIROCO, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO,
CASINI, CORNELISSEN, DALY, DEPREZ, ESCUDERO, ESTGEN, FRIEDRICH, FUNK,
HABSBURG, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING,
MOTTOLA, MÜLLER Gü., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PESMAZOGLOU, PRAG,
PROUT, REYMANN, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU,
SUÅREZ GONZÅLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS .
(O)

BETTINI, BOISSIÉRE, LANNOYE, QUISTORP.

Betænkning af Pollack (A3-0059/93)
nr. 20

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, da CUNHA
OLIVEIRA, DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS , EWING, GARCÍA ARIAS , GOEDMAKERS, GRUND,
LLORCA VILAPLANA, MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, PONS GRAU, RIBEIRO, SABY,

SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, TOPMANN, VÁZQUEZ FOUZ.
-

ADAM, von ALEMANN, BEAZLEY C. , BEAZLEY P., BETTINI, BRAUN-MOSER, CARVALHO
CARDOSO, CASINI, CINGARI, CORNELISSEN, COT, DALY, DEPREZ, DIDO', ESCUDERO,

ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GREEN, HABSBURG,
HARRISON, HERMAN, HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES , HUME, KELLETT-BOWMAN,
LANNOYE, LENZ, LINKOHR, MAHER, MARTIN D., METTEN, MOTTOLA, MULLER Gu.,
NEWENS, NEWTON DUNN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH,
PESMAZOGLOU, POLLACK, PRAG, PROUT, QUISTORP, REDING, ROBLES PIQUER, ROTH,

ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS , SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIMMONDS ,
SONNEVELD, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TITLEY, TURNER, VAYSSADE,
VERBEEK, VOHRER, von WECHMAR, WILSON, WOLTJER, WYNN .

nr. 19

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, da CUNHA
OLIVEIRA, DIDO', DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, EWING,
FERNÁNDEZ-ALBOR, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS , GÖRLACH, GREEN, GRUND,
HARRISON, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, METTEN,

PONS GRAU, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, SABY, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ
CRUELLAS , TITLEY, TOPMANN, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, WOLTJER, WYNN.
-)

ADAM, von ALEMANN, BEAZLEY P., BETTINI, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO,

CASINI, CINGARI, CORNELISSEN, COT, DALY, DEPREZ, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO,
HABSBURG, HERMAN, HERMANS , HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, KELLETT-BOWMAN,
LANNOYE, MAHER, MARTIN D„ MOTTOLA, MULLER Gu., NEWENS, NEWTON DUNN,

OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PISONI F., POLLACK,
PRAG, PROUT, QUISTORP, REDING, ROTH, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS,
SCHLEICHER, SELIGMAN , SIMMONDS , SONNEVELD, STAVROU, THYSSEN, TURNER,
VAYSSADE, VOHRER, von WECHMAR, WILSON .

26 . 4 . 93

