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Förkortningar av utskottens namn
UTRI
Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
JORD
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
BUDG
Budgetutskottet
EKON
Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
FORS
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EXTE
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Utskottet för utveckling och samarbete
Utskottet för medborgerliga friheter, rättigheter och inrikesfrågor
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Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska grupp
GUE / NGL Gruppen Europeiska enade vänstern / Nordisk grön vänster
V
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ARE
Gruppen Europeiska radikala alliansen
I-EDN
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NI
Grupplösa
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Avvecklingens slutgiltighet och säkerheter ***I
A4-0097/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avvecklingens slutgiltighet och
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säkerheter (KOM(96)0193 - C4-0306/96 - 96/0126(COD))
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Skydd för arbetstagare mot carcinogener **II
A4-0072/97
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0637/96 - 95/0229(SYN))
3.

j I
O V

79

Körkort ** II

A4-0087/97
Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv om ändring av
direktiv 91 /439/EEG om körkort (C4-001 1 /97 - 96/0040(SYN))

82

Informationsnummer

Sida

Innehållsförteckning (fortsättning )
4.

Kapitalkrav för kreditinstitut och investeringstjänster inom värdepappersområdet ***II
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Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av rådets direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut och rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet
(C4-0005/97 - 95/0188(COD))
5.

83

Massa och dimensioner av motorfordon *** II
A4-0 102/97

Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till
dessa fordon och om ändring av direktiv 70/ 156/EEG (C4-0632/96 — CX)/0348(COD))
6.

87

Följerätt ***I
A4-0030/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsmannens rätt till ersättning vid
vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) (KOM(96)0097 — C4-0251 /96 — 96/

7.

0085(COD))

88

Lagstiftningsresolution

93

Centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet *
A4-0 110/97

Förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism
och främlingsfientlighet (KOM(96)0615 - C4-0070/97 - 96/0298(CNS))
Lagstiftningsresolution

8.

94
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Tillväxt, sysselsättning och konvergens
A4-0111 /97

Resolution om kommissionens ekonomiska årsrapport för 1997 — Tillväxt, sysselsättning och
konvergens på vägen till EMU (KOM(97)0027 — C4-0078/97)
9.

101

System för ekonomiskt stöd till betalningsbalanser
A4-0 105/97

Resolution om kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet: Översyn av systemet
för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans — Rådets förordning
88/ 1969/EEG (KOM(96)0545 — C4-0588/96)

105
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och PLO för den palestinska myndigheten i Västbanken och Gazaområdet (KOM(97)0051 —
6572/97 - C4-0 11 2/97 - 97/0036(AVC))
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1.

Ansvarsfrihet för budget ***
a)

A4-0124/97

Resolution om rapport från kommissionen om åtgärder som vidtagits till följd av
iakttagelserna i Europaparlamentets resolution som fogats till beslutet om ansvarsfrihet för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 1994 (KOM(97)0048) —
C4-0108/97 )
b)

136

A4-0 120/97

I.

Beslut om ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska gemen
skapernas allmänna budget för räkenskapsåret 1995 vad gäller Avsnitt I — Parlamen
tet, II — Rådet, III — Kommissionen , IV — Domstolen, V — Revisionsrätten och VI —
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II .

Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

1 37

Resolution med Europaparlamentets yttrande över beviljande av ansvarsfrihet för
kommissionen beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna
budget för räkenskapsåret 1995

140
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A4-0 125/97

I.

II .

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för budgetåret 1 995 — avsnitt I -Europaparla
mentet/bilaga ombudsmannen

148

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret
1995 — Avsnitt IV — domstolen — Avsnitt V — Revisionsrätten — Avsnitt VI —

Ekonomiska och sociala kommittén/Regionkommittén
d)

e)

A4-007 1 /97

I.

Beslut om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för förvaltningen av EKSG för
budgetåret 1995

150

II .

Resolution om revisionsrättens rapport om Europeiska kol- och stålgemenskapens
bokslut per den 31 december 1995 och om revisionsrättens rapport om den
bokföringsmässiga och ekonomiska förvaltningen av EKSG

154

A4-0 121 /97

I.

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller den finansiella
förvaltningen av sjätte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1995

155

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller den finansiella
förvaltningen av sjunde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1995

156

III . Resolution med de iakttagelser som utgör en del av de beslut som beviljar
kommissionen ansvarsfrihet vad gäller den finansiella förvaltningen av sjätte och
sjunde Europeiska utvecklingsfonderna för budgetåret 1995

158

II .

2.

149

Kvalitet på bensin och dieselbränslen — Avgaser från motorfordon — Utsläpp i atmosfären —
Bränsleekonomi ***I

a)

A4-0096/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten pa bensin och diesel
bränslen och om ändring av rådets direktiv 93/ 12/EEG (KOM(96)0248 — C4-0462/96 —

b)

96/0163(COD))

159

Lagstiftningsresolution

170

A4-0 116/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder mot luftföroreningar
genom avgaser från motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 70/ 156/EEG och

c)

70/220/EEG (KOM(96)0248 - C4-0463/96, KOM(97)0077 - C4-0091 /97 - 96/
0164(COD))

170

Lagstiftningsresolution

205

A4-0099/97

Resolution om meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en
framtida strategi för kontroll av utsläpp i atmosfären från vägtransporter, med beaktande av
resultaten från fordons- och oljeprogrammet (KOM(96)0248 — C4-0492/96)
d)

206

A4-0 117/97

Resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en
gemenskapsstrategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och förbättrad brän
sleekonomi ( KOM(95)0689 - C4-0015/96)

3.

210

Förenklad lagstiftning ( SLIM)
A4-0 108/97

Resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om Förenklad
lagstiftning på den inre marknaden (SLIM): ett pilotprojekt(KOM(96)0204 — C4-0446/96) . .
4.

213

Könsdiskriminering ** I
A4-0115/97

Förslag till rådets direktiv om bevisbörda vid könsdiskriminering (KOM(96)0340 — C4

5.

0539/96 - 96/0196(PRT))

215

Lagstiftningsresolution

219

Situationen i Albanien

B4-0300, 0336, 0338 , 0339 och 0340/97
Resolution om Albanien

6.

SV/"

220

Situationen i Hongkong

B4-0181 , 0182, 0183, 0184, 0187, 0282/97
Resolution om situationen i Hongkong

222
(Fortsättning pa nästa sida.)
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Unionsavtal mellan Ryssland och Vitryssland
B4-0294, 0297, 0308 , 0319, 0326 och 0329/97

Resolution om unionsavtalet mellan Ryssland och Vitryssland
8.

224

Situationen i Zaire

B4-0298, 0313 , 0327 och 0330/97
Resolution om situationen i Zaire

9.

225

Mänskliga rättigheter
a)

B4-0286/97

Resolution om kränkningar av de mänskliga rättigheterna för "befolkningsenklaven" pa
Cypern
b)

B4-0289, 0296, 031 1 , 0323 och 0320/97

Resolution om de mänskliga rättigheterna i Östturkestan (Xinjiang)
c)

229

B4-0301 /97

Resolution om begränsning av rörelsefriheten i Bosnien-Hercegovina
f)

228

B4-0291 /97
Resolution om Laos

e)

227

B4-0325 och 0332/97

Resolution om situationen i ryska fängelser
d)

226

229

B4-0302, 0306, 03 1 5 , 03 1 8 och 0328/97

Resolution om Kambodja

230

10 . Yemen

B4-0293/97

Resolution om situationen i Yemen

231

1 1 . Bradskande humanitärt bistånd till Karelen (Ryssland) och till Bulgarien
a)

B4-0295 , 03 1 4, 03 1 7 och 0335/97

Resolution om humanitärt bistånd till Bulgarien
b)

232

B4-0299, 0312, 0316, 0333 och 0334/97
Resolution om humanitärt stöd till Karelen och Murmansk

233

12 . Kreditinstitut ***I
A4-0058/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av — artikel 12 i direktiv
77/780/EEG om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva
verksamhet i kreditinstitut, — artiklarna 2, 6, 7 , 8 och bilagorna II och III till direktiv
89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut och — artikel 2i och bilaga II till direktiv
93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (KOM(96)0183 —
C4-0258/96 - 96/01 21 (COD))

234

Lagstiftningsresolution

235

13 . Bevarande av fiskeresurserna *
A4-0 122/97

Förslag till rådets förordning om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna
(KOM(96)0296 — C4-0388/96 — 96/0160(CNS))

235

Lagstiftningsresolution

243

14. Förvaltning av fiskeansträngningarna i Östersjön *
A4-0094/97

SV

Förslag till rådets förordning om upprättande av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i

Östersjön (KOM(96)0489 - C4-0017/97 - 96/0244(CNS))

243

Lagstiftningsresolution

244
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Del I: Sammanträdets gång
1.

Justering av protokoll

301

2.
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I
(Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 1996-1997

Sammanträdesperioden 7 — 11 april 1997
PALAIS DE L'EUROPE - STRASBOURG

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 7 APRIL 1997
(97/C 132/01 )

Sammanträdets gång
ORDFÖRANDESKAP: GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Ordförande

(Sammanträdet öppnades kl. 17.00.)

1. Återupptagande av sessionen
Ordföranden förklarade Europaparlamentets session för åter
upptagen efter avbrottet den 14 mars 1997 .

2. Justering av protokoll

— Graefe zu Baringdorf hänvisade till artikel 28 i arbetsord
ningen och beklagade, trots att betydelsefulla tidsfrister gick
mot sitt slut, parlamentet fortfarande inte bildat någon kon
trollkommitté i syfte att kontrollera de åtgärder som vidtagits
till följd av arbetet av undersökningskommittén om BSE, och
detta trots det flertal brev som sänts till ordförandeskapet; han
hade intrycket att denna försening berodde på att en politisk
grupp styrdes av överväganden inför ett kommande val
(ordföranden svarade att artikel 28 i arbetsordningen enbart
tillåter skriftliga frågor och noterade dessutom att presidiet
redan undersökt frågan och vid lämplig tidpunkt kommer att
fatta beslut),

— Green för PSE-gruppen, förkastade för sin grupps räkning
vad föregående talare sagt om en försening på grund av
överväganden inför ett kommande val ,

Schleicher hade låtit meddela att hon var närvarande den 14

mars 1997 men att hennes namn inte förekom på närvarolistan .

— Martens för PPE-gruppen, påpekade att ordförandekonfe
rensen planerar att fatta ett beslut vad gäller bildandet av denna

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

kommitté under sitt nästa sammanträde .

Talare:

— Rosado Fernades motsatte sig ett uttalande som gjorts av
Martens i Lissabon i vilket han skulle ha sagt att dennes parti
CDS var ett högerextremistiskt parti (ordföranden fråntog
honom ordet och påpekade att det i detta fall inte handlade vare
sig om en ordningsfråga eller ett personligt uttalande),
—

Balfe noterade att formulären för undertecknande av

närvarolistan åter placerats inne i kammaren,

3. Valprovning
Pa förslag av utskottet för arbetsordningen, valprövning och
ledamöters immunitet godkände parlamentet mandaten för
Cardona, Corbett och Scarbonchi .
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4. Delegationers sammansättning
Parlamentet godkände på PSE-gruppens begäran utnämningen
av Darras som ledamot av delegationen för förbindelserna med
Australien och Nya Zeeland, istället för Rocard.

5. Hänvisningar till utskott
Följande dokument har hänvisats till följande utskott för
yttrande:
-

till SYSS :

—

meddelande från kommissionen : Den inre markna

dens följder och effektivitet (KOM(96)0520 — C4
0655/96) (ansvarigt utskott: EKON, redan nu rådgi
vande utskott: RÄTT),

— grönbok från kommissionen : "Offentlig upphandling
inom Europeiska unionen : överväganden inför framti
den" (KOM(96)0583 - C4-0009/97) (ansvarigt

utskott: EKON, redan nu rådgivande utskott: RÄTT),

— Förslag till rådets förordning om fastställande av vissa
sockerpriser och av standardkvaliteten för betor för reglerings
året 1997/98 (KOM(97)0089 - C4-0116/97 - 97/0089(CNS))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

— Förslag till rådets förordning om fastställande för regle
ringsåret 1997/98 av härledda interventionspriser för vitsocker,
interventionspriset för råsocker, minimipriser för A- och
B-betor samt kompensationsbelopp för lagringskostnader
(KOM(97)0089 - C4-0117/97 - 97/0905(CNS))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

— Förslag till rådets förordning om fastställande för regle
ringsåret 1997/98 av priser, stöd och procentsatser för nedsätt
ning av stöd, som skall tillämpas inom olivoljesektorn samt av
maximal garanterad kvantitet (KOM(97)0089 — C4-0118/97 —
97/009 1(CNS))
Hänvisat till :

—

till FORS om meddelande från kommissionen : "Att lära i

informationssamhället: handlingsplan för ett europeiskt utbild
ningsinitiativ ( 1996-1998)" (KOM(96)0471 - C4-0528/96)

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

(ansvarigt utskott: KULT, redan nu rådgivande utskott: SYSS ,
EKON, KVIN),

— till BUDG om kommissionens rapport om framsteg inom
ramen för ekonomisk och social sammanhållning (artikel 130b
i EG-fördraget) (ansvarigt utskott: REGI, redan nu rådgivande
utskott : SYSS , JORD , FISK, MILJ, FORS , EKON, KVIN).

— Förslag till rådets förordning om fastställande av stödbe

loppen för spånadslin och hampa och det belopp som innehålls
för att finansiera åtgärderna för att främja användningen av
linfibrer för regleringsåret 1997/98 (KOM(97)0089 — C4
0119/97 - 97/0092(CNS))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

6. Mottagna dokument
Ordföranden meddelade att han mottagit följande :

— Förslag till rådets förordning om fastställande av stöd för
silkesmaskar odlingsåret 1997/98 (KOM(97)0089 — C4-0120/
97 - 97/0093(CNS ))
Hänvisat till :

a) från rådet:

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

aa) begäran om yttranden över:
— Förslag till rådets förordning om fastställande av de
månatliga höjningarna av interventionspriset för spannmål för
regleringsåret 1997/98 (KOM(97)0089 - C4-01 14/97 - 97/
0087(CNS ))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK
— Förslag till rådets förordning om fastställande av de

månatliga prishöjningarna för paddyris regleringsåret 1997/98

— Förslag till rådets förordning om fastställande av riktpriset
för mjölk och interventionspriser för smör och skummjölk
spulver för regleringsåret för mjölk 1997/98 (KOM(97)0089 —
C4-0121 /97 - 97/0094(CNS ))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

— Förslag till rådets förordning om fastställande av interven
tionspriset för vuxna nötkreatur för regleringsåret 1997/98

(KOM(97)0089 - C4-0115/97 - 97/0088(CNS))

(KOM(97)0089 - C4-0122/97 - 97/0906(CNS ))

Hänvisat till :

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK
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— Förslag till rådets förordning om fastställande av baspriset
och säsongsanpassningarna av baspriset för fårkött reglerings

— Förslag till rådets förordning om sanering av gemenskaps
produktionen av äpplen, päron, persikor och nektariner

året 1998 ( KOM(97)0089 - C4-0123/97 - 97/0096(CNS ))

(KOM(97)0035 - C4-0 135/97 - 97/003 1 (CNS))

Hänvisat till :

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG

Rättslig grund: artikel 43 i EG-fördraget
— Förslag till rådets förordning om fastställande av baspriset
och standardkvaliteten för slaktkroppar av gris för perioden 1
juli 1997 - 30 juni 1998 (KOM(97)0089 - C4-0124/97 97/0097(CNS ))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

— Förslag till rådets förordning om godkännande av proto
kollet om fastställande för perioden 1 december 1996 — 30
november 1999 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska
ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemen
skapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten
(KOM(97)0043 - C4-0136/97 - 97/0035(CNS))
Hänvisat till :

— Förslag till rådets förordning om ändring av förordning
(EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av
marknaden för vin (KOM(97)0089 - C4-0125/97 - 97/
0098(CNS ))

ansvarigt utskott: FISK
rådgivande utskott: BUDG, UTVK

Rättslig grund: artikel 43 i EG-fördraget, artikel 228.2, andra
stycket i EG-fördraget

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

Rättslig grund : artikel 43 i EG-fördraget

— Förslag till rådets förordning om fördelning av indirekt
mätta finansiella tjänster (FISIM) inom ramen för det Europe
iska systemet för national- och regionalräkenskaper (ENS)
(KOM(97)0050 - C4-0138/97 - 97/0037(CNS ))

— Förslag till rådets förordning om fastställande av oriente
ringspriser för vinsektorn för produktionsåret 1997/98

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: EKON

(KOM(97)0089 - C4-0126/97 - 97/0099(CNS))

Rättslig grund: artikel 213 i EG-fördraget
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

— Förslag till rådets förordning om ändring av förordning

— Förslag till rådets direktiv om begränsning av utsläpp av
flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av
organiska lösningsmedel i viss industriell verksamhet
(KOM(96)0538 - C4-0139/97 - 96/0276(SYN))

(EEG) nr 2332/92 om mousserande viner framställda inom

gemenskapen och förordning (EEG) nr 4252/88 om framställ
ning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapen

Hänvisat till :

(KOM(97)0089 - C4-0127/97 - 97/0100(CNS))

ansvarigt utskott: MILJ
rådgivande utskott: EKON

Hänvisat till :

Rättslig grund : artikel 130s.1 i EG-fördraget

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

Rättslig grund: artikel 43 i EG-fördraget

— Förslag till rådets direktiv om säkerhetskontroll av flyg
plan från tredje land som trafikerar flygplatser i gemenskapen
(KOM(97)0055 - C4-0140/97 - 97/0039(SYN))

— Förslag till rådets förordning om fastställande av bidrag

Hänvisat till :

och för 1997 års skörd av bladtobak för varje sortgrupp av
tobak (KOM(97)0089 - C4-0 128/97 - 97/01 01 (CNS))

ansvarigt utskott: TRAN

Rättslig grund: artikel 84.2 i EG-fördraget
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD

rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

— Förslag till rådets beslut om slutande av ett tilläggsproto
koll till avtalet på transportområdet mellan Europeiska gemen
skapen och Slovenien (KOM(96)0544 — C4-0144/97 — 96/

— Förslag till rådets förordning om fastställande av stödbe
lopp för utsäde för regleringsåren 1998/99 och 1999/2000

0261 (CNS ))

(KOM(97)0089 - C4-0 129/97 - 97/0102(CNS))

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: TRAN
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, EXTE, MILJ, UTVK

Rättslig grund: artikel 75 i EG-fördraget, artikel 228.2 och
228.3 i EG-fördraget
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— Förslag till rådets förordning om fördelning av de spann
målskvantiteter som fastställs enligt 1995 års konvention om
livsmedelsbistånd (KOM(97)0018 - C4-0145/97 - 97/
0026(CNS))

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: MILJ
rådgivande utskott: JORD
Rättslig grund: artikel 100a i EG-fördraget

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: UTVK

— Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förord
ning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för
producenter av vissa jordbruksgrödor (KOM(97)0083 — C4
0146/97 - 97/0063(CNS ))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG, MILJ

Rättslig grund: Artikel 43 i EG-fördraget

ab) följande dokument:
— Rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet
för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens
allmänna budget för budgetåret 1995 (651 1 /97 — C4-0133/97)
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: BUDK
rådgivande utskott: samtliga berörda utskott

— Rådets uttalande om revisionssförklaringen framlagd av
revisionsrätten till Europaparlamentet och rådet om räkenska
pernas tillförlitlighet liksom de underliggande transaktioner
nas laglighet och korrekthet för budgetåret 1995 (6510/97 —

— Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamen
tet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén :
Europeiska unionens åtgärdsplan : Satellitmeddelanden i
informationssamhället (KOM(97)0091 — C4-0131 /97) +
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: EKON
rådgivande utskott: FORS

Tillgängligt på följande språk: DE, EN, FR

— Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut ändring
av beslut 819/95/EG om fastställande av gemenskapens
åtgärdsprogram "SOKRATES " (KOM(97)0099 — C4-0132/97
- 97/0103(COD))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: KULT

rådgivande utskott: BUDG
Rättslig grund: artikel 126 och artikel 127 i EG-fördraget

— Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring av direktiv 87/ 102/EEG (ändrat genom direktiv
90/88/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar rörande konsumentkredit; enhetlig mate
matisk formel för beräkning av effektiv ränta (KOM(97)0127
- C4-0141 /97 - 96/0055(COD ))

C4-0 137/97 )
Hänvisat till :

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: BUDK
rådgivande utskott: samtliga berörda utskott

ansvarigt utskott: RÄTT
rådgivande utskott: MILJ

Rättslig grund: artikel 100a i EG-fördraget
—

Rådets rekommendation av den 17 mars 1997 om att

bevilja kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av
operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden ( 1984)
(sjätte EUF) för räkenskapsåret 1995 (6292/97 — C4-0147/97)
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: BUDK
rådgivande utskott: UTVK
—

Rådets rekommentation av den 17 mars 1997 om att

bevilja kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av
operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden ( 1989)
(sjunde EUF) för räkenskapsåret 1995 (6293/97 — C4-0148/97)
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: BUDK
rådgivande utskott: UTVK

b) från kommissionen:

— Meddelande från kommissionen till rådet och Europapar
lamentet: Europeiska unionens uppföljning av världstoppmö
tet om social utveckling (KOM(96)0724 — C4-0142/97)
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: SYSS
—

Meddelande : Att modernisera och förbättra det sociala

skyddet i Europeiska unionen (KOM(97)0102 — C4-0143/97)
+

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: SYSS
rådgivande utskott: EKON, KVIN

bb) följande dokument:

ba) förslag och/eller meddelanden:

— Samlade programplaneringsdokument för de brittiska
mål 5b-områdena för perioden 1994-1999 (C4-0134/97) +

— Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förord

Hänvisat till :

ning om upprättande av ett system för identifikation och
registrering av nötkreatur samt om märkning av nötkött och
nötköttsprodukter (KOM(97)0103 - C4-0106/97 - 96/

rådgivande utskott: JORD, BUDG, SYSS

0229(COD))

Tillgängligt på följande språk: FR

ansvarigt utskott : REGI
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c) från de parlamentariska utskotten:

—

ca) betänkanden och rekommendationer:

ställande av en gemenskapsstrategi för bättre flygsäkerhet
(SEK(96)1083 — C4-0423/96) — utskottet för transport och

—

Betänkande om meddelande från kommissionen "Mot en

ny sjöfartsstrategi" (KOM(96)0081 — C4-0237/96) — utskottet
för transport och turism — ("Hughes-förfarandet")
Föredragande: Danesin
(A4-0067/97 )

—

Betänkande om avtal om samarbete mellan Europeiska

atomenergigemenskapen och Amerikas förenta stater rörande
kärnkraftens användning för fredliga ändamål (C4-0264/96) —
utskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi

Betänkande om meddelande från kommissionen om fast

turism

Föredragande : McIntosh
(A4-0091 /97 )

— * Betänkande om förslag till rådets beslut om godkännan
de av Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till
Madrid-överenskommelsen om den internationella registre
ringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989
(KOM(96)0367 - C4-0554/96 - 96/0190(CNS)) - utskottet

för rättsliga frågor och medborgarrätt
Föredragande : Medina Ortega
(A4-0092/97)

Föredragande : Ahern
(A4-0074/97 )
—

Betänkande om den icke-konventionella medicinens status

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om upprät
tande av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i

Östersjön (KOM(96)0489 - C4-0017/97 - 96/0244(CNS)) -

— utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd

fiskeriutskottet

Föredragande : Lannoye

Föredragande : Kindermann

(A4-0075/97 )

(A4-0094/97 )

—

—

Betänkande om meddelande från kommissionen om utma

ningar som den Europeiska försvarsindustring ställs inför — ett
bidrag till insatserna på europeisk nivå (KOM(96)0010 —

* Betänkande om förslag till rådets beslut om särskild

åtgärd för att främja italienska fiskares omställning från visst
fiske (KOM(96)0682 - C4-0037/97 - 96/0308(CNS)) -

C4-0093/96) — utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvars

fiskeriutskottet

frågor — ("Hughes-förfarandet")

Föredragande: Baldarelli

Föredragande : Titley

(A4-0095/97)

(A4-0076/97 )
—

Betänkande om meddelande från kommissionen om Euro

peiska gemenskapens stöd till regional ekonomisk integration i
utvecklingsländerna (KOM(95)0219 — C4-0260/95 ) — utskot
tet för utveckling och samarbete
Föredragande : Needle
(A4-0086/97)

— Betänkande om de sociala aspekterna pa boende —
utskottet för sysselsättning och socialfrågor

— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och
om ändring av rådets direktiv 93/ 12/EEG (KOM(96)0248 —
C4-0462/96 — 96/0163(COD)) — utskottet för miljö, folkhälsa
och konsumentskydd
Föredragande : Mamère
(A4-0096/97)

— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om avvecklingens slutgiltighet och säkerheter
( KOM(96)0193 - C4-0306/96 - 96/0126(COD)) - utskottet

Föredragande : Crowley

för rättsliga frågor och medborgarrätt

(A4-0088/97)

Föredragande : Lehne
(A4-0097/97 )

— Betänkande om ändring av artikel 116 i arbetsordningen
rörande delad omröstning — utskottet för arbetsordningen,
valprövning och ledamöters immunitet
Föredragande : B.P. Donnelly
(A4-0089/97)

— Betänkande om meddelande från kommissionen om olag
ligt och skadligt innehåll på Internet (KOM(96)0487 — C4
0592/96) — utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och
inrikesfrågor
Föredragande: Pradier

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om ändring
av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1 993
om gemenskapsvarumärken för att verkställa Europeiska
gemenskapens anslutning till protokollet till Madrid-överen
skommelsen om den internationella registreringen av varumär

ken , antaget i Madrid den 27 juni 1989 (KOM(96)0372 —
C4-0651 /96 — 96/01 98(CNS)) — utskottet för rättsliga frågor

(A4-0098/97 )
—

Betänkande om meddelande från kommissionen till rådet

och Europaparlamentet om en framtida strategi för kontroll av
utsläpp i atmosfären från vägtransporter, med beaktande av
resultatet från fordons- och oljeprogrammet (KOM(96)0248 —
C4-0492/96) — utskottet för miljö , folkhälsa och konsuments

och medborgarrätt

kydd

Föredragande: Medina Ortega

Föredragande : Eisma

(A4-0090/97 )

(A4-0099/97 )
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—

Betänkande om kommissionens rapport om samordningen

av åtgärder för att stödja små och medelstora företag och
hantverksföretag (KOM(95)0362 — C4-0 120/96) — utskottet
för ekonomi, valutafrågor och industripolitik

till vägtransporter ( 17:e rapporten från kommissionen angåen
de införandet av social lagstiftning med anknytning till väg
transporter) (KOM(95)0713 — C4-0065/96) — utskottet för
transport och turism

Föredragande : Garosci

Föredragande: Schlechter

(A4-0100/97 )

— * Betänkande om utkastet till rådets akt om upprättande av
konventionen om delgivning i Europeiska unionens medlems
stater av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommer

siell natur — utkastet till konvention upprättad på grundval av
artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om delgivning i
Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur — utkastet till rådets

akt om upprättande av protokollet om Europeiska gemenska
pernas domstols tolkning konventionen om delgivning i Euro
peiska unionens medlemsstater av handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur — protokollet upprät
tat på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska
unionen om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av
konventionen om delgivning i Europeiska unionens medlems
stater av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommer
sielle natur ( 5317/97 - C4-0062/97 - 97/0901 (CNS )) utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrå
gor

Föredragande : Nassauer
(A4-0 101 /97 )

_ *** Rekommendation om förslag till rådets beslut om
ingående av ett Europa-Medelhavsinterimsavtal om associe
ring om handel och samarbete mellan Europeiska gemenska
pen a ena sidan, och palestinska befrielseorganisationen
(PLO), å andra sidan, för den palestinska myndigheten på
Västbanken och i Gaza (KOM(97)0051 - C4-0112/97 97/0036(AVC)) — utskottet för utrikes-, säkerhets- och för

svarsfrågor
Föredragande : Alavanos
( A4-0103/97 )

(A4-0106/97 )
—

Betänkande om meddelande från kommissionen till rådet

och Europaparlamentet om förenklad lagstiftning på den inre
marknaden (SLIM): Ett pilotprojekt (KOM(96)0204 — C4
0446/96) — utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
Föredragande: Crowley
(A4-0108/97)
—

Betänkande om meddelande från kommissionen om

genomförande av gemenskapsrätten på miljöområdet
(KOM(96)0500 - C4-0591 /96)+ - utskottet för miljö, folkhäl
sa och konsumentskydd
Föredragande : K. Collins
(A4-0109/97 )

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om inrät
tande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet (KOM(96)0615 — C4-0070/97 — 96/
0298(CNS )) — utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter
och inrikesfrågor
Föredragande: Ford
(A4-0110/97 )

— Betänkande om kommissionens ekonomiska årsrapport
för 1 997 — Tillväxt, sysselsättning och konvergens på väg mot
EMU (KOM(97)(X)27 — C4-0078/97 ) — utskottet för ekonomi ,

valutafrågor och industripolitik
Föredragande: Randzio-Plath
(A4-0111 /97 )

— Årligt betänkande om respekten för de mänskliga rättighe
—

Betänkande om meddelande från kommissionen om hant

verkssektorn och småföretagen — Nyckeln till tillväxt och
sysselsättning i Europa (KOM(95)0502 — C4-0503/95) —
utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik

terna i Europeiska unionen ( 1995) — utskottet för medborger
liga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
Föredragande : Roth
(A4-0112/97)

Föredragande : Torres Marques
(A4-0104/97 )

—

Betänkande om kommissionens rapport till rådet och

Europaparlamentet: Översyn av systemet för medelfristigt
ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalingsbalans —
rådets förordning 88/ 1969/EEG (KOM(96)0545 - C4-0588/
96) — utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik

— Betänkande om kommissionens meddelande om genom
förande av benchmarking av den europeiska industrins kon
kurrenskraft (KOM(96)0463 — C4-0622/96) — utskottet för
ekonomi, valutafrågor och industripolitik

« Föredragande: García-Margallo y Marfil
( A4-0113/97)

Föredragande : Metten

—

(A4-0105/97 )

genomförandet av EU:s regionalpolitik i Österrike, Finland

Betänkande om meddelande från kommissionen om

och Sverige (KOM(96)0316 — C4-0533/96) — utskottet för
regionalpolitik

— Betänkande om kommissionens rapport angående införan
det 1991-1992 av reglering (EEC) nr 3820/85 rörande harmo
nisering av viss social lagstiftning med anknytning till

Föredragande: Rack
(A4-0 114/97 )
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— ** I Betänkande om förslag till rådets direktiv om
bevisbörda vid könsdiskrimineringen (KOM(96)0340 — C40539/96 — 96/0196(SYN)) — utskottet för kvinnors rättigheter
Föredragande : Ghilardotti
(A4-0115/97)

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets

gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparla
mentets och rådets direktiv om massa och dimensioner för

vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa
fondon och om ändring av direktiv 70/ 156/EEG
(KOM(91)0239 - C4-0632/96 - 00/0348(COD)) - utskottet

för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om åtgärder mot luftförorening genom avgaser
från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/
156/EEG och 70/220/EEG (KOM(96)0248 - C4-0463/96 96/0164(COD)) — utskottet för miljö, folkhälsa och konsu
mentskydd
Föredragande : Lange
(A4-0116/97 )

Föredragande: Barton
(A4-0102/97)

d) från förlikningskommittén:
— Förlikningskommitténs gemensamma utkast om förslag
till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar
(3603/97 - C4-0130/97 - 00/0462(COD))

—

Betänkande om meddelande från kommissionen till rådet

och Europaparlamentet om en gemenskapsstrategi för minska
de koldioxidutsläpp från personbilar och förbättrad bränslee
konomi (KOM(95)0689 — C4-0015/96) — utskottet för miljö,
folkhälsa och konsumentskydd
Föredragande: Gonzålez Alvarez
(A4-0117/97)

e

från ledamöterna:

ea) muntliga frågor (artikel 40 i arbetsordningen):
— Cornelissen för utskottet för transport och turism till
kommissionen : Transittrafik genom Alperna (B4-0161 /97),

— Bennasar Tous, Provan och Sarlis för PPE-gruppen till

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om ändring
av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av syste
men för social trygghet när anställda, egenföretagare eller
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt
förordning (EEG) nr 574/72 och tillämpning av förordning
(EEG) nr 1408/71 (KOM(96)0452 - C4-0543/96 - 96/
0227(CNS)) — utskottet för sysselsättning och socialfrågor

— Olsson och Eisma för ELDR-gruppen till kommissionen:
Lanseringen av genmanipulerad majs på marknaden (B4-

Föredragande: Oomen-Ruijten
(A4-0118/97)

eb) muntligafrågor tillfrågestunden (B4-0164/97) (artikel 41
i arbetsordningen):

kommissionen : Turism (B4-0162/97),

0163/97 ).

—

cb) andrabehandlingsrekommendationer:
—

**

II Andrabehandlingsrekommendation om rådets

gemensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv
om ändring av direktiv 91 /439/EEG angående körkort (C4
001 1 /97 — 96/0040(SYN)) — utskottet för transport och turism
Föredragande: Farassino
(A4-0087/97)

— *** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets
gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparla
mentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv
93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kredi
tinstitut och rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster
inom värdepappersområdet (KOM(95)0360 — C4-0005/97 —
95/01 88(COD)) — utskottet för rättsliga frågor och medborgar
rätt

Föredragande : Oddy
(A4-0093/97)

Andersson , Svensson , Roubatis, Newens , Camisón Asen

sio, Pirker, Stenzel, McMahon, Howitt, Lomas, Morris, Spe
ciale, David W. Martin, Sjöstedt, Medina Ortega, Izquierdo
Rojo, Gerard Collins, Crowley, Alavanos, Wibe, Lindqvist,
Killilea, Needle, Gahrton, Riis-Jørgensen, Theonas, Oddy,
Posselt, McIntosh, Hatzidakis, Dury, Burenstam Linder, Plo
oij-van Gorsel , Andrews, Camisón Asensio, McMahon,
Howitt, Kinnock, Posselt, Gerard Collins, Lindqvist, Titley,
McCarthy , Papayannakis, Kjer Hansen, Teverson, Thors, Har
rison, Wibe, Lööw, Medina Ortega, Izquierdo Rojo, Hyland,
Andersson, Flemming, Killilea, Anttila, Imaz San Miguel ,
Waidelich, van der Waal , Eisma, Svensson, Roubatis , Perry,
Graenitz, Stenmarck, Stewart-Clark, Truscott, Dell ' Alba,

Schörling, Lindholm, Speciale, David W. Martin, Sjöstedt,
Gallagher, Fitzsimons, Crowley, Torres Marques, Alavanos ,
Needle, Alan J. Donnelly, Botz, Riis-Jørgensen, Gahrton,
Dybkjær, Palacio Vallelersundi , Oddy, Ephremidis, Theonas,
Willockx , McIntosh .

7. Avtalstexter från rådet

Ordföranden meddelade att han från rådet mottagit följande
vidimerade kopior:
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— avtal om rådets beslut 1 /96 om associering EG-Turkiet om
upphävande av beslut 5/72 om metoderna för administrativt
samarbete vid tillämpningen av artiklarna 2 och 3 till tilläggs
protokollet till Ankaraavtalet, +
— tilläggsprotokoll till Europaavtalet om handel med textil
produkter mellan Europeiska gemenskapen och Polen, +

José da Rocha Martins de Amaro (nr 297/97),
Francois Renault (nr 298/97),

Anouar Ben Yahmed (nr 299/97 ),

Christine Amory (Association du Vajra Triomphant) (nr 300/
97),

Joel Peltier (nr 301 /97 ),

— protokoll om utvidgning av samarbetsavtalet mellan Euro
peiska gemenskapen och medlemsländerna i ASEAN till att
omfatta även socialistiska republiken Vietnam,

Paul Hart (nr 303/97),

— andra protokollet över rättelse av fördraget om Europeiska

Tommy Ryan (med ytterligare 970 underskrifter) (nr 304/97),

unionen undertecknat i Maastricht den 7 februari 1992.

Deborah Godbold (med 70 underskrifter) (nr 305/97),

Graham Burrell (med 3 underskrifter) (nr 302/97),

Harold Frank Smith (nr 306/97),
Denis Martin Linehan (nr 307/97),

8. Framställningar

Paolo Nicolai (nr 308/97 ),

Ordföranden meddelade att han, i enlighet med artikel 156.5 i
arbetsordningen, till behörigt utskott hänvisat följande fram
ställningar som upptagits i registret under nedanstående

Joop Nieland (nr 309/97),

datum :

Wolfgang Lies (ACE Auto Club Europa e. V. ) (nr 31 1 /97),

Den 17 mars 1997

Michele Cuomo Brusco (nr 274/97 ),

Stefano Conficconi (nr 275/97),

Raffaello Giannessi (nr 276/97),
Francescantonio Pezzimenti (Direzione Didattica Statale

Bengt Erlandsson (med 3 underskrifter) (nr 310/97),
Mario La Pica (nr 312/97 ),

Matteo Radoia (nr 313/97),

Consolato Generale d'Italia (nr 314/97),

Herr och fru Vogt (nr 315/97),
Heinz Kurth (nr 316/97),

Cupramontana) (nr 277/97),

Inge Kurnitzki (med 11 underskrifter) (nr 317/97),

Pierluigi Martini (nr 278/97),

Joseph Crochet (Confédération Européenne des Propriétaires

Domenico Baggetta (nr 279/97),
Raffaele Pinto (nr 280/97 ),

Ricardo Somodevilla (Plataforma de Opinion Reivindicativa
(nr 281 /97 ),

Maria Teresa Castañera Rodríguez (nr 282/97),

José Luis Ramos Segarra (nr 283/97),
Joan Boronat i Barrera (nr 284/97 ),

Francisco Izquierdo Primo (nr 285/97),

Forestiers) (nr 318/97 ),
Reiner Ehrlich (nr 319/97 ),
Werner Seidel (nr 320/97 ),

Gerd Seilheimer (American Road Angels USA-Germany V8
Club) (nr 321 /97),

Jens Howanietz (nr 322/97),
Hans Allenstein (nr 323/97),

SJ. Organ (nr 324/97),

Francisco Izquierdo Primo (nr 286/97),

Den 2 april 1997

John Simms (nr 287/97 ),

Mauro Parisi (nr 325/97),

Maria del Carmen Lostal Martín (Asociación de Vecinos Villa

Iacovino Antonio (nr 326/97 ),

Rosa) (med ytterligare 12 underskrifter) (nr 288/97),

Pierlica Dal Canto (nr 327/97),

Jean Joseph Linares (nr 289/97),

Maria Intagliata (nr 328/97),

Jean-Paul Dutoit (Fédération Française de Planeur Ultra-Leger

Maria Luisa Di Domenico (Instituto Tecnica 2000) (nr 329/97),

Motorisé ) (nr 290/97),

Petites Soeurs de L'Assomption (med 11 underskrifter)
(nr 291 /97),

Ruggero Fortini (nr 330/97),
Demitri Vito (nr 331 /97),

Jacques Clippet (nr 292/97),

Silvino Rodriguez Alvarez (nr 332/97),

Demba Badiane (C.E.L.I.C. — Coordination Extérieur de Lutte
pour l'Indépendance de la Casamance) (med 2 underskrifter)
(nr 293/97 ),

Jesus Vegas Malmerca (nr 333/97),

Christian Roger Reine (nr 294/97),

Alfredo García Molina (Asociación Jóvenes Agricultores)
(nr 334/97),

Rafael Talens Barroso (Asociacio de Veins Cabanyal-Canya

Ali Khalifi (nr 295/97 ),

melar) (nr 335/97),

Françoise Bastard (nr 296/97),

Ernesto Luis Pena Pinto Ferreira (nr 336/97 ),

28.4.97

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 132/9

Måndagen den 7 april 1997

Silvio Martins Pereira Pinto (nr 337/97),

Michéle Dayras och Michel Andree (SOS Sexisme & Citoyen
nes pour la Paix) (med ytterligare 885 underskrifter) (nr 338/
97 ),

Roberto de Geest (med ytterligare 10 underskrifter) (nr 339/

Herbert Gasch (med 15 underskrifter) (nr 377/97),

Charlotte Wieprich (med 17 underskrifter) (nr 378/97),
Wolfgang Stuchly (med 22 underskrifter) (nr 379/97),
A. A. Kieboom (nr 380/97),

97 ),

Ioannis Papadopoulos (nr 381 /97),

Brahim Katoui (nr 340/97 ),

Horst Maiwald (nr 382/97 ),

Jacqueline Berthon (nr 341 /97),

Horst Maiwald (nr 383/97 ),

Josselin Eli (nr 342/97 ),

Horst Maiwald (nr 384/97 ),

Denis Mathis (nr 343/97 ),

Cindy' Dittmer (med 14 underskrifter) (nr 385/97 ),

Alain Clément (Association pour la Protection des Animaux
Sauvages) (nr 344/97),
Bernard Poirrez (Section de Dakar de l'Association des
Combattants de l'Union Française) (nr 345/97),

Michael Stephen Nolan (nr 386/97),

Josiane Pailhés och Jean-Christophe Charron (med ytterligare

Dieter Ihle (nr 387/97 ).

159 underskrifter) (nr 346/97 ),

9. Anslagsöverföringar

Irene Murphy (Over the Water Wexford Bridge Committee)

Budgetutskottet hade granskat en begäran om överföring av
icke-automatiska anslag från budgetåret 1996 till budgetåret

(med 2 underskrifter) (nr 347/97),
lan Murray (nr 348/97 ),
R.G. Owen (nr 349/97 ),

1997 , Sektion I - Parlamentet (SEK(97)0259 - C4-0077/97)
som framlagts av kommissionen på grundval av bestämmelser
na i artikel 7 i budgetförordningen.

Thierry Julien Dréano (nr 350/97),
Karen Heneghan (nr 351 /97),

Budgetutskottet hade godkänt denna överföring.

A.G. Lamb (nr 352/97),

*

Börje Linden (nr 353/97),
Babette Kundrat (nr 354/97 ),

*

*

Thomas Rehrl (nr 355/97 ),

Budgetutskottet hade granskat begäran om överföring av
icke-differentierade anslag från budgetåret 1 996 till budgetåret

Alice Irmgard Libiczei (nr 356/97),

1997 , Sektion III — kommissionen (SEK(97)0259 — C4
0076/97).

Rolf-Dieter Sammet (nr 357/97 ),

Kamran Khandan-Nemati (Multikulturelles Forum) (nr 358/
97 ),
Horst William Siemer (nr 359/97 ),

Jozef Reichel (nr 360/97),

Regina Reinhardt (nr 361 /97),
Valentin Hennig (nr 362/97),
Petra Welke (nr 363/97),
Jean Wood (nr 364/97 ),

Mirko Andic (nr 365/97),
Klaus Lösche (nr 366/97 ),

Dutch Maroon Venture Guyanensis Breeding Promotion
(nr 367/97 ),

Jasminka Sekrst (i.A. Initiative der geschädigten kroatischen
und bosnischen Familien) (nr 368/97 ),

Det hade kostaterat, vad gäller överföringen för post B 1-1055
(tilläggsstöd för durumvete) att den tisfrist som fastställts i
gällande lagstiftning inte hade respekterats . Vad gäller poster
na B 1-2 130 (särskilda stödåtgärder) och B 1-2131 (obligato
riskt slaktprogram) hade utskottet konstaterat brister i förhål
lande till de förfaranden som fastställts i gällande lagstiftning .
Rörande begäran om överföring vad gäller post B 1-1210 hade
tidsfristerna respekterats av producenterna, men kommissio
nens begäran om extrakontroller hade inte uppfyllts . Vad gäller
begäran om överföring rörande post B 1 -350 hade kommissio
nens respresentant bekräftat att finansieringen inte gällde
budgetåret 1996.
I syfte att avskräcka från alla regelbudna försök att inverka
negativt på gällande förordningar — förordningar som skulle
ha kunnat ändras i tid genom sedvanligt lagstiftningsförfaran
de så att de tog hänsyn till de villkor som gäller i varje fall —
beslutade kommissionen att kategoriskt förkasta alla dessa
begäranden .

Willi Steen (nr 369/97 ),

Siegfried Auchter (nr 370/97),

Mujkanovic Hajrudin (med ytterligare 109 underskrifter)
(nr 371 /97 ),
Walter Menz (nr 372/97),

Hans-Joachim König (nr 373/97),
Richard Wittig (nr 374/97),
Herr och fru Schreier (nr 375/97 ),

Kurt Kettner (nr 376/97 ),

10. Arbetsplan
Nästa punkt på föredragningslistan var fastställande av arbets
planen.

Ordföranden meddelade att det slutgiltiga förslaget till före
dragningslista för sammanträdesperioderna i april 1997 (PE
166.662/PDOJ) delats ut, och att följande ändringar föreslagits
av detsamma (artikel 96 i arbetsordningen):
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a) Sammanträdena från den 7-11 april 1997 i Strasbourg
måndagen den 7 och tisdagen den 8 april
— inga ändringar föreslagna.

— Lindholm motsatte sig det faktum att betänkandet Terrön I
Cusí (A4-0062/97, punkt 82) fortfarande inte fanns översatt på
svenska och begärde på grundval av artiklarna 102 och 124 i
arbetsordningen att omröstningen skulle skjutas upp,

— Cederschiöld begärde att även debatten skulle uppskjutas,

— Lindholm ansåg att även om en översättning till svenska
skulle vara tillgänglig under tisdagen skulle det inte vara
möjligt att förbereda omröstningen under tillfredsställande

onsdagen den 9 april

förhållanden.

— då rådet ännu inte ingivit sina rekommendationer dras
betänkandena av Kellet-Bowman om ansvarsfrihet för centret

för utveckling av yrkesutbildning (Thessaloniki) (punkt 73)
och fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor
(Dublin) (punkt 74) tillbaka från föredragningslistan,
Talare : Theato, ordförande för budgetkontrollutskottet, bekla
gade att rådet var så långsamt, vilket lett till att två betänkan
den dragits tillbaka från föredragningslistan, och begärde att
dessa två betänkanden skulle upptas på föredragningslistan för
april II, då parlamentet varit tvunget att avge sitt yttrande före
slutet av månaden (ordföranden konstaterade att rådet säkerli
gen hade noterat dessa anmärkningar).

Ordföranden rådfrågade kammaren om huruvida betänkandet
Terrön I Cusí skulle bibehållas på föredragningslistan eller
inte .

Parlamentet yttrade sig till förmån för att dra tillbaka detta
betänkande från föredragningslistan .
b) Sammanträdena den 23 och 24 april 1997 i Bryssel
— inga ändringar föreslagna.
Talare:

— GUE/NGL-gruppen begärde att uttalandet av rådet och
kommissionen om stängningen av Renault-fabriken i Vilvorde
skulle upptas på föredragningslistan,

— Theato begärde en försäkran om att de två betänkandena
Kellet-Bowman om ansvarsfrihet (punkterna 73-74) som just
tillbakadragits från föredragningslistan verkligen skulle upptas
under april II,

Ordföranden meddelade å ena sidan att rådet hade meddelat att

— von Wogau, ordförande i utskottet för ekonomi , valutafrå
gor och industripolitik, påpekade att kommissionen under
förmiddagen onsdagen den 23 april skulle besluta vilka länder
som enligt dess åsikt uppfyller kriterierna rörande alltför stora
underskott, och vilka som inte gör det. Han önskade — då
ansvarig kommissionär påtagit sig att informera parlamentet

det inte hade för avsikt att göra ett sådant uttalande, då denna
fråga inte tillhörde dess ansvarsområde, och å andra sidan att
kommissionen var beredd att göra ett uttalande på onsdag.
Talare om denna begäran : Moreau motiverade den för GUE/
NGL-gruppen, Wulf för V-gruppen och Martens för PPE-

före pressen om detta beslut — att en debatt med kommissionen

gruppen .

verkligen skulle kunna komma att äga rum samma dag kl .

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (PPE):

om detta ämne .

15.00, innan presskonferensen som kommissionen skall hålla

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

261
54
195
12

(Wynn hade haft för avsikt att rösta nej .)

— tidsfristen för ingivande av ändringsförslag och gemen
samma resolutionsförslag om situationen i Hongkong (punkt
76) har förlängts till tisdag kl . 12.00 .

Ordföranden svarade von Wogau och påminde om att ett
meddelande av kommissionen om allmänna riktlinjer för
finanspolitiken och de alltför stora underskotten, följt av
frågor, planerats i början av föredragningslistan för onsdagen
den 23 april och meddelade till Theato att han hoppades att
rådet skulle göra ett uttalande på torsdag och att ordförande
konferensen då kommer att ha mer information för att yttra sig.
Arbetsplanen var därmed fastställd.

11 . Talartid

torsdagen den 10 och fredagen den 11 april

— inga ändringar föreslagna.

Talare:

— Green för PSE-gruppen begärde att tidsfristen för ingivan
de av ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag om

fredsprocessen i Mellanöstern (punkt 1 10) skulle förlängas då
omröstningen om denna fråga planerats att tas upp på föredrag
ningslistan för april II och att situationen kunde utvecklas till
dess (ordföranden svarade att ordförandekonferensen under
nästa sammanträde åter ta upp frågan),

Den beräknade talartiden för debatter som upptagits på före
dragningslistan för sammanträdena 7-1 1 april och 23-24 april
1997 har fördelats i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen
(se dokumentet "Föredragningslista").

12. Aktuell och brådskande debatt (föreslagna
ämnen)
Ordföranden föreslog att upptaga följande fem ämnen på
föredragningslistan för nästa debatt om aktuella och brådskan
de frågor av större vikt, som äger rum på torsdagen :
— Unionsavtal mellan Ryssland och Vitryssland
—

Situationen i Zaire
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— Mänskliga rättigheter
—

Situationen i Kambodja

—

Katastrofbistånd till Karelen (Ryssland) och till Bulgarien

13. Djurförsök inom kosmetikabranschen (de
batt)

— Roth-Behrendt för PSE-gruppen, om utsläppande på
marknaden av genetiskt modifierad majs ; tillståndsförfarandet
(B4-0015/97 ),

— Grossetéte för PPE-gruppen, om genetiskt modifierad
majs släpps ut på marknaden (B4-0016/97),
— Olsson och Eisma för ELDR-gruppen, om lanseringen av
genmanipulerad majs på marknaden (B4-0163/97).
Breyer utvecklande den muntliga frågan (B4-0003/97).

Roth-Behrendt presenterade det betänkande hon utarbetat för
utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd om kom
missionens rapport om utveckling, validering och juridiskt
godkännande av alternativa metoder till djurförsök inom

Berthu utvecklade den muntliga frågan (B4-0005/97 ).
Cabrol utvecklade den muntliga frågan (B4-0012/97).

kosmetikabranschen — 1995 ( KOM(96)0365 — C4-0662/96)
(A4-0017/97).

Gonzålez Ålvarez utvecklade den muntliga frågan (B4-0013/

Talare: White för PSE-gruppen, Jackson för PPE-gruppen,
Eisma för ELDR-gruppen, Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen,
Bloch von Blottnitz för V-gruppen, Féret, grupplös, Valverde
Lopez, Dybkjær.

Barthet-Mayer utvecklande den muntliga frågan (B4-0014/97).

97).

Bowe utvecklande den muntliga frågan (B4-0015/97).
Grosstête utvecklande den muntliga frågan (B4-0016/97).
Olsson utvecklande den muntliga frågan (B4-0163/97).

Ordföranden meddelade att han från mottagit följande resol
utionsförslag från följande ledamöter i enlighet med artikel
ORDFÖRANDESKAP: MARINHO

vice ordförande
Talare : Belleré, Flemming, Lukas, Bonino, ledamot av kom
missionen, Roth-Behrendt, föredragande, ställde frågor till

40.5 i arbetsordningen :

— Barthet-Mayer och Kouchner för ARE-gruppen, om tillå
telse att saluföra genmanipulerad majs på den europeiska
marknaden (B4-0147/97 ),

kommissionen vilka besvarades av Bonino .

— Gonzålez Ålvarez, Papayannakis och Ephremidis för

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

GUE/NGL-gruppen, om import och försäljning av genmanipu
lerad majs (B4-0148/97),

Omröstning : del 1 . 1 1 , protokollet av den 8 april 1997 .

— Roth-Behrendt för PSE-gruppen, om genetiskt modifierad
majs (B4-0 149/97),
— des Places för I-EDN-gruppen, om kommissionens ansvar
för den skada folkhälsan i Europa lidit (B4-0150/97),

14. Genetiskt modifierad majs och genetiskt
modifierade organismer (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var en gemensam debatt
om åtta muntliga frågor:
Till

— Breyer och Lannoye för V-gruppen, om försäljningen av
gentiskt modifierad majs (B4-0151 /97),
— Olsson, Eisma, Dybkjær, Kestelijn-Sierens och Riis
J0rgensen för ELDR-gruppen, om försäljning av genetiskt
modifierad majs (B4-01 52/97),

kommissionen :

— Breyer och Lannoye för V-gruppen, om modifierad majs
släpps ut på marknaden (B4-0003/97),
— des Places för I-EDN-gruppen, om GMO — utsläppande på
marknaden av genetiskt modifierad majs (B4-0005/97),

— Pasty och Cabrol för UPE-gruppen, om tillåtelse att
saluföra genmanipulerad majs på den europeiska marknaden
(B4-0153/97 ),

— Grossetéte för PPE-gruppen, om genetiskt modifierad
majs (B4-0155/97),

Bjerregaard, ledamot av kommissionen, besvarade frågorna.

— Pasty för UPE-gruppen, om genetiskt modifierade orga
nismer (B4-0012/97),

— Gonzålez Ålvarez för GUE/NGL-gruppen, om begäran om
moratorium mot införande av transgen majs i EU (B4
0013/97),

—

Barthet-Mayer och Kouchner för ARE-gruppen, om gene

tiskt modifierad majs släpps ut på marknaden (B4-0014/97),

ORDFÖRANDESKAP : IMBENI

vice ordförande

Talare : Breyer för att ställa frågor till kommissionen och Bowe
om en ordningsfråga till följd av föregående inlägg.
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Talare : Roth-Behrendt för PSE-gruppen, Valverde López för
PPE-gruppen, Santini för UPE-gruppen, Moreau för GUE/
NGL-gruppen, Dell Alba för ARE-gruppen, Sandbæk för
I-EDN-gruppen, Kronberger, grupplös, Graenitz, Gillis , Novo,
Blokland, Kirsten M. Jensen, Liese, Ephremidis, Fantuzzi,
Flemming, Ford, Pimenta, Happart, Keppelhoff-Wiechert och
Bjerregaard.

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu
tad .

Omröstning : del 1.12, protokollet av den 8 april 1997 .

kl. 9.15-12.00, kl. 15.00-17.30 och kl. 21.00-24.00:

— betänkande Roth om respekten för de mänskliga rättighe
terna

— betänkande Ford om ett europeiskt centrum för övervak
ning av rasism och främlingsfientlighet *

— betänkande Randzio-Plath om tillväxt, sysselsättning och
konvergens på vägen till EMU
— betänkande Metten om medelfristigt ekonomiskt stöd till
medlemsstaternas betalningsbalans

15. Skydd för arbetstagare mot carcinogener
**II (debatt)

— betänkande García-Margallo y Marfil om europeiska indu

Ojala presenterade den andrabehandlingsrekommendation hon
utarbetat för utskottet för sysselsättning och socialfrågor om
rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets
direktiv om en första ändring av direktiv 90/394/EEG om
skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcino
gener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv

— andrabehandlingsrekommendation Farassino om körkort

89/391 /EEG) (C4-0637/96 - 95/0229(SYN)) (A4-0072/97 ).

— betänkande Crowley om förenklad lagstiftning på den inre

Talare: Blak för PSE-gruppen, Pronk för PPE-gruppen, Boo
gerd-Quaak för ELDR-gruppen, Lannoye för V-gruppen, Lind
qvist, Bjerregaard, ledamot av kommissionen, Pronk, Ojala,
föredragande, ställde frågor till kommissionen som Bjerrega
ard besvarade, Boogerd-Quaak och Bjerregaard.

strins konkurrenskraft

— betänkande Lehne om avvecklingens slutgiltighet och
säkerheter ***I

marknaden

— andrabehandlingsrekommendation Oddy om investerings
tjänster inom värdepappersområdet ***H
— betänkande Palacio Vallerlersundi om följerätt ***I

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

— andrabehandlingsrekommendation Barton om massa och
Omröstning : del 1.9, protokollet av den 8 april 1997 .

dimensioner för motorfordon ***H

16. Föredragningslista för nästa sammanträde

kl. 12.00:

Ordförande meddelade att föredragningslistan för tisdagen
fastställts som följer:

—

omröstning

kl. 17.30-19.00:

kl. 9.00-13.00, kl. 15.00-19.00 och kl. 21.00-24.00:

— frågestund (frågor till kommissionen)
kl. 9.00-9.15:

— aktuell och brådskande debatt (ingivna resolutionsförslag)

(Sammanträdet avbröts kl. 20.40.)

Julian PRIESTLEY

Nicole FONTAINE

Generalsekreterare

Vice ordförande
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Följande skrev under:
d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona,
André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Anttila, Aparicio Sanchez, Apolinário, Argyros, Arias
Cañete, Avgerinos, Azzolini , Baldarelli , Baldi , Balfe, Banotti , Bardong, Baron Crespo, Barthet-Mayer,
Barton , Bellere, Berend, Bernard-Reymond, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von
Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti , Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de
Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol , Caccavale,
Campos, Campoy Zueco, Cardona, Carlotti , Carlsson , Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagneti,
Castricum, Caudron, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino
Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen,
Correia, Corrie, Cot, Cox, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Dankert, Dary , Daskalaki ,
David, De Clercq, Decourrière, De Esteban Martin , De Giovanni , Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama,
de Vries , van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick,
Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Elles, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl ,
Fabre-Aubrespy, Fantuzzi , Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernåndez Martin, Ferrer, Ferri ,
Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans , Fraga Estévez, Friedrich,
Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton , Gallagher, Garcia Arias, García-Margallo y Marfil ,
Garosci , Gasòliba i Böhm , de Gaulle. Gebhardt, Ghilardotti , Giansily. Gillis. Gil-Robles Gil-Delgado.

Glasé, Goepel, Goerens, Görlach, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz,
Green, Gröner, Grosch, Grossetéte, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Dlaz, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis , Haug, Hautala, Hendrick,
Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Holm, Hory, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi,
Imaz San Miguel , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Janssen van Raay , Jensen
Lis, Jöns, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr,
Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner,
Krarup, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki ,
Lambrias , Lang Carl , Lange, Langen, Langenhagen , Lannoye, Larive, Lehne, Lenz, Leopardi,
Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lucas
Pires, Lüttge, Lukas , Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon,
McNally, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Marinho, Marinucci , Martens, Martin David W. ,
Matikainen-Kallström, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Mendonca, Menrad, Miller, Mohamed Ali ,
Mombaur, Moorhouse, Morän Lopez, Moreau, Moretti , Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Mulder,
Murphy, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Ojala,
Olsson , Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasio, Pack, Palacio Vallelersundi , Panagopoulos,
Papakyriazis , Pasty , Peijs, Perez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet,
Pirker, Plooij-van Gorsel , Plumb, Podestà, Poettering, Poisson , Pompidou, Pons Grau, Posselt, Pradier,
Pronk, Provan, van Putten , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding,
Redondo Jimenez, Rehder, Ribeiro, Riis-J0rgensen, Rinsche, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt,
Rothe, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon , Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk,
Santini , Sanz; Fernandez, Sarlis , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher,

Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Seillier, Seppänen, Sichrovsky,
Sjöstedt, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Spaak, Speciale, Spencer, Stenmarck, Stockmann,
Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Terron i Cusí, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans , Titley, Todini , Tomlinson, Trakatellis, Trautmann,
Truscott, Ullmann , Väyrynen, Valdivielso de Cue, Vallve, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke,
Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim,
Viceconte, de Villiers , Vinei , van der Waal , Waddington , Waidelich, Weber, Weiier, Wemheuer, White,
Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx , Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann
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BILAGA

Resultat av omröstningarna med namnupprop
(+) = Ja-röster
(—) = Nej-röster

(O) = Nedlagda röster

1. Uttalande om Renaultfabriken i Vilvorde
(+)

ARE: Castagnède, Dary, González Triviño, Hory , Lalumière, Macartney, Sainjon

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Gutiérrez Diaz, Moreau, Ojala, Pettinari, Seppänen,
Sjöstedt, Svensson, Theonas, Wurtz
NI : Blot, Dillen

PSE : Carlotti , Caudron, Desama, Graenitz, Jöns, Kuhn, Kühne, Laignel, Lange, Oddy , Schlechter, Schulz,
Smith , Stockmann , Van Lancker, Weiler, White , Willockx

V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Lindholm, Orlando, Roth, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Wolf
-)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq , de Vries, Dybkjær, Eisma,
Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Riis-j0rgensen, Ryynänen, Spaak,
Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Canete, Banotti , Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld,
Chichester, Colombo Svevo, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Fourgans, Fraga Estevez,
Funk, Goepel , Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi,
Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Liese, Lucas Pires, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonga, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Piha, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE: Adam , d'Ancona, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Barton, Billingham, Blak, Bowe, Bösch,
Castricum , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Dankert, De Giovanni ,

Dührkop Dührkop, Fayot, Ford, Frutos Gama, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick,
Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Lambraki , McMahon, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega, Miller, Murphy, Needle, Newens,
Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis ,
Sakellariou, Sanz Fernandez, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí , Thomas , Tomlinson, van Velzen
Wim , Waidelich

UPE : d'Aboville, Bazin, Crowley, Daskalaki, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Leopardi,
Ligabue, Malerba, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
(O)
I-EDN : Jensen Lis, Sandbæk

PSE: Ahlqvist, Ettl, Gebhardt, Ghilardotti, Hulthén, Lindeperg, Malone, Schmidbauer, Theorin,
Waddington
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PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 1997
(97/C 132/02

DEL

I

Sammanträdets gång
ORDFÖRANDESKAP : FONTAINE

vice ordförande

— Andre-Leonard, Bertens för ELDR-gruppen om Zaire
(B4-0288/97 ), +

— André-Léonard, Bertens för ELDR-gruppen om brott mot

(Sammanträdet öppnades kl. 9.00.)

de mänskliga rättigheterna i Östturkestan (Xingiang)(B4
0289/97 ), +
—

1 . Justering av protokoll

Eisma, De Vries , André-Léonard, Nordmann , Thors , Kes

telijn-Sierens för ELDR-gruppen om utrotningshot mot tigern i
Indien (B4-0290/97 ), +

Talare:

— Rosado Fernandes kommenterade sitt inlägg under punkt
2 och ordförandens svar på detta,
— Rack kommenterade punkt 3 "Valprövning",

— Caccavale påpekade att Ford-betänkandet från utskottet
för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor om
Centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

— Hardstaff, Harrison, Hallam, Happart, Kenneth D. Collins,
Oddy, Cunningham, Waddington, Barton, Berger, Billingham,
Alan John Donnelly, David Martin, Haug, Smith, Falconer,
Seal, Megahy , David, McNally, Spiers, Stockmann, Murphy,
Elliott, Bowe, McCarthy, Crawley, Needle, Miller, McMahon
för PSE-gruppen om Laos (B4-0291 /97),

— Newens för PSE-gruppen om brott mot de mänskliga
rättigheterna i Bahrain (B4-0292/97), +

(A4-0110/97), infört i föredragningslistan för den innevarande
sammanträdesperioden, enligt hans vetskap inte funnits till
gängligt på alla språk på måndag kväll ; han begärde därför,
med hänsyn till detta, en förlängning av tidsfristen för
ingivande av ändringsförslag som fastställts till måndag kl .
19.00 (ordföranden svarade att denna fråga skulle undersökas),

— Hoff, Erika Mann, Krehl, Swoboda för PSE-gruppen om
unionsavtalet mellan Vitryssland och Ryssland (B4-0294/97 ),

— Andrews anklagade det brittiska "Referendum Party" för
att ha stött det nordirländska "Unionist Party" och därmed
blandat sig i Irlands inre angelägenheter,

— W.G. van Velzen, Mouskouri, Oomen-Ruijten för PPEgruppen om humanitärt bistånd till Bulgarien (B4-0295/97), +

— Wynn kommenterade det sätt på vilket han röstat vid
omröstningen genom namnupprop på måndagen (punkt 10).
Protokollet från föregående sammanträde justerades.
Talare : Nicholson gjorde ett personligt uttalande till följd av
Andrews inlägg och tillbakavisade anklagelsen.

— Newens för PSE-gruppen om mänskliga rättigheter i
Yemen (B4-0293/97),

— Habsburg-Lothringen, Maij-Weggen, Posselt, OomenRuijten för PPE-gruppen om situationen vad gäller brott mot

de mänskliga rättigheterna i Östturkestan (Xingjiang) (B4
0296/97 ), +

— Ferri, Lehne, Dimitrakopoulos, Oomen-Ruijten för PPEgruppen om unionsavtalet mellan Ryssland och Vitryssland
(B4-0297/97), +

2. Aktuell och brådskande debatt (ingivna
resolutionsförslag)

— Tindemans, Fernåndez Martin, Oomen-Ruijten, Günther
för PPE-gruppen om situationen i Zaire (B4-0298/97), +

Ordföranden meddelade att hon från nedanstående ledamöter

— Piha, Ilaskivi, Matikainen-Kallström, Otila, Oomen-Ruij
ten för PPE-gruppen om nödbistånd till Karelen (B4-0299/97),

(eller politiska grupper) mottagit anmodanden om aktuell och
brådskande debatt, i enlighet med artikel 47. 1 i arbetsordning
en, om följande resolutionsförslag :
— Rothe, Green för PSE-gruppen, Hatzidakis, Grossetéte,
Vaz da Silva, Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Kaklamanis
för UPE-gruppen, Monfils, Bertens för ELDR-gruppen, Petti
nari, Papayannakis, Theonas, Alavanos för GUE/NGL-grup
pen, Roth, Aelvoet, Orlando för V-gruppen om brott mot de
mänskliga rättigheterna vad gäller "enklaverna" på Cypern,

— Posselt, Pack, Oomen-Ruijten, Oostlander, HabsburgLothringen för PPE-gruppen om begränsningar i den fria
rörligheten i Bosnien-Herzegovina (B4-0301 /97), +
— Pettinari, Jové Peres, Ephremidis, Eriksson, Ojala för
GUE/NGL-gruppen om situationen i Kambodja (B4-0302/97),

(B4-0286/97), +

— Cars, Frischenschlager för ELDR-gruppen om östra Sla

— Ainardi , Marset Campos, Vinci , Sjöstedt, Ojala för GUE/
NGL-gruppen om fängslandet av den iranske journalisten

vonien (B4-0287/97 ), +

Farideh Sarkouhi (B4-0303/97), +
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—

Puerta, Miranda, Wurtz, Castellina, Alavanos , Svensson ,

Ephremidis, Seppänen för GUE/NGL-gruppen om anklagelser

— Schroedter, Roth, Aglietta för V-gruppen om tortyr och
misshandel i ryska fängelser (B4-0325/97), +

mot Wole Soyinka (B4-0304/97), +

— Novo, Sornosa Martinez, Gonzålez Ålvarez, Ainardi ,

— Schroedter, Aelvoet för V-gruppen om brott mot demokra
tin och de mänskliga rättigheterna i Vitryssland (B4-0326/97),

Theonas, Alavanos för GUE/NGL-gruppen om mänskliga
rättigheter och jordlösa bönder i Brasilien (B4-0305/97), +
— Pasty, Azzolini för UPE-gruppen om den förvärrade
situationen i Kambodja (B4-0306/97), +
— Pasty, Azzolini , Aldo för UPE-gruppen om situationen i
Zaire (B4-0307/97), +

— Lalumière för ARE-gruppen om unionsavtalet mellan
Vitryssland och Ryssland (B4-0308/97), +

— Hory, Pradier för ARE-gruppen om situationen i östra
Zaire (B4-0309/97), +

— Dupuis, Hory, Dell'Alba för ARE-gruppen om avskaffan
de av dödsstraffet (B4-0310/97 ), +

— Dupuis, Hory, Dell ' Alba för ARE-gruppen om allvarliga

brott mot de mänskliga rättigheterna i Östturkestan (Xianjiang)
(B4-03 11 /97 ), +

— Ahlqvist, Paasilinna för PSE-gruppen om humanitärt

— Aelvoet, Telkämper för V-gruppen om situationen i Zaire
(B4-0327/97), +

— Telkämper för V-gruppen om Kambodja (B4-0328/97), +
— Sornosa Martinez för GUE/NGL-gruppen om unionsavta
let mellan Vitryssland och Ryssland (B4-0329/97), +

— Pettinari , Carnero González för GUE/NGL-gruppen om
situationen i Zaire (B4-0330/97 ), +

— Gonzålez Ålvarez, Gutiérrez Diaz, Carnero Gonzålez för
GUE/NGL-gruppen om företagaren som fängslats i USA
(B4-0331 /97 ), +

— Manisco för GUE/NGL-gruppen om situationen i ryska
fängelser (B4-0332/97), +
— Seppänen, Ojala, Sjöstedt, Eriksson, Svensson för GUE/
NGL-gruppen om situationen i ryska Karelen (B4-0333/97), +

bistånd till Karelen (B4-03 12/97), +

— Hautala, Schörling för V-gruppen om situationen i ryska
— Swoboda, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco för
PSE-gruppen om situationen i Zaire (B4-0313/97), +

— Papakyriazis, Zimmermann, Swoboda, Hoff för PSEgruppen om humanitärt bistånd till Bulgarien (B4-0314/97), +
—

Swoboda för PSE-gruppen om situationen i Kambodja

Karelen (B4-0334/97), +

— Wolf, Muller för V-gruppen om humanitärt bistånd till
Bulgarien (B4-0335/97). +

Ordföranden meddelade att ordförandeskapet, i enlighet med
artikel 47.2 första stycket i arbetsordningen, under förmidda

(B4-03 15/97 ), +

gen skulle underrätta kammaren om listan över ämnen att

— Väyrynen, Ryynänen för ELDR-gruppen om situationen i

upptaga vid nästa debatt om aktuella och brådskande frågor av
större vikt, som äger rum torsdagen den 10 april kl . 15.00

Karelen och inom andra områden i nordvästra Ryssland

18.00.

(B4-0316/97), +

— Goerens för ELDR-gruppen om humanitärt bistånd till
Bulgarien (B4-0317/97), +

— Bertens för ELDR-gruppen om Kambodja (B4-0318/97), +

3. Mottagna dokument
Ordföranden meddelade att hon mottagit:

— Bertens för ELDR-gruppen om avtalet mellan Ryssland
och Vitryssland (B4-0319/97), +
a) från de parlamentariska utskotten, följande betänkanden:
— Bertens för ELDR-gruppen om FN-resolutionen om situa
tionen vad gäller mänskliga rättigheter i Kina (B4-0320/97), +
— André-Léonard, Bertens för ELDR-gruppen om situatio
nen i Algeriet (B4-0321 /97), +

— Bloch von Blottnitz, Tamino, Van Dijk för V-gruppen om
tigrarna i Indien (B4-0322/97), +

— Gahrton, Aglietta för V-gruppen om brott mot de mänsk

liga rättigheterna i Östturkestan (B4-0323/97), +

— Tamino, Telkämper för V-gruppen om situationen vad
gäller mänskliga rättigheter i Mexiko (B4-0324/97), +

—

Betänkande om ansvarsfrihet för kommissionen

för

genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna bud
get för räkenskapsåret 1995 — budgetkontrollutskottet
Föredragande: Wynn
(A4-0120/97)

— Betänkande om beviljande av ansvarsfrihet för kommis
sionen vad gäller den finansiella förvaltningen av sjätte och
sjunde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1995 —
budgetkontrollutskottet
Föredragande : Bösch
(A4-01 21 /97 )
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— * Andra betänkandet om förslag till rådets förordning om
vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

— Eisma, Florenz om utvidgning av EU:s miljöpolitik till

länderna i Central- och Östeuropa (B4-0272/97) +

(KOM(96)0296 - C4-0388/96 - 96/0160(CNS)) - fiskeriut
skottet

Föredragande: Adam
(A4-0122/97)

— * Betänkande om ett förslag till den Gemensamma
EES-kommitténs beslut om ändring av bilaga XX (Miljö) till
EES-avtalet (SEK(96)1654 - C4-0113/97 - 97/0903(CNS)) utskottet för externa ekonomiska förbindelser

Föredragande : Sainjon

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: MILJ
rådgivande utskott: UTRI, EXTE

— Muscardini om marknaden för distribution av receptfria
läkemedel (B4-0273/97 ) +
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: MILJ
rådgivande utskott: EKON

(A4-0123/97 )

— Betänkande om rapporten från kommissionen om åtgärder
som vidtagits till följd av iakttagelserna i Europaparlamentets
resolution som fogats till beslutet om ansvarsfrihet för Euro
peiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 1994
(KOM(97)0048) - C4-0 108/97) - budgetkontrollutskottet

4. Föredragningslista

Föredragande : Wynn

Ordföranden meddelade att utskottet för externa ekonomiska

(A4-0124/97 )

förbindelser godkänt betänkandet om förslaget till den Gemen
samma EES-kommitténs beslut om ändring av bilaga XX
(Miljö) till EES-avtalet (A4-0 123/97), ett betänkande för vilket
man tillämpat förfarande utan debatt och vars omröstning skall
hållas den 1 1 april. Hon påpekade att föredragande är Sainjon

— Betänkande om beviljande av ansvarsfrihet för budgeten
för budgetåret 1995 — Avsnitt I — Europaparlamentet/bilaga
ombudsmannen — Avsnitt IV — Domstolen — Avsnitt V —
Revisionsrätten — Avsnitt VI — Ekonomiska och sociala

och inte Castellina.

kommittén/Regionkommittén — budgetkontrollutskottet
Föredragande : Dankert
(A4-0125/97 )

b) från ledamöterna, följande resolutionsförslag (artikel 45 i
arbetsordningen):

— Cushnahan om angrepp på de mänskliga rättigheterna i
Storbritannien och i Irland (B4-0267/97 ) +
Hänvisat till :

5. Tolkning av arbetsordningen
Ordföranden meddelade parlamentet att utskottet för arbets
ordningen, valprövning och ledamöters immunitet, som i
enlighet med artikel 162.1 i arbetsordningen hänvisats frågan,
har antagit följande tolkning av artiklarna 46, 92 och 94 i
arbetsordningen:

ansvarigt utskott: MFRI

— D. W. Martin om Europeiska unionens stöd till resolution
L.37 om kärnvapennedrustning antagen av Förenta Nationer
nas generalförsamling (B4-0268/97) +
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: UTRI

— Robles Piquer om kampen mot bedrägerier inom vetenska
pen (B4-0269/97) +
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: FORS
— Cushnahan om onormala skillnader mellan konsumentpri
ser på den inre marknaden (B4-0270/97) +
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: MILJ
rådgivande utskott: EKON

Artiklarna 92 och 94

1 artiklarna 92 och 94 anges två olika sätt för de berörda
utskotten i Europaparlamentet att inleda förfarandet för att
anta rekommendationer till rådet om ämnen i avdelning V och
VI i EU-fördraget. Det första grundar sig på ett erhållet
tillstånd från ordförandekonferensen eller, i brådskande fall,
från parlamentets ordförande. Det andra grundar sig "på ett
förslag i enlighet med artikel 46 ".
I artiklarna 92 och 94 beskrivs sedan (de något skiljaktiga)
stegen i det förfarande som utlöses av ett tillstånd från
ordförandekonferensen eller ett förslag i enlighet med artikel
46. Det är dock helt klart att ett erhållet tillstånd från
ordförandekonferensen och ett förslag i enlighet med artikel
46 skall betraktas som fristående och likvärdiga sätt att
framlägga rekommendationer enligt avdelning V och VI.
Enligt vårt sätt att se vore det en förödande felläsning av
artiklarna att blanda ihop de två förfarandena, till exempel
genom att hävda att en rekommendation enligt artikel 46

Hänvisat till :

kräver ett erhållet tillstånd från ordförandekonferensen. Vid
varje normal läsning av dessa artiklar framgår det att artikel
92.2, 92.3 och 94.1 i sin helhet, gäller rekommendationer i lika
hög grad oavsett i vilket av de två angivnaförfarandena de har

ansvarigt utskott: UTRI

sitt ursprung.

— Fernández-Albor om samordning av studier om försvar
och om Europas säkerhet (B4-0271 /97) +
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Artikel 46

Vad beträffar artikel 46 kan det vara nyttigt att jämföra den
med den föregående artikel 45, som behandlar hänvisning av
enskilda ledamöters förslag till ansvariga utskott. Artikel 45
behandlar resolutionsförslag från enskilda ledamöter, medan
artikel 46 gäller förslag som genom sin natur har större
politisk tyngd, eftersom de stöds antingen av 29 ledamöter
eller av en politisk grupp. Artikel 45 fastställer de olika
handlingsmöjligheter som utskotten har då de fårförslag från
enskilda ledamöter: att införliva dem med i annat pågående
arbete, att författa ett yttrande eller att, med tillstånd från
ordförandekonferensen, utarbeta ett betänkande. Artikel 46
föreskriver å andra sidan att det ansvariga utskottet skall
"överlämna ärendet till parlamentet i enlighet med bestäm
melserna i denna arbetsordning ". Avgörande för utskottets
tolkning av artikel 46 är vår uppfattning av innebörden av
frasen "bestämmelserna i denna arbetsordning ".
Det finns ett antal artiklar som denna fras kan syfta på. Bland
dessa märks särskilt artiklarna 92 och 94, i vilka anges de
förfaranden som diskuterats ovan. Det kan dock hävdas att
artikel 24 är lika relevant. Denna artikel ger ordförandekon
ferensen rätt att ge tillåtelse att utarbeta initiativbetänkanden
och rätt att utarbeta förslaget till föredragningslista till
sammanträdesperioden, en rätt som till synes står i strid med
den tolkning som här getts av artiklarna 92 och 94. Men det är
långtifrån klart att rekommendationer som hänför sig till
avdelning V och VI skall införlivas i initiativbetänkanden. Om
artikel 46 överhuvudtaget skall ha någon mening, och i
synnerhet om den skall särskiljas från det förfarande som
anges i artikel 45, måste dess funktion vara att utlösa de
förfaranden som avses i artiklarna 92 och 94. Dessa artiklar
begränsar i viss mån den handlingsfrihet som beviljats ordför
andekonferensen enligt artikel 24. Det förtjänar dock att
erinra om att artikel 24 inte ger ordförandekonferensen
oinskränkt behörighet, till exempel vad gäller föredragnings
listan för sammanträdesperioden; ordförandekonferensen
föreslår och parlamentet beslutar.
Slutsats

Givet vår uppfattning av den klara ordalydelsen i artiklarna
46, 92 och 94, anser utskottet att det vore olämpligt attförsöka

få dem att överensstämma med artikel 24 genom en krystad
och icke trovärdig tolkning. Det skulle innebära att vi gick
utöver vårt uppdrag genom att i sken av en tolkning genomföra
en faktisk ändring av arbetsordningen. Ordförandekonferen
sen kan mot bakgrund av erfarenheten komma att vilja lägga
fram ett förslag om ändring av artiklarna.
Under förutsättning att inte minst 29 ledamöter eller en politisk
grupp reser invändningar mot denna tolkning (artikel 162.4 i
arbetsordningen) före nästa sammanträdesperiod, kommer
tolkningen att anses vara antagen . I annat fall kommer frågan
att återförvisas till parlamentet som skall yttra sig med enkel
majoritet, i närvaro av minst en tredjedel av ledamöterna.

Talare: Dell'Alba undrade om Van den Broek, som represen
terade kommissionen under denna debatt, är den ledamot av

kommissionen som ansvarar för frågan (ordföranden påpekade
att kommissionen är ett kollegium, och alltså var representerat
av Van den Broek, ledamot av kommissionen).

Talare i debatten : Schulz för PSE-gruppen, De Esteban Martin
för PPE-gruppen, Schaffner för UPE-gruppen, Wiebenga för
ELDR-gruppen, Mohamed Ali för GUE/NGL-gruppen, Orlan
do för V-gruppen, Pradier för ARE-gruppen, Van der Waal för
I-EDN-gruppen, Féret, grupplös, Lindeperg, Nassauer, Cacca
vale, Goerens, Pailler, Ullmann, Vandemeulebroucke, Le

Gallou, Lambraki , Pirker, Andrews, Dybkjær, Ephremidis,
Wolf, Häger, White, Moretti .

ORDFÖRANDESKAP : PODESTA

vice ordförande
Talare : Malone och Van den Broek, ledamot av kommissionen .
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : del 1.13 , protokollet av den 9 april 1997 .

7. Centrum för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet * (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var det betänkande som
Ford utarbetat för utskottet för medborgerliga fri- och rättighe

ter och inrikesfrågor om förslag till rådets förordning om
inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism
och främlingsfientlighet (KOM(96)0615 — C4-0070/97 —
96/0298(CNS )) (A4-0110/97 ).

Ordföranden påpekade att eftersom detta betänkande distribue
rats sent hade fristen för ingivandet av ändringsförslag för
längts till tisdag kl . 13.00 och omröstningen skulle äga rum
onsdag kl . 12.00.
Ford presenterade sitt betänkande.

Talare: Tappin, föredragande av yttrandet för budgetutskottet,
d'Ancona för PSE-gruppen, Oostlander för PPE-gruppen,
Caccavale för UPE-gruppen, Pradier för ARE-gruppen, Van
hecke, grupplös, Terrön I Cusí, van Bladel, Zimmermann,
Flynn, ledamot av kommissionen, Ford, föredragande, Flynn,
Oostlander som ställde en fråga till kommissionen vilken
besvarades av Flynn.
Ordföranden förklarade debatten för avslutad.

Omröstning : del 1.13 , protokollet av den 9 april 1997 .

6. Respekten for de mänskliga rättigheterna
(debatt)

8. Tillväxt, sysselsättning och konvergens (de
Roth presenterade det betänkande hon utarbetat för utskottet
för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor om
respekten för de mänskliga rättigheterna i Europeiska unionen
( 1995 ) (A4-0112/97 ).

batt)
Randzio-Plath presenterade det betänkande hon utarbetat för
utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik om
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kommissionens ekonomiska årsrapport för 1997 — Tillväxt,
sysselsättning och konvergens på vägen till EMU
(KOM(97)0027 - C4-0078/97 ) (A4-0111 /97 ).

Talare: Hernandez Mollar, föredragande av yttrandet för
utskottet för sysselsättning och socialfrågor, Alan John Don
nelly för PSE-gruppen, von Wogau, ordförande för utskottet
för ekonomi, valutafrågor och industripolitik som även talade
för PPE-gruppen, Garosci för UPE-gruppen, Gasòliba i Böhm
för ELDR-gruppen, Ribeiro för GUE/NGL-gruppen, Hautala
för V-gruppen, Castagnède för ARE-gruppen, Berthu för
I-EDN-gruppen, och Carl Lang , grupplös.
Då det var dags för omröstning avbröts debatten vid denna
tidpunkt. Den skulle återupptas under eftermiddagen (del 1.15 ).

ORDFÖRANDESKAP: ANASTASSOPOULOS
vice ordförande

OMRÖSTNING

11. Djurförsök inom kosmetikabranschen (om
röstning)
Betänkande av Roth-Behrendt — A4-0017/97

FÖSLAG TILL RESOLUTION

Förkastade ändringsförslag: 1 , 2
Textens olika delar antogs var for sig.
Parlamentet antog resolutionen ( del 11.2).

12. Genetiskt modifierad majs och genetiskt
modifierade organismer (omröstning)
Resolutionsförslag B4-0147 , 0148 , 0149, 0150, 0151 ,
0152 , 0153 och 0155/97

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0147, 0148, 0149, 0151 , 0152,
0153 och 0155/97 :

— gemensamt resolutionsförslag ingivet av följande ledamö

9. Skydd för arbetstagare mot carcinoge
ner **II (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation av Ojala — A4-0072/
97

Talare : Ojala, föredragande, hänvisade till artikel 131.1 i
arbetsordningen och begärde att omröstning om detta betän
kande skulle skjutas upp till omröstningen under onsdagen,
eftersom kommissionen skulle lämna kompletterande upplys
ningar till parlamentet.
Parlamentet godkände denna begäran (del 1.8, protokollet av
den 9 april 1997).

10. Export av råolja i händelse av försörjnings
svårigheter * (artikel 99 i arbetsordningen)
(omröstning)
Nästa punkt på föredragningslistan var omröstning om förslag
till rådets beslut om upphävande av beslut 77/ 186/EEG om
export av råolja och petroleumprodukter från en medlemsstat
till en annan i händelse av försörjningssvårigheter
(KOM(96)0320 - C4-0083/97 - 96/0302(CNS)).
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: FORS

FÖRSLAG TILL BESLUT ( KOM(96)0320 - C4-0083/97 96/0302(CNS ))

Parlamentet antog kommissionens förslag ( del II. 1 ).

ter :

Roth-Behrendt för PSE-gruppen,
Trakatellis, Grossetéte och Flemming för PPE-gruppen,
Cabrol för UPE-gruppen,
Olsson, Eisma, Dybkjær, Kestelijn Sierens och Riis
J0rgensen för ELDR-gruppen,
Gonzalez Alvarez, Papayannakis, Ephremidis och Marset
Campos för GUE/NGL-gruppen ,
Breyer och Lannoye för V-gruppen,
Barthet-Mayer och Kouchner för ARE-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text.

(Även Pimenta undertecknade det gemensamma resolutions
förslaget.)

Textens olika delar antogs var för sig (stycke E i ingressen,
andra delen med EO (ja: 249, nej : 161 , nedlagda röster: 1 )
stycke G med EO (ja: 258, nej : 158 , nedlagda röster: 3).
Stycke A i ingressen,tredje och fjärde delen förkastades .

Talare:

— Roth-Behrendt påpekade att en rättelse skulle göras i sista
strecksatsen i inledningen : "fredagen den 21 januari 1996"
skulle ersättas med "måndagen den 7 april 1997".

Särskild omröstning:

stycke B i ingressen (ARE), stycke G i ingressen (PPE),
styckena I och J i ingressen (UPE)
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13. Respekten för de mänskliga rättigheterna i
Europeiska unionen (omröstning)

Delad omröstning:

stycke A i ingressen (PPE, PSE, I-EDN):

Betänkande av Roth — A4-0112/97

första delen : första meningen (till och med "Ciba-Geigy")
andra delen : andra meningen: texten utom orden "liksom
Europaparlamentet" och "kraftfullt"
tredje delen : orden "liksom Europaparlamentet"
fjärde delen: ordet"kraftfullt"
stycke E i ingressen (PPE):
första delen : texten utom ordet "Allvarliga"
andra delen : detta ord

punkt 2 (I-EDN)
första delen : till och med "hittills"

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antagna ändringsförslag: 17 med EO (ja: 218 , nej : 215 ,
nedlagda röster: 2), 12 med EO (ja: 267 , nej : 155 , nedlagda
röster: 13 ), 1,9 med EO (ja: 279, nej : 150, nedlagda röster: 3 ),
2, 3 (första delen) med EO (ja: 220, nej : 192, nedlagda röster:
9), 3 (andra delen) med EO (ja:225 , nej : 177 , nedlagda röster:
11 ), 3 (tredje delen), 4 med EO (ja: 230, nej : 173 , nedlagda
röster: 2), 6, 7 med EO (ja: 216, nej : 174, nedlagda röster: 7), 8

punkt 5 (I-EDN)

Förkastade ändringsförslag: 16 med EO (ja: 205 , nej : 21 1 ,ned
lagda röster: 8 ), 11 , 13 (första delen) genom ONU, 14 med EO
(ja: 197 , nej : 205 , nedlagda röster: 5 ), 19, 5 med EO (ja: 102,
nej : 168 , nedlagda röster: 24), 15 genom ONU, 18

första delen : till och med "Europaparlamentet"
andra delen : övrig text

Bortfallna ändringsförslag: 1 3 (andra delen)

punkt 7 (I-EDN)

Tillbakadragna ändringsförslag: 10

första delen : texten utom orden "i tillräckligt stor omfattning"

Textens olika delar antogs var för sig, fjortonde strecksatsen
med EO (ja: 244, nej : 162, nedlagda röster: 20), sjuttonde
strecksatsen med EO (ja: 254, nej : 147 , nedlagda röster: 23),

andra delen : övrig text

andra delen : dessa ord

punkt 10 (I-EDN)

punkt 1 8 (första delen) genom ONU, 1 8 (tredje delen) genom
ONU, 43 med EO (ja: 219, nej : 203 , nedlagda röster: 13 ), 47
(första delen) med EO (ja: 243 , nej : 174, nedlagda röster: 5 ), 53
genom ONU, 54 genom ONU, 57 genom ONU, 58 genom
ONU, 59 genom ONU, 79 med EO (ja: 222, nej : 188 , nedlagda

första delen : till och med " skall ses över'

andra delen : övrig text
punkt 1 1 (I-EDN)
första delen : till och med "kommittéförfarandena"

andra delen : till och med "regeringskonferensen"
tredje delen : övrig text

Följande punkter förkastades: 18 (andra delen) genom ONU,
54 genom ONU, 57 genom ONU, 62, 72, 77 med EO (ja: 108,
nej : 287 , nedlagda röster: 6), 78 , 86.

Resultat av ONU:

stycke D i ingressen (I-EDN)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

411
406
5
0

Styckena D — W i ingressen och punkt 39 bortföll .
Talare:

— Ordföranden uppmärksammade pa fel i den tyska versio
nen, punkterna 34 och 53,

punkt 5 (första delen) (ARE)
antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

407
360
45
2

punkt 5 (andra delen) (ARE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

404
388
12
4

Parlamentet antog resolutionen genom ONU (I-EDN, V )
antal röstdeltagande :
428
ja:
407
nej :
nedlagda röster:

röster: 6), 83 med EO (ja: 206, nej : 189, nedlagda röster: 9),
104 med EO (ja:205 , nej : 195 , nedlagda röster: 17), 142 genom
ONU, 146 genom ONU .

2
19

— Fabra-Aubrespy, Carlo Casini, Andrews och OomenRuijten kommenterade, vid omröstningen om punkt 18 , det
förfarande som följts,

— Schultz frågade, före omröstningen om punkt 39, om
denna punkt inte hade fallit bort på grund av antagandet av
ändringsförslag 9 ; föredraganden bekräftade, efter en förfrå
gan av ordföranden, att så var fallet,
— Van der Waal påpekade, före omröstningen om punkt 42,
att punkterna 42 och 43 var omkastade, bland annat i den
nederländska versionen ,

—

Oomen-Ruijten kommenterade, efter omröstingen om

punkt 43 , denna omröstnings förlopp,

(del 1.3).

— föredraganden förklarade, före omröstningen om änd
ringsförslag 3 , den av V-gruppen begärda delade omröstning

(Resolutionsförslag B4-0150/97 bortföll .)

en ,
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— Oomen-Ruijten och Schulz kommenterade, efter omröst
ningen om ändringsförslag 3 (första delen), förfarandet,

— Roubatis begärde, före omröstningen om punkt 78 , att

ordföranden skulle prata långsammare då han citerade siffror,
— Green påpekade, efter omröstningen av punkt 82, att det, i
motsats till vad som hade meddelats, var ändringsförslag 10
som hade dragits tillbaka och inte ändringsförslag 14; föredra
ganden bekräftade att ändringsförslag 14 från V-gruppen inte
hade dragits tillbaka,
— föredraganden påpekade, före omröstningen om ändrings
förslag 15 , att den svenska versionen av detta ändringsförslag
innehöll ett fel .

Särskild omröstning:
strecksatserna 4-6 (tillsammans), 14 (PPE), 15 (PPE, UPE), 17 ,

18 , 19, 20-22 (tillsammans), 26, 27 k och 1 (PPE), punkt. 1
(PPE), 8 (ELDR, PPE, UPE), 9 (PPE, UPE), 10 och 11
(tillsammans), 12 och 13 (tillsammans), 26 (ELDR), 27 (PPE),
31 (PPE, UPE), 32 (PPE), 37 (UPE), 38 (PPE, UPE), 40
(ELDR), 41 (UPE), 43 (ELDR, PPE, UPE), 50 (PPE, UPE), 51
och 52 (tillsammans) (PPE), 62 (PPE, PSE), 63 , 69 , 77 (PPE ,
PSE), 78 (PPE, PSE, UPE), 79 (ELDR, PPE, UPE), 81 (PPE,
UPE), 83 (ELDR , PPE, UPE), 84 (PPE, UPE), 85 (UPE), 86
(ELDR, PPE, PSE, UPE), 88 (UPE), 90, 91 - 93 (tillsammans )
(PPE), 94 (UPE), 95 och 96 (tillsammans) (PPE , UPE), 97
(PPE, UPE), 98 (PPE), 99 (PPE, UPE), 100 (PPE, UPE), 102
och 103 (tillsammans) (PPE, UPE), 104 (ELDR , PPE, UPE),
105 (PPE , UPE), 1 1 1 (PPE), 127 , 133 , 137 , 138 , 139 (PPE), 142
(PPE, UPE), 146 (PPE, UPE), 147 (PPE), 148 (PPE), 149
(ELDR), 150 (PPE), 164 (ELDR)

Delad omröstning:
ändr . 13 (UPE)
första delen : texten utom ordet "aktiv"
andra delen : detta ord

punkt 18 (PPE, PSE, UPE)

första delen : till och med "åldringar" utom ordet "aktiv"
andra delen : detta ord

ändr. 3 (V)
första delen : första strecksatsen
andra delen : andra strecksatsen

tredje delen : tredje strecksatsen

Resultat av ONU:

ändr. 13 (första delen) (I-EDN)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

punkt 1 8 (första delen) (I-EDN)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

punkt 1 8 (andra delen) (I-EDN)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

punkt 1 8 (tredje delen) (I-EDN)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :

nedlagda röster:
punkt 53 (PSE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

par 54 (PSE)
antal röstdeltagande:
ja :
nej :
nedlagda röster:

425
79
327
19

437
223
195
19

408
50
351
7

421
396
21

4

422
338
73
11

404
191
202

11

tredje delen : övrig text
punkt 44 (UPE)
första delen : till och med "lagstiftningar"
andra delen : övrig text

punkt 57 (PSE)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

431
198
219

14

punkt 47 (UPE)

första delen : till och med "minoritetsgrupper
andra delen : övrig text
punkt 55 (PPE)
första delen : till och med "dessa förslag"
andra delen : övrig text

punkt 61 (PPE)
första delen : till och med "den anklagades skuld"
andra delen : övrig text

punkt 58 (PSE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:
punkt 59 (PSE)
antal röstdeltagande:
ja:

422
345
66

11

407
347

nej :

47

nedlagda röster:

13
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Punkt 1 8 (första delen)

punkt 142 (GUE/NGL, I-EDN)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

404
213
186
5

Berès hade haft för avsikt att rösta nej .
Punkt 1 8 (andra delen)

Roth och Berès hade haft för avsikt att rösta nej , Carlo Casini
hade haft för avsikt att rösta nej och inte ja.

ändr. 15 (I-EDN))

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

401
83
311
7

Punkt 18 (tredje delen)
Berès hade haft för avsikt att rösta ja.
Punkt 53

Carlsson hade haft för avsikt att rösta ja och inte lägga ned sin
röst, Berès hade haft för avsikt att rösta ja.

punkt 146 (PPE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

400
221
174
5

Punkt 54

Berès hade haft för avsikt att rösta ja.
Punkt 57

Berès hade haft för avsikt att rösta nej .

Parlamentet antog resolutionen genom ONU (PPE, PSE)
antal röstdeltagande:
406
ja:
174
nej :
166
nedlagda röster:
66

Punkt 59

(del 11.4).

Berès och Soltwedel-Schäfer hade haft för avsikt att rösta ja.

Punkt 58

Berès hade haft för avsikt att rösta ja.

Punkt 142
*

*

*

Imaz San Miguel hade haft för avsikt att lägga ned sin röst och
inte rösta nej , Berès hade haft för avsikt att rösta ja.

Röstförklaringar:

Ändr. 15

Betänkande : Roth-Behrendt (A4-0017/97 )

Cederschiöld hade haft för avsikt att rösta ja och inte nej , Berès
hade haft för avsikt att rösta nej .

— muntliga: Tamino för V-gruppen

— skriftliga : Ephremidis ; Wibe ; Carlotti ; Reding ; Sandbæk
Resolution om genetiskt modifierad majs
— muntliga: Hautala för V-gruppen

— skriftliga: Jackson ; Berthu ; Holm ; Lindqvist; Souchet;
Deprez; Pery
Betänkande : Roth (A4-0112/97)

— muntliga: Le Gallou

— skriftliga: Gollnisch ; Miranda; Reding ; Kirsten M. Jensen ,
Blak, Iversen, Sindal; Virrankoski ; Lis Jensen, Svensson, Sjös
tedt, Holm, Eriksson, Bonde, Sandbæk, Ryynänen, Lindholm,
Seppänen, Anttila, Väyrynen, Gahrton, Lindqvist, Krarup ;
Berthu ; Andersson , Waidelich , Hulthén , Wibe ; Lucas Pires ;

Imaz San Miguel ; Banotti
*
*

*

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Punkt 146

Berès hade haft för avsikt att rösta ja, Gasòliba i Böhm hade
haft för avsikt att rösta nej .
Slutomröstning
Liese hade haft för avsikt att rösta nej , Berès hade haft för
avsikt att rösta ja, Dybkjær hade haft för avsikt att rösta ja och
inte lägga ned sin röst, Hume hade haft för avsikt att lägga ned
sin röst och Imaz San Miguel hade haft för avsikt att lägga ned
sin röst och inte rösta nej , Peijs hade haft för avsikt att rösta nej
och inte ja.

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

14. Aktuell och brådskande debatt (lista över
ämnen att upptaga)
Listan över ämnen att upptaga under torsdagens debatt om
aktuella och brådskande frågor av större vikt har upprättats i
enlighet med artikel 47.2 i arbetsordningen.

Listan innehåller 33 resolutionsförslag och ser ut på följande
sätt :

Resolution om genetiskt modifierad majs
I.

Berès hade haft för avsikt att rösta ja till stycke D i ingressen,
punkt 5 (första delen), punkt 5 (andra delen) och även i
slutomröstningen .
Betänkande : Roth (A4-0112/97)

Ändr. 1 3 (första delen)
Berès hade haft för avsikt att rösta nej .

UNIONSAVTAL MELLAN RYSSLAND OCH VITRYS
SLAND

B4-0294/97
B4-0297/97
B4-0308/97
B4-0319/97
B4-0326/97
B4-0329/97

från
från
från
från
från
från

PSE-gruppen
PPE-gruppen
ARE-gruppen
ELDR-gruppen
V-gruppen
GUE/NGL-gruppen
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II.

skriftliga och utgå frän en politisk grupp eller minst 29
ledamöter, skall ingivas före kl . 20.00 på tisdagen och
omröstningen om dessa invändningar äger rum utan debatt vid
inledandet av onsdagens sammanträde.

SITUATIONEN I ZAIRE

B4-0288/97
B4-0298/97
B4-0307/97
B4-0309/97
B4-0313/97
B4-0327/97
B4-0330/97

från
från
från
från
från
från
från

ELDR-gruppen
PPE-gruppen
UPE-gruppen
ARE-gruppen
PSE-gruppen
V-gruppen
GUE/NGL-gruppen

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

III . MANSKLIGA RÄTTIGHETER

ORDFÖRANDESKAP: AVGERINOS

Cypern

vice ordförande

B4-0286/97 från PSE, PPE, UPE, ELDR, GUE/NGL, Vgrupperna

15. Tillväxt, sysselsättning och konvergens (fort

Turkestan/Kina

B4-0289/97
B4-0296/97
B4-0311 /97
B4-03 23/97
B4-0320/97

från
från
från
från
från

sättning på debatten)

ELDR-gruppen
PPE-gruppen
ARE-gruppen
V-gruppen
ELDR-gruppen

Talare : Metten, Cassidy, Soltwedel-Schäfer, som även påpe
kade ett fel i den tyska versionen av ändringsförslag 8, Lis
Jensen, Lukas, Fayot, Fourçans, Svensson, Moretti, Caudron,
Langen, Theonas, Katiforis, Wim van Velzen, Willockx, Wibe,
Pérez Royo, de Silguy, ledamot av kommissionen, och Rand
zio-Plath som ställde en fråga till kommissionen vilken
besvarades av de Silguy .

Situationen i de ryska fängelserna
B4-0325/97 från V-gruppen
B4-0332/97 från GUE/NGL-gruppen

Ordföranden förklarade debatten för avslutad.
Laos

Omröstning: del 1.14, protokollet av den 9 april 1997 .

B4-0291 /97 från PSE-gruppen
Bosnien-Hercegovina

B4-0301 /97 från PPE-gruppen

16. System för ekonomiskt stöd till betalnings
balanser (debatt)

IV . YEMEN

Metten presenterade det betänkande han utarbetat för utskottet

B4-0293/97 från PSE-gruppen

för ekonomi, valutafrågor och industripolitik om rapporten

V. BRÅDSKANDE HUMANITÄRT BISTÅND TILL KARE

av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemssta
ternas betalningsbalans — rådets förordning 88/ 1969/EEG

från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Översyn

LEN (RYSSLAND) OCH TILL BULGARIEN

Talare: Herman för PPE-gruppen, Katiforis för PSE-gruppen,
Cox för ELDR-gruppen, Castagnède för ARE-gruppen, Blo
kland, för I-EDN-gruppen, Willockx, Peijs och de Silguy,leda

Bulgarien

B4-0295/97
B4-0314/97
B4-0317/97
B4-0335/97

från
från
från
från

PPE-gruppen
PSE-gruppen
ELDR-gruppen
V-gruppen

mot av kommissionen .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad.

Karelen

B4-0299/97
B4-0312/97
B4-0316/97
B4-0333/97
B4-0334/97

(KOM(96)0545 - C4-0588/96) (A4-0105/97).

Omröstning: del 1.15 , protokollet av den 9 april 1997 .

från PPE-gruppen
från PSE-gruppen
från ELDR-gruppen
från GUE/NGL-gruppen
frånV-gruppen

17. Den europeiska industrins konkurrenskraft
(debatt)

Den sammanlagda talartiden för torsdagens debatt har, med
förbehåll för ändringar, fördelats på följande sätt i enlighet
med artikel 47.3 i arbetsordningen :
en av författarna:
ledamöter:

1 minut

60 min sammanlagt

Eventuella invändningar mot listan, som i enlighet med artikel
47.2, andra stycket i arbetsordningen skall vara motiverade och

García-Margallo y Marfil presenterade det betänkande han
utarbetat för utskottet för ekonomi, valutafrågor och industri
politik om kommissionens meddelande om genomförande av
benchmarking av den europeiska industrins konkurrenskraft
(KOM(96)0463 - C4-0622/96) (A4-0113/97 ).

Talare: Wolf, som ersatte Schörling, föredragande av yttrandet
för utskottet för sysselsättning och socialfrågor.
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ORDFÖRANDESKAP: HAARDER

vice ordförande

Talare: Murphy för PSE-gruppen, Peijs för PPE-gruppen,
Giansily för UPE-gruppen, Kestelijn-Sierens för ELDR-grup
pen, Katiforis, Malerba, Caudron och Bangemann, ledamot av

Andra delen

Fraga 35 från Camisón Asensio : WTO:s avtal om informat
ionsteknik (ITA).

Leon Brittan , vice ordförande i kommissionen, besvarade

kommissionen .

frågan samt en följdfråga från Camisón Asensio.

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Fråga 36 från McMahon : Dumpning av norsk lax .

Omröstning : del 1.16, protokollet av den 9 april 1997 .

Leon Brittan besvarade frågan samt följdfrågor från McMahon
och Thors .

18. Körkort

**II (debatt)

Farassino presenterade den andrabehandlingsrekommendation
han utarbetat för utskottet för transport och turism om rådets
gemensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv
om ändring av direktiv 91 /439/EEG om körkort (C4-0011 /97 —

Fråga 37 från Howitt: Anti-dumpningsavgifter inom textilsek
torn .

Leon Brittan besvarade frågan samt följdfrågor från Cunning
ham, som ersatte frågeställaren, Titley och Smith.

96/0040(SYN)) (A4-0087/97).

Fråga 38 från Kinnock: Panamprojektet.

Talare: Morris för PSE-gruppen, Stenmarck för PPE-gruppen,
Wijsenbeek för ELDR-gruppen, Belleré, grupplös, Schmid
bauer, Koch, Ferber, White och Bangemann, ledamot av

Leon Brittan besvarade frågan samt en följdfråga från Kin

kommissionen .

Fråga 39 från Posselt togs inte upp då ämnet redan förekom i
föredragningslistan för innevarande sammanträdesperiod.

nock .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : del 1.9, protokollet av den 9 april 1997 .

Fråga 40 från Gerard Collins : Regionalpolitik på Irland.
Wulf-Mathies, ledamot av kommissionen, besvarade frågan
samt en följdfråga från Gerard Collins.

Fråga 41 från Lindqvist: Effektiviseringen av strukturfonder
ORDFÖRANDESKAP: GUTIERREZ DIAZ

vice ordförande

19. Frågestund (frågor till kommissionen)
Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen

na .

Wulf-Mathies besvarade frågan samt följdfrågor från Lind
qvist och Wibe.

Fråga 42 från Titley : Organisationen av strukturfonderna efter
år 1999 .

(B4-0164/97 ).

Wulf-Mathies besvarade frågan samt följdfrågor från Titley,
McCarthy och Pomés Ruiz.

Första delen

Frågorna 43, 44 och 45 kommer att erhålla skriftliga svar.

Fråga 30 från Hatzidakis : Kontroll och kontrollsystem för att
spåra bedrägerier och andra oegentligheter vad gäller olika
jordbruksprodukter.

Fråga 46 från Teverson : B SE och ett upphävande av export
förbudet för nötkött från Förenade kungariket.

Gradin, ledamot av kommissionen, besvarade frågan samt
följdfrågor från Hatzidakis, Redondo Jiménez och Filippi .

Fråga 31 från Dury bortföll då frågeställaren var frånvarande.
Fråga 32 från Burenstam Linder: Kostnader för östutvidgning
en .

Van den Broek, ledamot av kommissionen, besvarade frågan
samt följdfrågor från Burenstam Linder, Hardstaff, Redondo

Fischler, ledamot av kommissionen, besvarade frågan samt
följdfrågor från Mulder, som ersatte frågeställaren, och Hard
staff.

Fråga 47 från Thors : Exportstöd för levande djur som skall
slaktas .

Fischler besvarade frågan samt följdfrågor från Thors, Anttila
och Eisma .

Jiménez .

Fråga 48 från Harrison : Antibiotika i grisfoder.

Fråga 33 från Plooij-van Gorsel och 34 från Andrews bortföll
då frågeställarna var frånvarande .

Fischler besvarade frågan samt följdfrågor från Harrison och
Sjöstedt.
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Ordföranden meddelade att frågorna 49-91 skulle erhålla
skriftliga svar.

Ordföranden förklarade frågestunden för avslutad.
Talare : Eisma kommenterade frågestundens förlopp och i
synnerhet det faktum att frågorna i den tredje delen inte hade
tagits upp.

Ordföranden svarade att han i framtiden skulle bemöda sig om

en bättre fördelning av den tid som avsatts för frågorna.

22. Kapitalkrav för kreditinstitut och investe
ringstjänster inom värdepappersområ
det ***H (debatt)
Oddy presenterade den andrabehandlingsrekommendation hon
utarbetat för utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt om
rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europa
parlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv
93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kredi
tinstitut och rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster
inom värdepappersområdet (C4-0005/97 — 95/0188(COD))
(A4-0093/97 ).

(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl.21.00.)

Talare: Alber för PPE-gruppen, Janssen van Raay för UPEgruppen, och Monti, ledamot av kommissionen .
Ordföranden förklarade debatten för avslutad.

Omröstning : del 1 . 10, protokollet av den 9 april 1997 .
ORDFÖRANDESKAP: CAPUCHO

vice ordförande

23. Följerätt

***I (debatt)

Palacio Vallelersundi presenterade det betänkande hon utarbe

20. Avvecklingens slutgiltighet och säkerhe
ter

***I (debatt)

Lehne presenterade det betänkande han utarbetat för utskottet
för rättsliga frågor och medborgarrätt om förslag till Europa
parlamentets och rådets direktiv om avvecklingens slutgiltig
het och säkerheter (KOM(96)0193 — C4-0306/96 — 96/
0126(COD)) (A4-0097/97 ).

Talare : Rothley för PSE-gruppen, Palacio Vallelersundi för
PPE-gruppen, Janssen van Raay för UPE-gruppen, och Monti,
ledamot av kommissionen .

tat för utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt om
förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upp
hovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av origi
nalkonstverk (följerätt) (KOM(96)0097 — C4-0251 /96 — 96/
0085(COD)) (A4-0030/97 ).

Talare:Kerr, föredragande av yttrandet utskottet för kultur,

ungdomsfrågor, utbildning och media, Medina Ortega för
PSE-gruppen, Mosiek-Urbahn för PPE-gruppen, Schaffner för
UPE-gruppen, Thors för ELDR-gruppen, Sierra Gonzålez för
GUE/NGL-gruppen, Ullmann för V-gruppen, Krarup för IEDN-gruppen, Cot, McIntosh, Ryynänen, Eriksson, Barzanti ,
Carlo Casini, Gebhardt, Vaz da Silva, Rothley, Mouskouri ,
Oddy och Monti, ledamot av kommissionen.

Ordföranden förklarade debatten för avslutad.
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : del 1.7, protokollet av den 9 april 1997 .
Omröstning : del 1.12, protokollet av den 9 april 1997 .

21. Förenklad lagstiftning (SLIM) (debatt)
24. Massa

Crowley presenterade det betänkande han utarbetat för utskot
tet för rättsliga frågor och medborgarrätt om meddelande från
kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Förenklad
lagstiftning på den inre marknaden (SLIM) — ett pilotprojekt
(KOM(96)0204 - C4-0446/96) (A4-0108/97).

Talare: Murphy, föredragande av yttrandet för utskottet för
ekonomi, valutafrågor och industripolitik, Cot för PSEgruppen, Mosiek-Urbahn för PPE-gruppen, Janssen van Raay
för UPE-gruppen, Thors för ELDR-gruppen, Scarbonchi för
ARE-gruppen, Wijsenbeek och Monti, ledamot av kommissio
nen .

fordon

och

dimensioner

av

motor

***II (debatt)

Barton presenterade den andrabehandlingsrekommendation
han utarbetat för utskottet för ekonomi, valutafrågor och
industripolitik om rådets gemensamma ståndpunkt inför anta
gandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om massa
och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon, och om ändring av direktiv
70/ 156/EEG (C4-0632/96 - 91 /0348(COD)) (A4-0102/97).
Talare: Monti, ledamot av kommissionen, Barton, föredragan
de av detta inlägg, och Monti .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad.

Ordföranden förklarade debatten för avslutad.

Omröstning : del 1.8, protokollet av den 10 april 1997 .

Omröstning : del 1.11 , protokollet av den 9 april 1997 .
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25. Föredragningslista för nästa sammanträde

—

Ordföranden meddelade att föredragningslistan för onsdagens
sammanträde fastställts som följer:

—

Hongkong (följda av debatt)
gemensam debatt om fyra betänkanden av Mamère,

Lange, Eisma och Gonzålez Ålvarez om avgaser från
motorfordon ***I

kl. 9.00-13.00, kl. 15.00-19.00 och kl. 21.00-24.00

— betänkande av Ghilardotti om könsdiskriminering **I

kl. 9.00-9.15

—

uttalanden från rådet och kommissionen om situationen i

aktuell och brådskande debatt (invändningar)

kl. 9.15-12.00, kl. 15.00-17.30 och 21.00-24.00

kl. 12.00

—

omröstning

— gemensam debatt om fem betänkanden av Wynn, Dankert,
Blak och Bösch om ansvarsfrihet för budget
kl. 17.30-19.00

— gemensam debatt om en rekommendation av Alavanos
och ett uttalande från rådet om fredsprocessen i Mellanös
tern ***

—

— frågestund (frågor till rådet)

uttalanden från rådet och kommissionen om situationen i

Albanien (följda av debatt)

(Sammanträdet avbröts kl. 23.25.)

Julian PRIESTLEY

Ursula SCHLEICHER

Generalsekreterare

Vice ordförande
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II

Texter antagna av parlamentet

1. Export av råolja i händelse av försörjningssvårigheter
arbetsordningen)

* (artikel 99 i

Förslag till rådets beslut om upphävande av beslut 77/186/EEG om export av råolja och
petroleumprodukter från en medlemsstat till en annan i händelse av försörjningssvårigheter
(KOM(96)0320 - C4-0083/97 - 96/0302(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Förslaget godkändes .

2. Djurförsök inom kosmetikabranschen
A4-0017/97

Resolution om kommissionens rapport om utveckling, validering och juridiskt godkännande av
alternativa metoder till djurförsök inom kosmetikabranschen — 1995 (KOM(96)0365 — C4-0662/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av 1995 årsrapport från kommissionen om utveckling, validering och juridiskt
godkännande av alternativa metoder till djurförsök inom kosmetikabranschen (KOM(96)0365 —
C4-0662/96),

— med beaktande av 1994 års rapport från kommissionen om utveckling, validering och juridiskt
godkännande av alternativa metoder till djurförsök (KOM(94)0606 — C4-0115/95) och sin resolution
av den 14 juli 1995 ('),

— med beaktande av sitt beslut av den 21 april 1993 vid andrabehandlingen (2) av den gemensamma
ståndpunkten, vilken rådet antagit i syfte att anta ett direktiv om ändring för sjätte gången av direktiv
76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (C3-0010/93
- 00/0307(SYN),

— med beaktande av rådets direktiv 93/35/EEG av den 14 juni 1993 om ändring för sjätte gången av
direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (3),
— med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd (A4 —
0017/97).

1 . Parlamentet beklagar verkligen att kommissionen anser det lämpligt att införa förslag till åtgärder för
att skjuta upp datum för förbudets ikraftträdande med två år om inga alternativa metoder finns tillgängliga
före den 1 januari 1998 ,

2.

beklagar att ovannämnda publiceringen av 1995 års rapport från kommissionen om utveckling,

validering och juridiskt godkännande av alternativa metoder till djurförsök inom kosmetikabranschen
försenats, trots att det finns ett överhängande behov av att bedöma utvecklingen på detta område, med
(')
( 2)
C)

EGT C 249 , 25.9.1995 , s . 207 .
EGT C 150 , 31.5.1993 , s . 123 .
EGT L 151 , 23.6.1993 , s . 32 .
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beaktande av kommissionens skyldighet i enlighet med direktiv 93/35/EEG att före den 1 januari 1997
lägga fram förslag om att helt eller delvis skjuta upp förbudet mot saluföring av kosmetiska produkter eller
beståndsdelar som utprovats på djur till efter 1 januari 1998,

3 . beklagar att kommissionen ännu tre år efter det att direktiv 93/35/EEG har antagits fortfarande inte
kan lägga fram detaljerad statistik över testning av kosmetika i Europeiska unionen, trots att det i artikel
4.1 , i) i direktiv 76/768/EEG (såsom ändrat av direktiv 93/35/EEG) tydligt anges att medlemsstaterna har
en skyldighet att samla in dessa uppgifter och att kommissionen i sin årliga rapport skall tillhandahålla
exakta uppgifter om antal och slag av försök avseende kosmetika som utförts på djur,
4. beklagar att det gjorts så små framsteg när det gäller att ersätta djurförsök inom kosmetikabranschen
med alternativa metoder, vilket ger upphov till frågan om man verkligen har gjort alla rimliga
ansträngningar för att utveckla och validera sådana alternativ, vilket föreskrivs i artikel 4.1 , i ) i
ovannämnda direktiv 76/768/EEG (såsom ändrat av direktiv 93/35/EEG),

5.
konstaterar att kommissionen nu medger att uttrycket "kombinationer av beståndsdelar" också
innefattar den färdiga produkten,

6.

uppmanar kommissionen att:

a) till fullo stödja införandet av ett förbud mot att efter 1 januari 1998 saluföra kosmetiska produkter där
den färdiga produkten eller beståndsdelarna testats på djur; det är parlamentets uppfattning att denna
metod kommer att skapa de största incitamenten för branschen, medlemsstaterna och kommissionen
att slutföra den nödvändiga utvecklingen av valideringen och juridiskt godkännande av alternativa
metoder till djurförsök ; inte heller konsumentskyddet kommer att påverkas allvarligt eftersom
kosmetikabranschen enligt uppskattningar redan förfogar över ungefär 8 000 beståndsdelar som man
kan fortsätta att använda för att utveckla nya produkter,

b) garantera att den , om den avser att lägga fram ett förslag om uppskjuta någon del av förbudet, gör det
med en period av maximalt två år och att det under alla omständigheter fastställer klara tidsgränser,
c) vidta positiva och angelägna åtgärder för att ge ny kraft åt ansträngningar att utveckla och validera
alternativ ; och framför allt åta sig att snabbt undersöka andra prioriterade områden inklusive
systemisk toxicitet, cancerogenitet och fortplantnings- och utvecklingstoxicitet samt åtgärder för att
tvinga fram större delaktighet från branschens sida (som till exempel parlamentets tidigare förslag om
att alla företag och institutioner som utför djurförsök i Europeiska unionen skall åläggas att delta i
utvecklings- och valideringsundersökningar — eller betala en skatt/avgift för att finansiera arbetet
med sådana alternativ),

d) undvika ytterligare förseningar i antagandet av valida alternativ till djurförsök som uppstår ur
ansträngningar att uppnå bredast möjliga internationella erkännande; påminner om att något sådant
erkännande krävs inte enligt direktiv 93/35/EEG och all underlåtenhet att tillämpa tillgängliga
alternativ till djurförsök kan stå i strid med direktiv 86/609/EEG ,
e) till fullo beakta det faktum att inte alla tester som utförs på djur har validerats när man beaktar nivån
på valideringen av alternativen, samtidigt som man beaktar att alternativa metoder i sådana fall endast
skulle behöva valideras för att erbjuda en skyddsnivå jämförbar med dessa icke-validerade
djurförsök,

f)

vidta omedelbara åtgärder för att genomdriva medlemsstaternas skyldighet att samla in den statistisk
som krävs i enlighet med direktiv 93/35/EEG och utan ytterligare dröjsmål framställa detaljerade
uppgifter om antal och slag av försök avseende kosmetika som utförts på djur i varje medlemsstat,

g) formulera en tydlig strategi, i samförstånd med alla berörda parter, för att främja utvecklingen,
valideringen och det juridiska godkännandet av alternativa metoder till djurförsök inom kosmetika
branschen,

h) införa FoTU-verksamhet i det femte ramprogrammet för forskning och utveckling för undersökning
av alternativa metoder till kosmetikatester beträffande akut och kronisk toxicitet, cancerogenicitet och
fortplantnings- och utvecklingstoxicitet.
7.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet och kommissionen .
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3. Genetiskt modifierad majs och genetiskt modifierade organismer
B4-0147, 0148, 0149, 0151 , 0152, 0153 och 0155/97

Resolution om genetiskt modifierad majs

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
organismer i miljön ('),

— med beaktande av kommissionens beslut av den 23 december 1997 att tillåta att genetiskt modifierad
majs som anmälts av Ciba-Geigy i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG (2) släpps ut på
marknaden ,

— med beaktande av slutsatserna som utarbetats av de tre vetenskapliga kommittéer (vetenskapliga
livsmedelskommittén, vetenskapliga djurfoderkommittén och vetenskapliga kommittén för bekämp
ningsmedel), som kommissionen hört i denna fråga,
—

med beaktande av sin resolution av den 14 november 1996 om biosäkerhet och livsmedelssäkerhet (3),

— med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG 258/97) om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser (4),
— med beaktande av kommissionens uttalande av den 7 april 1997, och med beaktande av följande :

A. De nationella behöriga myndigheterna kunde inte enas om att godkänna ansökan fran Ciba-Geigy.
Kommissionen fattade sitt beslut trots att en stor majoritet av medlemsstaterna ( 13 av 15) liksom
Europaparlamentet kraftfullt motsatte sig att denna majs släpps ut på marknaden .
B. Protokollet från kommissionens diskussion den 18 december 1996 avslöjar alarmerande bevis för att
ekonomiska och handelsmässiga påtryckningar vägde tyngre än överväganden om folkhälsan och
skydd av miljön .
C. Konsumenterna oroar sig i hög grad över genetiskt modifierade produkter. Konsumenterna förtroende
har redan minskat på grund av BSE-krisen.

D. Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser,
innehåller bestämmelser om märkning av genetiskt modifierade livsmedel .

E. Allvarliga tvivel förekommer fortfarande beträffande hur ofarlig den genetiskt modifierade majs som
nu släpps ut på marknaden är. Förvaltningskommittén , som upprättades genom direktiv 90/220/EEG,
vägrade tillåta försäljning av genetiskt modifierad majs. I slutsatserna från den vetenskapliga
kommittén för livsmedel nämns risken för att en spårgen som är resistent mot antibiotika överförs till
människan .

F. Det finns ytterligare vetenskapliga bevis som kommissionen och dess rådgivare inte verkar ha tagit
hänsyn till .

G. Idag finns inga fördjupade studier om de långsiktiga effekterna av genmanipulationer.
H. Import av genmanipulerad majs försätter de europeiska producenterna i en synnerligen svår
konkurrenssituation och tvingar dem att använda sig av frön och utsäde baserade på genetiskt
modifierade organismer.

O
(2)

O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
C
L

117 , 8.5.1990, s . 15 .
31 , 1.2.1997 , s . 69 .

362 , 2.12.1996, s . 277 .
43 , 14.2.1997 , s . 1 .
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I.

Omfattande användning av Bt toxin ger anledning till oro över miljön.

J.

Det finns en risk att majsens motståndskraft mot bekämpningsmedel på lång sikt kan medföra en ökad
användning av bekämpningsmedel .

1 . Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att livsmedelssäkerhet och därmed konsumenternas hälsa
måste prioriteras beslut som avser utsläppande av livsmedel på marknaden ; anser att insyn måste
säkerställas för konsumenterna,

2. beklagar att handelsmässiga överväganden förefaller att ha dominerat beslutsförfarandet hittills;
kräver med eftertryck att livsmedelssäkerhet och hälsoöverväganden prioriteras i framtiden,

3 . beklagar också det faktum att Världshandelsorganisationens gällande regler ålägger importlandet att
bevisa produktens skadlighet istället för att ålägga exportlandet att bevisa dess oskadlighet, vilket
understryker att det är handelsmässiga aspekter som väger tyngst vid beslutsfattandet,
4. anmodar kommissionen att offentliggöra de tre vetenskapliga kommittéernas fullständiga analyser,
vilka legat till grund för kommissionens beslut, samt namnen på de experter som rådfrågats,

5 . fördömer kommissionens brist på ansvarstagande då den ensidigt fattade beslutet att tillåta
försäljning av genetiskt modifierad majs trots alla negativa uttalanden från de flesta medlemsstaterna och
Europaparlamentet, och innan Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser trätt i kraft,

6.

konstaterar att vissa av Europeiska unionens medlemsstater, till exempel Österrike och Luxemburg,

har vidtagit åtgärder för att hindra saluförande av genetiskt modifierad majs på marknaden genom att
tillämpa artikel 16 i direktiv 90/220/EEG och att meddelandena från dessa länder innehåller nya
vetenskapliga bevis som kommer att rättfärdiga deras beslut och som kommer att granskas grundligt av
kommissionen och dess kommittéer,

7. beklagar i synnerhet det faktum att kommissionen inte i tillräckligt stor utsträckning tagit hänsyn till
försiktighetsprincipen med avseende på konsumenternas hälsa, skydd av miljön och producentaspekterna;
beklagar också bristen på klar och tydlig information beträffande orsaken till att kommissionen fattade ett
beslut som får så pass stor betydelse för var och en av Europeiska unionens medborgare,
8.

kräver därför att tillståndsförfarandet inleds på nytt och att tillståndet upphävs tills omprövningen

har slutförts ,

9. undrar över giltigheten av de samarbetsrutiner som ägt rum inom kommissionen mellan de olika
avdelningarna,

10. kräver att förfarandena för att bevilja tillstånd för försäljning av genetiskt manipulerade produkter
skall ses över så att de på ett riktigt sätt återspeglar medlemsstaternas och Europaparlamentets
demokratiskt uttryckta åsikter,
11 . anser att det sätt på vilket denna genetiskt modifierade majs har undersökts och godkänts på nytt
visar att de befintliga kommittéförfarandena bör ses över igen och bekräftar sin ståndpunkt att detta bör
göras i samband med regeringskonferensen ; uppmanar medlemsstaterna att dra de rätta slutsatserna
beträffande den nödvändiga översynen av kommittésystemet,
12. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och
medlemsstaternas regeringar och parlament.
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4. Respekten för de mänskliga rättigheterna i Europeiska unionen
A4-01 12/97

Resolution om respekten för de manskliga rättigheterna i Europeiska unionen 1995

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

— med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och
den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av den 19
december 1966 samt tillhörande protokoll,

— med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
— med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

— med beaktande av Genévekonventionen från 1951 och dess protokoll samt FN:s flyktingkommissa
riats rekommendationer,

— med beaktande av FN:s konvention från 1989 om barns rättigheter,

— med beaktande av Europeiska konventionen om förebyggande av tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling från 1987,
— med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna med tillhörande protokoll,
— med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,
— med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,

— med beaktande av sin resolution av den 12 april 1989 om förklaringen om de grundläggande
rättigheterna och friheterna ('),
— med beaktande av sin resolution av den 9 juli 1991 om mänskliga rättigheter (2),
—

med beaktande av sin resolution av den 12 mars 1992 om dödsstraff (3),

— med beaktande av sin resolution av den 1 1 mars 1 993 om de mänskliga rättigheterna i Europeiska
gemenskapen (4),
— med beaktande av sin resolution av den 19 januari 1994 om vapenvägran av samvetsskäl i
gemenskapens medlemsstater (5),
— med beaktande av sin resolution av den 27 april 1995 om rasism, främlingsfientlighet och
antisemitism (6),

— med beaktande av sin resolution av den 18 januari 1996 om dåliga förhållanden i fängelser inom
Europeiska unionen (7),
— med beaktande av sin resolution av den 17 september 1996 om de mänskliga rättigheterna i
Europeiska unionen (8),
— med beaktande av sin resolution av den 29 februari 1996 om sekter i Europa (9),
C)
( 2)
C)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

C
C
C
C
C
C
C
C
C

120, 16.5.1989, s . 51 .
240, 16.9.1991 , s . 45 .

94, 13.4.1992, s. 277 .
115 , 26.4.1993 , s . 178 .
44, 14.2.1994, s . 103 .
126, 22.5.1995 , s . 75 .
32, 5.2.1996, s. 102.
320, 28.10.1996 , s . 36.
78 , 18.3.1996, s . 31 .

Nr C 132/32

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Tisdagen den 8 april 1997

— med beaktande av EG-domstolens yttrande (2/94) av den 28 mars 1996 om gemenskapens anslutning
till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
— med beaktande av Europarådets sociala stadga, antagen i Turin 1961 , och dess tilläggsprotokoll,
antaget i Strasbourg 1988,
— med beaktande av gemenskapens stadga om de grundläggande sociala rättigheterna,

— med beaktande av den slutförklaring och handlingsplattform som antogs i Peking under Förenta
Nationernas fjärde internationella kvinnokonferens,
— med beaktande av principerna i internationell och europeisk rätt avseende de mänskliga rättigheterna,

— med beaktande av rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna,

— med beaktande av resolutionsförslaget från Newman om misshandel av brittiska kvinnliga fångar
under sjukhusvistelser (B4-0031 /96),
—

med beaktande av följande framställningar:

a) nr 382/95 , från Johannes Pohl, tysk medborgare, om FN:s konvention om barns rättigheter,
b) nr 459/95, från Norbert Schneider, tysk medborgare, för Deutscher Kinderschutzbund (tysk
barnskyddsförening), om skydd för barn i Europeiska unionen,

c) nr 464/95 , från Manfred Bruns, tysk medborgare, för Schwulenverband (sammanslutning för
homosexuella), om problem för homosexuella par,

d) nr 597/95 , från Leo Klein Lebbink, nederländsk medborgare, om ändring av tjänsteföreskrifterna
för tjänstemän i Europeiska unionen,

e) nr 684/95 , från Jutta Birnbickel , tysk medborgare, om FN:s konvention om barns rättigheter,
f)

nr 741 /95 , från Helga Lechner, tysk medborgare, om inrättandet av en barnombudsman vid
Europaparlamentet,

g) nr 793/95 , från Michael Becker, tysk medborgare, om inrättande av ett utskott för barns
rättigheter vid Europaparlamentet,
h) nr 1029/95 , från Panagotis Karakolidis, grekisk medborgare, om uppgifter om religionstillhörig
het i identitetshandlingar,

—

i)

nr 1 197/95 , från Russel J. Askem, brittisk medborgare, för föräldraföreningen Apart, med 35 000
underskrifter, om den brittiska regeringens respekt för barns rättigheter,

j)

nr 1223/95 , från Ruben Urrutia, för Coordination européenne pour le droit des étrangers å vivre
en famille (europeisk förening för utlänningars rätt att återförenas med sin familj), om två
ändringsförslag till Fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av artikel 148 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter (A4-0112/97), och med beaktande av följande:

A. Grundläggande mänskliga rättigheter är de rättigheter som möjliggör att individens värdighet bevaras.

B. Försvaret av de mänskliga rättigheterna är en uppgift som aldrig tar slut och som inte får missbrukas
av ideologiska skäl .

C. Europaparlamentets roll bör inte vara att dubblera de funktioner som redan utförs av befintliga
tribunaler för mänskliga rättigheter, utan istället att ta upp och ge offentlighet åt generella problem
beträffande mänksliga rättigheter inom Europeiska unionen som behöver åtgärdas .
Instrument för att stärka de mänskliga rättigheterna

1 . Parlamentet vidhåller att de mänskliga rättigheterna i unionen måste skyddas för att man på ett
trovärdigt sätt skall kunna kräva att dessa rättigheter respekteras utanför unionen,
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2. anser att gemenskapens integrationsprocess gör det allt viktigare och mer brådskande att införa ett
system för skydd av de mänskliga rättigheterna på gemenskapsnivå och att kontrollera att de mänskliga
rättigheterna respekteras i unionens lagstiftning,
3 . åtar sig, såsom gemenskapens enda demokratiskt valda institution, att offentliggöra brott mot de
mänskliga rättigheterna inom unionen,
4. upprepar sin önskan att Europeiska gemenskapen skall anslutas till Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och uppmanar medlemsstaterna att
vid regeringskonferensen genomföra de nödvändiga ändringarna i gemenskapsrätten för att detta skall bli
möjligt,

5 . uppmanar regeringskonferensen att göra Europeiska unionen till en separat juridisk person så att
unionen kan anslutas till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna,
6. bekräftar att alla personer genom europeiska direktiv och förordningar måste ges ett verkligt skydd
mot kränkningar av deras grundläggande rättigheter; påpekar att detta skydd idag inte är tillräckligt på
grund av kriterierna för rätt till begäran om ogiltigförklaring i artikel 173 i EG-fördraget, och att denna
möjlighet att väcka talan måste utvidgas vid regeringskonferensen ; föreslår att rätten att väcka talan mot
gemenskapens beslut även skall gälla juridiska personer,
7.
konstaterar att Europeiska unionens institutioner har ett demokratiskt underskott och en bristande
öppenhet vad gäller arbetssätt och jämvikt; konstaterar att denna struktur hindrar en parlamentarisk och
offentlig kontroll ; förespråkar bestämmelser om tillgång till rådets dokument enligt ett avtal mellan EU:s
institutioner,

8. konstaterar att diskriminering på grund av nationalitet inte fullständigt upphört inom unionen och
kräver att denna slutligen skall upphöra,

9. anmodar regeringskonferensen att införa en ny artikel 6a i fördraget som gör det möjligt att utvidga
begreppet förbud mot diskriminering, som idag gäller nationalitet, till att också gälla ras, etnisk

tillhörighet, hudfärg , kön, sexuell läggning, ålder, religion, politiska åsikter eller livsåskådning ,
minoritetstillhörighet eller handikapp,

10. uppmanar Europeiska unionen att utfärda en europeisk förklaring om grundläggande rättigheter
som skall ingå som fullvärdig del av fördraget och som skall fastställa individens rättigheter, inklusive
ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska rättigheter,
11.
anmodar om att protokollet och avtalet om socialpolitik samt stadgan om de grundläggande sociala
rättigheterna skall införas i fördraget och att Europeiska unionen skall ansluta sig till Europarådets sociala
stadga,
12.
konstaterar med tillfredsställelse att Europeiska unionen den 27 september 1995 tillsatte en
europeisk ombudsman; beklagar dock inskränkningarna i ombudsmannens verksamhetsområde och
befogenheter,

13 . bekräftar att alla avtal som unionen sluter med tredje land måste innehålla klausuler om mänskliga
rättigheter som gör det möjligt att vidta lämpliga sanktioner vid behov och därvid till och med upphäva
avtalen då grova och fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer eller den demokratiska
processen satts ur spel ,
14. anser att de avtal som ratificerats av gemenskapen och/eller medlemsstaterna är bindande och inte
får vara öppna för någon restriktiv tolkning av rådet,
Rätt till ett värdigt liv och en värdig död

15 . uppmanar Förenade kungariket, Grekland och Belgien, vilka redan undertecknat protokoll nr. 6 till
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, avskaffat dödsstraffet ur sin respektive
strafflagstiftning och upphört att tillämpa det, att fullborda avskaffandet genom att ratificera det
ovannämnda protokollet,
16.
uppmanar medlemsstaterna att inte utlämna personer till stater i vilka det brott för vilket
utlämningen begärs är belagt med dödsstraff,

17 . bekräftar att rätten till liv innefattar rätt till sjukvård, och att denna rätt måste garanteras alla
människor, oberoende av ställning, hälsotillstånd, kön, ras, etnisk tillhörighet, hudfärg, ålder, religions
tillhörighet eller livsåskådning,
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18 . kräver förbud mot dödshjälp, som skulle kunna drabba handikappade, patienter i långvarig koma,
handikappade nyfödda barn och åldringar; uppmanar medlemsstaterna att prioritera inrättandet av
anläggningar för smärtlindrande vård så att de döende behandlas på ett värdigt sätt i livets slutskede,
19. bekräftar att de personer som lever inom unionen har behov av att kunna leva utan fruktan för sin
personliga säkerhet,

20. fördömer kategoriskt all användning av våld och allt hot om våld och anser detta som grov
kränkning av medborgarnas grundläggande rättigheter utan varje berättigande,
21 . anser att det innebär en stor risk för rättsstatens trovärdighet liksom för upprätthållandet av en
demokratisk ordning och för respekten för de mänskliga rättigheterna inom Europeiska unionen att det
finns brottsliga organisationer och att dessa utvecklas,
22. uppmanar regeringskonferensen att lägga grunden till ett europeiskt rättsskipningsområde i ordets
sanna bemärkelse, vilket skulle garantera säkerheten för personer inom unionen i och med att det där
skulle finnas stadgor framför allt om direkt översändande av internationella framställningar om
handräckning och av resultaten av undersökningar mellan domare, utan ingripande från den verkställande
maktens sida och utan att diplomatiska kanaler behöver anlitas,
23 .
anser att brott mot vissa grundläggande rättigheter, som är karakteristiska för vissa sekter, bör
åtgärdas genom aktiv information och tillämpning av gällande lagar,

24. uttrycker sin djupa oro över olagliga och brottsliga verksamheter som vissa sekter gör sig skyldiga
till, liksom också över de kränkningar av personers psykiska integritet som vissa av dem förövar mot sina
anhängare; desto värre i och med att de ibland riktar sig mot minderåriga,
25 . uppmanar medlemsstaterna att, under efterlevnad av rättsstatens principer, vidta nödvändiga
åtgärder mot de kränkningar av personers grundläggande rättigheter som vissa sekter gör sig skyldiga till,
varvid åtgärderna även, i de fall där detta ställer sig motiverat och berättigat ur juridisk synvinkel, kan
innefatta stadganden om förbud mot sekterna i fråga,
26. bekräftar att religionsfrihet innebär undanröjande av all diskriminering mellan religioner och
former för religionsutövning, och bekräftar än en gång sin ståndpunkt om att medlemsstaternas regeringar
inte skall anse beviljandet av den rättsliga ställningen som religiöst samfund såsom en ren formsak, samt
att det skall finnas en möjlighet att sekter som ägnar sig åt hemlig och brottslig verksamhet kan fråntas
denna ställning, som ger dem förmåner i skattehänseende och ett visst rättsskydd,
Rätt till fysisk integritet

27 . fördömer eftertryckligt användningen av våld och tortyr liksom omänskligt grymma eller
förnedrande straff eller behandlingar som arresterade eller fängslade personer utsätts för av företrädare för
polisen eller fängelsepersonal ; fördömer de rasistiska undertoner som ofta präglar dessa handlingar,

28 . uppmanar medlemsstaterna att de skall vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra omfattande
undersökningar av de fall där motiverade klagomål anförts om misshandel och med största möjliga
stränghet undersöka de övergrepp som därvid kan ha förekommit och likaså inrätta en grund- och
vidareutbildning för polis- och fångvårdstjänstemän för att på så sätt bidra till att förebygga misshandel av
interner,

29. bekräftar att inte bara fysiska angrepp utan också hotelser, skrämselförsök, trakasserier och
förolämpningar av sexuell eller rasistisk art skall betraktas som omänsklig eller förnedrande behandling
och anmodar om att sådana metoder omedelbart skall stoppas,

30.

uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder så att förövarna av dylika dåd inte skall gå ostraffade,

31 . uppmanar medlemsstaterna att begränsa möjligheterna att väcka talan på grund av "motstånd mot
ordningsmakten", som polismyndigheterna gör för att bemöta ett offers klagan över myndighetsöver
grepp,

32. anser att slutsatserna från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr måste omsättas i
praktiken, och uppmanar medlemsstaterna att godkänna offentliggörandet av denna kommittés samtliga
rapporter och att undanskaffa alla hinder för dess verksamhet,

33 . välkomnar att Danmark har antagit en lagstiftning som inför ett nytt system för hur klagomål mot
polisen skall behandlas; konstaterar att de berörda bestämmelserna i den danska nationella lagstiftningen
är tydligare än vad som föreskrivs i Europeiska konventionen om förebyggande av tortyr och omänsklig
eller förnedrande behandling i sin nationella lagstiftning,
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34.

anmodar alla medlemsstater att inrätta och garantera effektiva klagomålsförfaranden för fångar,

35 . anmodar om att fängslade skall få upplysningar om sina rättigheter — inklusive rätten till anmälan
av misshandel — på ett språk som de förstår, att de har rätt att utan dröjsmål informera en utomstående om
fängslandet, att få tillgång till läkare efter eget val och att ha en advokat närvarande vid förhören,
Grundläggande rätt till frihet

36. bekräftar att tanke-, samvets- och religionsfriheten liksom föreningsfriheten utgör grundläggande
rättigheter för medborgarna i Europeiska unionen,
37 . bekräftar att rätten att med hänvisning till samvetsskäl vägra militärtjänst samt rätten att vägra
medverka vid tillverkning och distribution av viss utrustning och vid vissa former av medicinsk
behandling samt vissa former av vetenskaplig och militär forskning är en grundläggande del av tanke-,
samvets- och religionsfriheten och uppmanar alla medlemsstater som inte skyddar denna rätt att de skall
garantera den; önskar dessutom undanröja all diskriminering mellan olika europeiska medborgare på
grundval av värnplikt,
38 . bekräftar sin resolution av den 19 januari 1994 om vapenvägran av samvetsskäl i medlemsstater
na ('), och påminner om att medlemsstaterna i denna resolution uppmanades att utan dröjsmål införa en
civilplikt av samma längd som värnplikten,

39 . välkomnar det grekiska försvarsministeriets lagstiftningsinitiativ, som har mottagits mycket
positivt, att göra det möjligt för de medborgare som av samvetsskäl inte önskar göra militärtjänst att
istället göra vapenfri tjänst,
40. uppmanar medlemsstaterna att förbjuda all diskriminering på grund av religion, och iakttagande av
religiösa sedvänjor, särskilt inom förhållandet mellan staten och medborgarna och konstaterar med
eftertryck att rätten till religionsfrihet förutsätter rätten att fritt utöva och uttrycka denna religion,
41 .

uppmanar medlemsstaterna att inte ålägga medborgarna att ange religionstillhörighet i sina

identitetshandlingar,

42 . fördömer bestämt tendenserna till att begränsa pressfriheten och de påtryckningar, och till och med
skrämselförsök som journalister ibland utsätts för,
43 .

fördömer begränsningen av yttrandefrihet på Irland, där det i lag är förbjudet att publicera material

till förmån för abort,

44. bekräftar att journalisters rätt att hemlighålla sina informationskällor är en del av informations- och
pressfriheten och anmodar om att denna rätt skall erkännas i alla medlemsstaters lagstiftningar, t.ex . som
rätt att vägra vittna,

45 . bekräftar att pressfriheten är en grundläggande rättighet som är underställd de begränsningar som
förutsätts av respekten för andra grundläggande rättigheter och att utövandet av denna rätt inte får göras
beroende av myndigheternas godkännande eller godkännande av något journalistförbund,

46. bekräftar att yttrandefrihet innebär rätt att yttra sina åsikter offentligt och fredligt varvid dock
rättsstatens principer alltid skall följas och åsiktsyttringarna inte får ha en rasistisk karaktär eller kunna
utgöra ett försvar för terrorismen; avvisar begränsningar i utövandet av denna rätt,
47 . uppmanar Grekland att garantera förenings- och mötesfriheten genom att tillåta sammankomster
för etniska, religiösa eller andra minoritetsgrupper; påpekar att Europeiska konventionen angående skydd
av de mänskliga rättigheterna erkänner inskränkningar i förenings- och mötesfriheten endast i situationer
där ett lands territoriella integritet och nationella säkerhet hotas eller kränks och där samhällsfreden störs,
följaktligen är alla andra inskränkningar oacceptabla,
48 .

konstaterar att rätten att grunda och/eller ansluta sig till en fackförening i princip också skall gälla

dem som arbetar i statliga organisationer,

49 . uppmanar till att rätten att fritt få besluta om man skall ansluta sig till en fackförening eller inte skall
erkännas utan att beslutet skall innebära några som helst nackdelar för dem som utövat denna rätt;
konstaterar att fackföreningsmedlemmar skall kunna fungera som fackföreningsrepresentanter oavsett sin
nationalitet,
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50. uppmanar ånyo eftertryckligen (') medlemsstaterna och de länder som har intresse av medlemsskap
i EU att arbeta för ett erkännande av föreningsrätten inom krigsmakten — för värnpliktiga såväl som
yrkessoldater,
5 1 . rekommenderar bruket i vissa medlemsstater att utnämna speciella befullmäktigade personer som i
första hand drar försorg om de mänskliga rättigheterna inom försvarsmakten och uppmanar till att
ämbetsverket för den europeiska ombudsmannen skall få motsvarande medel till förfogande,

52 . bekräftar att Europeiska unionen och dess medlemsstater bör ratificera och förbehållslöst tillämpa
Europarådets sociala stadga och uppfylla ILO:s internationella konventioner och rekommendationer samt
att Förenade kungarikets regering utan dröjsmål bör underteckna det avtal om socialpolitik som åtföljer
Fördraget om Europeiska unionen,

Rätt till fri rörlighet

53 . beklagar att artikel 7a i fördraget, som fastställer att rätten att bosätta sig var som helst i unionen
skulle träda i kraft den 1 januari 1993 , ännu inte genomförts ,
54. välkomnar att kommissionen i juli 1995 lade fram tre förslag till direktiv om att förbättra den fria
rörligheten i unionen ; beklagar emellertid förseningarna i framläggandet av dessa förslag samt att de
gjorts beroende av genomförandet av motsvarande överenskommelser på grundval av den tredje pelaren,

55 . konstaterar att Schengenkonventionen trädde i kraft den 26 mars 1995 och att det från detta datum
tillämpas av sju av Europeiska unionens medlemsstater,

56 .

upprepar sin önskan att EG-domstolen skall få jurisdiktion över Schengenkonventionens genom

förande,

57 .

bekräftar på nytt att den fria rörligheten måste gälla alla personer som vistas legalt på unionens

territorium, oberoende av nationalitet,

Rättigheten inför rättsväsendet

58 . erinrar om att rättsväsendets oavhängighet är en av stöttepelarna för en rättsstat och själva
grundvalen för ett effektivt skydd av allas grundläggande rättigheter och särskilt för rättigheterna hos dem
som står inför rätta; anser också att det föreligger skäl för att säkerställa de sittande domarnas
oavhängighet genom att ämbetena såsom domhavande respektive undersökningsdomare särskiljes från
varandra, vilket vore ägnat att bevara opartiskheten vid rättegångsförfarandet,

59 . bekräftar sitt åtagande för de allmänna rättsprinciperna, t.ex . principen om rättsväsendets
oavhängighet, principen om domens rättskraft (non bis in idem), principen om att betraktas som oskyldig,
respekten för rätt till försvar och principen om att det inte är den anklagade som skall bevisa sin oskuld
utan staten som skall bevisa den anklagades skuld, fördömer all inskränkning av rätten till försvar;
understryker att det för att få en verklig likställdhet mellan åklagare och försvar är nödvändigt att bevisen
läggs fram under rättegången och att häktning inte får användas som ett medel för att avtvinga bekännelser
eller, ännu värre, angivelser,
60. uppmanar medlemsstaterna att säkerställa möjligheten för alla individer att när som helst göra sina
rättigheter gällande och ställa domstolarna till svars i händelse av stor grad av vårdslöshet eller uppsåtligt
handlande från deras sida,

61 . uppmanar medlemsstaterna att de skall vidta nödvändiga reformer för att offrens rätt skall stärkas i
straffrätten varvid reformerna inte bara skall avse att bestraffa förövaren utan också gottgöra personliga
skador som offret har lidit,

62. yrkar på att offren för brott och terrordåd också skall åtnjuta skydd och att det skall skapas ett
adekvat system för gottgörelse till dessa samt yrkar på att alla medlemsstater inom gemenskapen skall anta
den europeiska konventionen om ersättning åt offer för våldsbrott av den 24 november 1983 ,

(')

Se dokument som delvis sedan länge befattat sig med soldaternas föreningsrätt: Europaparlamentets initiativ av ar 1984,
Europarådets initiativ av år 1988, Bertensinitiativet av år 1995 , sammandraget av utfrågningen inför Europaparlamentet
(frågeställare Hundt) och skriftlig fråga E-0282/86 till rådet från Konrad av den 27 februari 1996 (EGT nr C 305 , 15.10.1996, s. 6.)
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63 . yrkar på att medlemsstaterna med det snaraste skall garantera vittnen ett adekvat skydd, under
beaktande av rådets resolution av den 23 november 1 995 om skydd av vittnen inom ramen för kampen mot
den organiserade internationella brottsligheten ('),
64 . uppmanar medlemsstaterna att införa lämpliga medel som krävs för att förebygga rättsväsendets
tungroddhet i enlighet med artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna,
65 .
anmodar medlemsstaterna att bekämpa terrorismen i nära samarbete med varandra, och att strikt
hålla sig till rättsstatens regler,

Fängslades rättigheter

66. uppmärksammar att Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr hävdar att en stat som
fängslar en person också ansvarar för människoovärdiga fängelseförhållanden,

67 .

anmodar om att Europarådets fängelsenormer (R(87)3 ) skall tillämpas strikt i samtliga fängelser,

68 . påpekar att förhållandena i vissa europeiska fängelser är undermåliga, att det finns allvarliga
problem med överbeläggning samt att verkställandet av straff i Europa ofta sker under beklagliga
materiella och ohälsosamma förhållanden ; anmodar medlemsstaterna att förbättra livsvillkoren och de

hygieniska förhållandena i fängelser, att se till att det finns tillräckligt med medicinsk personal , att ge de
fängslade vettiga sysselsättningsmöjligheter och att reglera arbetsförhållandena i fängelserna,
69.

uppmanar medlemsstaterna:

— att inte sätta minderåriga i fängelse utom i extrema undantagsfall,

— att inte bestraffa narkotikaberoende personer på grund av deras beroende utan ge dem behandling och
möjlighet till social återanpassning,
— att ge hivsmittade och aidssjuka i fängelse behandling som är anpassad efter deras medicinska eller
psykologiska behov till följd av smittan eller sjukdomen,
70. anmodar om att öppna eller halvöppna fängelser, villkorlig permission och alla övriga åtgärder som
gynnar återanpassningen till samhället skall användas för dem som begått mindre allvarliga brott och som
inte utgör någon fara för tredje man ; önskar också alternativa straff utanför fängelsesystemet, som t.ex .
arbete i det allmännas tjänst,

7 1 . anmodar om att interner skall garanteras effektivt skydd mot övergrepp, och att kroppsvisitationer
av kvinnliga interner skall genomföras av kvinnlig personal ; begär att lämpliga faciliteter skall finnas för
fängslade gravida kvinnor och kvinnor med späd- och småbarn ,
72.

anmodar medlemsstaterna att utan dröjsmål inleda en omfattande reform av häktena,

73 . bekräftar på nytt principen om att fängslande i de flesta fall skall ske på en ort som är så nära den
fängslades familj eller sociala umgänge som möjligt,
74.

fördömer med eftertryck att asylsökande hålls i häkte,

75 .

anmodar om att psykiskt sjuka personer som dömts till fängelse skall ges lämplig inkvartering,

Invandrares rättigheter och asylrätt

76.

bekräftar att en "nollinvandringspolitik" inte på något sätt hindrar flyttströmmarna utan snarare

leder till illegal vistelse ; anmodar därför medlemsstaterna att inte bara betrakta invandring ur en restriktiv,
repressiv och polisiär synvinkel , utan att se den mänskliga dimensionen, erkänna de positiva sidor som
invandringen kan medföra för hela samhället och i sin lagstiftning föreskriva kriterier för legal invandring,

(')
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77 . påpekar att människovärdet är okränkbart och att okränkbara och oförytterliga mänskliga
rättigheter därför utgör grunden för varje mänskligt samhälle och för fred och rättvisa i världen, varför de
också utan inskränkningar måste gälla för alla människor inom Europeiska unionens territorium,

78 . anmodar medlemsstaterna att tänka på att en stor del av de utlänningar som är "utan papper" är
personer som på grund av restriktiv utlänningslagstiftning har förlorat sin rättsliga status ; anmodar om att
denna lagstiftning ändras och att dessa personer får en säker rättslig status,
79 . bekräftar, på grundval av familjerätten, att rätten till familjens återförenande på inga villkor får
ifrågasättas, och att ingen familj får skiljas åt på grund av någon av familjemedlemmarnas status,
80.

bekräftar att socialförsäkringen och skolsystemet skall vara öppna för alla oberoende av social och

administrativ status ,

81 . uppmanar medlemsstaterna att inte utvisa någon från sitt territorium som är i behov av medicinsk
vård, i de fall att vederbörandes möjligheter att tillfriskna eller överleva skulle äventyras av en utvisning, i
och med att vederbörande då inte skulle kunna fortsätta få vård på samma villkor,

82.

påpekar att kollektiva utvisningar är förbjudna enligt Europeiska konventionen om de mänskliga

rättigheterna,

83 . påpekar att rätten att begära asyl är en universell rätt som är förankrad i artikel 14 i den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna,
84. anmodar Europeiska unionens samtliga medlemsstater att i frågor om asylrätt fullständigt tillämpa
Genévekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning och dess protokoll från 1967, de
principer som tagits fram av FN:s flyktingkommissariats exekutivkommitté samt Europeiska konventio
nen om de mänskliga rättigheterna,

85 . påpekar att Genévekonventionen inte gör någon skillnad mellan offer för förföljelse vare sig den
utförs av statliga organ eller andra i så motto att staten inte kan eller inte vill garantera personen ifråga det
skydd han är berättigad till ; uppmanar återigen rådet och medlemsstaterna att erkänna att personer som
utsätts för förföljelse av utomstående eller av allmän intern makt behöver samma internationella skydd,
86.

anmodar medlemsstaterna att erkänna fakta beträffande förföljelse på grund av kön,

87 .

anser att de krav på visa och resedokument och de sanktioner som har riktats mot transportföretag

är ett avsevärt hinder för rätten till tillträde och för asylförfarandet,

88 . anser att en asylsökande bara får avvisas till ett "säkert tredje land" om detta land absolut har
garanterat det avvisande landet att personens asylansökan grundligt skall prövas i ett riktigt och rättvist
asylförfarande,
89.
är oroat över att rådets rekommendation om modellen för bilaterala återtagandeavtal för
återförande mellan en medlemsstat i unionen och ett tredje land inte ger tillräckliga garantier för skydd av
asylsökande och flyktingar,

90. anmodar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att tillämpa klausulen om icke-utförande i
artikel 1 1 i avtalsmodellen på Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och Genévekon
ventionen, och anta ytterligare garantier för att säkerställa att
— situationen för de mänskliga rättigheterna i tredje land undersöks objektivt och fullständigt,
— den asylsökande vars ansökan inte undersökts beträffande säkert tredje land i detta tredje land
betraktas som skyddsbehövande och får tillgång till ett riktigt och fullständigt asylförfarande,

91 . beklagar att rådet 1995 åter igen tog upp asylrätten i resolutioner och andra rättsakter som står
utanför såväl parlamentarisk som rättslig kontroll,
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om rådets resolution av den 20 juni 1995 om minimigarantier för asylförfarande:
92. anser att resolutionen om minimigarantier vid handläggning av asylärenden, varvid ett antal
principer uppställts med sådana värden som frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna
samt rättsstaten, bildar en viktig utgångspunkt för gemenskapen; erinrar om att medlemsstaterna har den
viktiga rätten att i sin nationella lagstiftning i fråga om garantier i samband med handläggning av
asylärenden stadga om bestämmelser som är mera gynnsamma än de som ingår i gemenskapens
minimigarantier,

93 . är oroat över att resolutionen inför undantag från de allmänna principerna, t.ex . rättsmedlens
upphävande effekt och att alla beslut beträffande en asylansökan måste fattas av den behöriga
myndigheten,
94. är oroat över att resolutionen inför begreppet "säkert tredje land" utan att föreskriva tillräckliga
rättsliga garantier för att personer inte skall återföras till länder där de hotas av förföljelse,

om rådets resolution av den 25 september 1995 och beslut fran november 1995 om ansvarsfördelning
beträffande flyktingars mottagande och tillfälliga uppehåll:

95 . uppmanar eftertryckligen rådet att ofördröjligen ingå ett avtal om provisoriskt mottagande av
flyktingar från områden härjade av inbördeskrig,
96. anser inte att det är lämpligt att ta hänsyn till en medlemsstats humanitära och militära bistånd för
att minska denna stats andel av mottagandet av flyktingar eller fördrivna personer,

om rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 november 1995 om harmonisering och tolkning av
flyktingbegreppet:
97 . beklagar att den gemensamma ståndpunkten förutsätter att förföljelsen är individuell och utesluter
grupper som flyr inbördeskrig och väpnade konflikter,
98 . anser att införandet av begreppet "återinvandring" till ursprungslandet gör det ännu svårare att
uppnå flyktingstatus inom unionen,
99 . anser att rådet, på grund av subsidiaritetsprincipen, inte har befogenheter att harmonisera
flyktingbegreppet så att Genévekonventionens tillämpningsområde blir snävare,
100. konstaterar med stor sorg att man beräknar att 133 flyktingar under 1995 dött vid sina försök att
komma in på unionens territorium,

101 . är djupt oroat över den roll som den organiserade brottsligheten spelat i samband med den illegala
invandringen,
Kamp mot rasism och främlingsfientlighet
102. fördömer bestämt alla former av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism och annan
diskriminering på basis av religiös eller etnisk-kulturell bakgrund; anmodar om att detta fördömande skall
formellt fastställas i Fördraget om Europeiska unionen,
103 . välkomnar att rådet (rättsliga och inrikes frågor) har antagit en gemensam åtgärd mot rasism och
beslutat att göra 1997 till det europaåret mot rasism; anmodar kommissionen att vidta och stödja
ytterligare åtgärder mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet i unionen och därvid eftersträva
samverkan med åtgärder som företagits av Europarådet,

104. uppmanar medlemsstaterna att inte beteckna spridandet av rasistiska, främlingsfientliga och
antisemitiska uttalanden som lagliga former av yttrandefrihet utan som en brottslig handling, och vidta
nödvändiga förebyggande åtgärder,
105 .
anmodar medlemsstaterna att göra allt för att undvika att offentliga tjänstemän, i synnerhet
ordningsmakten, uppträder rasistiskt, och att ställa dem till svars för ett sådant uppträdande,

106. betonar på nytt det nödvändiga främjandet av åtgärder inom utbildningen och yrkesutbildningen
för en effektiv kamp mot rasism, främlingsfientlighet och antisemitism; anser att sådana åtgärder bör
koncentreras till socialarbetare, poliser, personal inom rättsväsendet, skolelever och studenter,
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Ekonomiska och sociala rättigheter,
rätt till social trygghet

107 .

anser att fattigdom och social utslagning är ovärdiga för ett demokratiskt och rikt samhälle,

108 .

uppmärksammar Fader Wresinskis (grundaren av hjälporganisationen ATD-quart-monde) utta

lande : om man kunde avskaffa slaveriet kan man också avskaffa misären,

1 09.

kritiserar begränsningen av de mänskliga rättigheterna på grund av fattigdom och marginalisering,

vilket framför allt gäller personer utan fast bostad som i praktiken hindras att utöva sina politiska
rättigheter, t.ex. rätten att rösta,
1 10. förespråkar att det tas fram ett bindande rättsligt instrument på gemenskapsnivå som fastställer
minimigarantier för inkomst, social trygghet, rätt till läkarvård och bostad, vilka är oundgängliga
förutsättningar för att kunna leva ett människovärdigt liv ; anmodar om att denna politik särskilt skall
uppmärksamma de äldre,

111 . är förskräckt över de många dödsfallen bland hemlösa och personer utan fast bostad på grund av
väderförhållanden under vintern ; begär att lämplig inkvartering absolut måste ställas till förfogande,
112. anser att en grundläggande politik för att hindra fattigdomsutvecklingen i samhället bör
genomföras parallellt med sociala och ekonomiska skyddsåtgärder,

113 .

beklagar att allt fler kommuner, särskilt i Frankrike och Tyskland, förbjuder tiggeri,

114.

anmodar medlemsstaterna att erkänna de nomadfolkens särskilda situation (sinter, romer och

andra nomadfolk) och respektera deras traditionella livsstil, garantera respekt för deras grundläggande
rättigheter och behov samt stoppa all diskriminering och alla försök att göra dessa personer bofasta,
115 . begär iakttagande av den lagfästa skyldigheten som varje kommun har, nämligen att ombesörja
mottagningsställen som är anpassade och avsedda för nomadfolken och yrkar på att medlemsstaterna skall
se till att sådana stadganden införs i deras lagstiftning eller att de efterlevs där de redan finns,

1 16. anser att rätten till arbete är en grundläggande rättighet som ålägger medlemsstaterna en allmän
omsorgsskyldighet beträffande skydd av denna rätt; anmodar på nytt om att lämpliga åtgärder för kamp
mot massarbetslösheten införlivas i all övrig gemenskapspolitik,
117 .

stöder rätten till social grundtrygghet för äldre,

Rätt till sitt privatliv och kontroll över sina personuppgifter

118 . påpekar att rätt till respekt för privatlivet, hemmet och skydd för personuppgifter är grundläg
gande rättigheter som staterna är skyldiga att skydda och anser följaktligen att alla former av avlyssning
eller övervakning skall användas på ett sätt som garanterar den striktaste efterlevnad av dessa rättigheter
och att rättsliga garantier alltid skall finnas till hands,
1 19 . påpekar att Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter nyligen utdömt straff för uppenbara
intrång i privatsfären och då har betonat att varje intrång i hemmet eller i privat kommunikation, utom vid
rättsligt reglerade undantag eller då de företas under rättslig kontroll , är ett allvarligt brott mot de
mänskliga rättigheterna,

120. uppmanar medlemsstaterna att utfärda en gemensam lagstiftning för att skydda dessa rättigheter
och då ta hänsyn till den snabba utvecklingen för ny teknik,
121 . kräver att SIS , SIE, SID och Europols databank skall respektera privatlivet, och att det garanteras
att det inte finns kriterier som innebär diskriminering av någon socialgrupp och att ingen av dessa
databanker skall få innehålla någon som helst information om personers religion, filosofiska eller religiösa
åskådningar, etniska ursprung, hälsotillstånd eller sexuella läggning,

Rätt att inte diskrimineras

122.
bekräftar att principen om handikappades rätt till lika behandling och icke-diskriminering måste
få en plats i gemenskapens politik,
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123 . betonar på nytt de äldres rätt till ett värdigt liv och bekräftar innehållet i sin resolution av den 24
februari 1994 om åtgärder till förmån för de äldre ('),

124 . bekräftar att rätten till lika behandling och icke-diskriminering framgår av artikel 14 i Europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna och i artikel 1 19 i fördraget och att det därmed handlar om
skyddade rättigheter som medlemsstaterna är skyldiga att respektera,
125 .

uppmanar medlemsstaterna att garantera ett effektivt och jämlikt kvinnodeltagande i det offentliga

livet,

126. uppmanar medlemsstaterna att så snabbt som möjligt följa upp de avtal som gjorts angående
mänskliga rättigheter vid den fjärde världskonferensen för kvinnor i Peking,
127. anser att konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor bör kompletteras
med ett fakultativt protokoll så att individer och grupper får rätt att inleda ett besvärsförfarande och att ett
tilläggsprotokoll om kvinnors rättigheter bör antas till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter,
128 . anser det nödvändigt med ytterligare forskning kring den speciella situationen för kvinnors
mänskliga rättigheter och uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta ändamålsenliga åtgärder för att
bekämpa könsbetingat våld och andra kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter,
1 29. ser med oro den ökande kvinnohandeln i Europeiska unionen och yrkar på att det i brådskande
ordning skall ingås europeiska avtal mot sådana kränkningar av människovärdet,

130. förespråkar i detta sammanhang en europeisk uppförandekodex mot handel med kvinnor, med
utgångspunkt i offrens behov och med stadgar om anställning av personer på det nationella planet med
ansvar för området kvinnomisshandel ,

131 . påpekar att kvinnliga asylsökande ofta ställs inför många hinder att få flyktingstatus och
uppmanar medlemsstaterna i detta sammanhang att erkänna sexuellt våld som en form av tortyr,
1 32.

anser att medlemsstaterna skall tillerkänna invandrarkvinnor särskilda rättigheter,

133 . anser att medlemsstaterna bör avstå från att ingå eller tillämpa bilaterala avtal med länder som
tillåter otillbörliga kränkningar av kvinnors grundläggande rättigheter,
1 34. ser ett tydligt sammanhang mellan ekonomiskt beroende och sårbarhet för sexuellt våld och yrkar
därför på att alla arbetstagare, inberäknat invandrare i hushållsarbete, skall veta att de skyddas av
lagstiftningen och att deras möjlighet att få stanna kvar inom Europeiska unionen inte helt och hållet beror
av arbetsgivarens goda vilja,

135 . bekräftar att ingen får diskrimineras till följd av sin religion, sitt ursprung, sitt kön, sin sexuella
läggning eller sina åsikter,
136. anmodar på nytt, i enlighet med sin resolution av den 8 februari 1994 om lika rättigheter för
homosexuella av båda könen i Europeiska gemenskapen (2), om att all diskriminering och all ojämlik
behandling skall avskaffas vad gäller de homosexuella, med särskilt avseende på de olikheter som råder i
fråga om åldersgränser för när homosexuellt umgänge blir tillåtet samt diskrimineringen vad gäller
arbetsrätt, civilrätt, avtalsrätt, social och ekonomisk rätt, straffrätt och adoptionsrätt,

1 37 . anser att bristen på rättsligt erkännande av par av samma kön i hela unionen utgör diskriminering,
särskilt beträffande fri rörlighet och rätten till familjens återförenande,
138 . kritiserar det faktum att Europarådets rättigheter för folkgrupper och språkliga minoriteter ännu
inte genomförts ens av nästan alla medlemsstater inom EU och att rådet, regeringskonferensen och
medlemsstaterna inte gripit sig verket an med att främja en stadga om etniska grupper och språkliga
minoriteter inom Europeiska unionen varför de etniska grupperna och språkliga minoriteterna i ett flertal
medlemsstater inte åtnjuter något skydd för sina rättigheter eller åtnjuter skydd av enbart regionalt eller
nationellt slag,
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(2)

EGT C 77 , 14.3.1994 , s . 24 .
EGT C 61 , 28.2.1994 , s . 40.

Nr C 132/42

Isv

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Tisdagen den 8 april 1997

139. understryker att ingen får drabbas av nackdelar till följd av att han eller hon tillhör en nationell
eller språklig minoritet och att det inte innebär något brott mot principen om jämlikhet ifall man vidtar
åtgärder för att gynna en minoritet mot assimileringstrycket från majoriteten utan att detta i stället utgör ett
bidrag till minoritetens självförverkligande,

140.

anmodar enträget Österrike att avskaffa sin lagstiftning mot homosexualitet, i synnerhet

bestämmelserna om att minimiåldern för homosexuella förbindelser är 18 år, jämfört med 14 år för
heterosexuella och lesbiska förbindelser,

141 . påpekar att dessa bestämmelser strider mot rekommendation 924/81 från Europarådets parlamen
tariska församling,
1 42. konstaterar att Europeiska gemenskapernas kommission har dömts av EG-domstolen för brott mot
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna på grund av felaktig användning av hiv-test vid
anställning av personal (dom av den 5 oktober 1 994, mål C-404/92 P, X mot kommissionen),
143 . uppmanar medlemsstaterna att införa en specifik lagstiftning som fastställer kriterier och
skyldigheter för den vetenskapliga forskningen, framför allt vad gäller genmanipulation och skydd av
embryon,
Barns rättigheter

144. bekräftar att rätten till utbildning med fritt val av utbildningssystem är en grundläggande rättighet
och att medlemsstaterna måste säkerställa kostnadsfri och fullständig utbildning för alla,
145 .

anmodar återigen Europeiska unionen att undanröja ekonomiskt utnyttjande av barn i form av

barnarbete,

146.

anmodar om att det skall införas mekanismer för övervakning och skydd av barns grundläggande

rättigheter,

1 47 . uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål harmonisera minimiåldern för tillträde till arbetslivet
till 16 år och samtidigt föreskriva kostnadsfri obligatorisk skolgång upp till denna ålder,
148 .

anmodar medlemsstaterna att kriminalisera kroppsligt våld mot barn,

149 . uppmanar medlemsstaterna att komma överens om en gemensam åtgärd med upprättande av ett
centralt register över försvunna barn, i avvaktan på konventionen om det europeiska informationssyste
met ,

150.

anmodar medlemsstaterna att stärka de incitament som förebygger och undanröjer grov

försummelse av barn ,

151 .

anmodar medlemsstaterna att genomföra omfattande undersökningar av barnmisshandel,

1 52. anser att läkare, social-medicinsk personal och personal från rättsväsendet måste samarbeta för att
förebygga barnmisshandel ,

153 . fördömer bestämt att barn utnyttjas sexuellt, misshandlas på olika sätt och degraderas till
sexobjekt och handelsvaror; kräver totalförbud mot produktion av, handel med, transport av och innehav
av alla typer av barnpornografi, begär att de förslag som för närvarande diskuteras i Sverige om att göra
det straffbart att inneha barnpornografiskt material skall antas snarast möjligt,
154. välkomnar att det utvecklats system för att utestänga olagligt och skadligt innehåll på Internet;
uppmanar kommissionen att utarbeta ett system med europeisk kvalitetsmärkning för dem som
tillhandahåller tillgång till Internet samt att stödja internationell samordning inom detta område,
155 . anser att varje barn har rätt till en familj eller en uppväxt i familjeliknande förhållanden eftersom
dessa stärker barnets förutsättningar,
156.

konstaterar att barnets rätt till en trygg uppväxt riskerar att skadas om rätten till skilsmässa inte

finns eller är omgärdad av en mängd regler, t.ex . skuldbeläggning, som kan störa barnets relation till ena
föräldern ,

157 .

uppmanar medlemsstaterna att principiellt stödja barnets rätt till båda sina föräldrar även efter en

skilsmässa,
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158 .
anser att barnet skall bli rådfrågat i frågan om vem som skall vara dess vårdnadshavare i händelse
av föräldrarnas död samt att ju äldre barnet är, desto tyngre skall dess vilja väga och efter en viss ålder
skall den vara utslagsgivande,

159. anmodar om att medlemsstaterna skall vidta åtgärder för eventuellt straffrättsligt åtal mot
researrangörer och flygbolag som gör reklam för sexturism,
160. anmodar om att straffen för handel med barn och sexuella övergrepp mot barn skärps i alla
europeiska länder och att samtliga medlemsstater stiftar lagar om exterritorialitet som gör det möjligt att
på deras territorier straffa en förövare för brott som begåtts i ett annat land,
Rätt till en god miljö

161 . bekräftar att rätten till liv innebär ett ansvar gentemot nuvarande och kommande generationer som
måste komma till uttryck genom en större aktning för naturen såsom en nödvändig förutsättning för att
överleva,

162.

anser att alla offentliga myndigheter måste garantera alla en god miljö och en möjlighet att

påverka besluten beträffande miljön ,

1 63 . anmodar om att medlemsstaterna harmoniserar de nationella lagarna och skärper straffen för brott
mot miljöskyddet i enlighet med principen om att förorenaren skall betala,

164.

kräver förbud mot export av allt material , alla livsmedel, alla läkemedel etc . som inte får säljas i

Europeiska unionen,
*

*

*

165 .
uppdrar at sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet,
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och de stater som formellt ansökt om anslutning till
Europeiska unionen.
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BILAGA

Resultat av omröstningarna med namnupprop
(+) = Ja-röster

(—) = Nej-röster
(O) = Nedlagda röster

1 . Resolution om majs
stycke D i ingressen
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière,
Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR : André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist,
Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen, Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari, Piquet, Seppänen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Svensson, Theonas , Vinci , Wurtz
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk, Seiliier, van der Waal

NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Rachinel , Linser, Lukas, Sichrovsky , Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis , Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco,
Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Lambrias , Langen , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , McIntosh,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex , Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig , Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stevens ,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans , Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop,
Elchlepp, Elliott, Etti , Fantuzzi , Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes , Hume, Imbeni ,
Izquierdo Collado, Jensen Kirsten , Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann , Kinnock, Kokkola, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Laignel , Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Moran Lopez, Moscovici , Murphy,
Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo,
Sakellariou , Sanz Fernández , Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith ,

Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terrón i Cusí , Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson,
Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington , Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : d'Aboville , Aldo , Azzolini , Baldi , van Bladel , Cabrol , Caccavale , Cardona, Collins Gerard,
Daskalaki, Donnay , Gallagher, Garosci, Giansily , Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van

Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner,
Viceconte

V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth , Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann , Wolf
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I-EDN: Fabre-Aubrespy, des Places, Souchet
PPE : Bourlanges, Herman

2. Resolution om majs
punkt 5, första delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Scarbonchi
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen,
Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari , Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places , Sandbæk,
Seiliier, Souchet

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Campoy Zueco,
Capucho, Casini Cario, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha,
Cushnahan, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martín, Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis,
Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Ilaskivi,
Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lenz, Liese,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl ,
Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stevens , Theato ,

Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt,
Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick,
Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kühne, Lage, Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge,
McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Miller,
Moscovici , Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo,
Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo , Sakellariou , Sanz Fernández , Schäfer, Schlechter, Schmid,

Schmidbauer, Schulz, Sindal, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terrón i Cusí, Theorin ,
Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich,
Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Guinebertière

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

ARE: Castagnède, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Pradier, Saint-Pierre
PPE: Chichester, Herman, Jackson , Kellett-Bowman, Lulling, Moorhouse, Perry, Stewart-Clark
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UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrai, Caccavale, Cardona,
Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van
Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner,
Viceconte

(O)
PPE : Corrie , Plumb

3. Resolution om majs
punkt 5, andra delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Gonzalez Triviño, Lalumière, Pradier, Vandemeulebroucke

ELDR: Andre-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsei, Ryynänen, Spaak,
Thors, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, van der
Waal

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan
Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Hatzidakis,
Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker,

Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder,
Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de
Cué , Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti , Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén , Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage, Lambraki,
Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally , Malone, Marinho, Martin David W. ,
Medina Ortega, Metten, Miller, Morán López, Moscovici , Murphy , Napoletano, Needle, Newens, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack , Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz
Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue, Truscott,
Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Azzolini , Baldi , van Bladel , Cabrol , Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki ,

Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Rosado
Fernandes , Santini
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V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

I-EDN : Fabre-Aubrespy, Souchet

PPE: Chichester, Elles, Herman, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, McIntosh, Moorhouse, Perry,
Stewart-Clark

(O)
ARE : Saint-Pierre

PPE : Carlsson , Corrie , Plumb

4. Resolution om majs
i sin helhet

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Dupuis , González Triviño, Kouchner, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé,
Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari , Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz
I-EDN: Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk, Seillier, Souchet,
van der Waal

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan
Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen ,
Tillich, Tindemans , Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates ,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick,
Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kühne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci , Martin
David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Morán López, Moscovici , Murphy, Napoletano, Needle,
Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou , Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith ,
Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson,
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Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins
Gerard, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob,
Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ulimann, Wolf
(-)
PPE : Herman , Stevens

(O)
I-EDN : Berthu , des Places

PPE : Carlsson, Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling,
McIntosh, Moorhouse, Perry , Plumb, Provan, Spencer, Stewart-Clark
UPE : Poisson

5. Betänkande av Roth A4-01 12/97

ändring 13, första delen
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , Eisma, Gasoliba i Böhm, Goerens, Thors

GUE/NGL : González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Theonas, Wurtz
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle
NI: Antony, Blot, Feret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou, Le Rachinel , Linser, Lukas,
Sichrovsky
PSE : Van Lancker, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, Caccavale, Cardona, Collins Gerard,
Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Kaklamanis,
Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte
(-)

ELDR: André-Leonard, Anttila, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen,
Ryynänen, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt, Svensson, Vinci
I-EDN : Blokland, Seillier, Souchet, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie , Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin , De Melo ,

Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martín, Ferrer, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von

Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel ,
Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittel mann , Klaß, Koch, Konrad,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
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Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck,
Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley, Dankert, David, De Giovanni, Desama, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti,
Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo
Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl,

Kuhn, Kühne, Lage, Laignel, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally,
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner,

Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson, Tongue, Trautmann,
Truscott, Tsatsos, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe,
Willockx, Wilson, Wynn
UPE: Janssen van Raay
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Hautala, Kreissl-Dörfler, Mamère, Müller,

Orlando, Ripa di Meana, Roth, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ulimann
O

GUE/NGL : Pailler, Pettinari, Piquet
I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk
NI: Dillen , Vanhecke
PPE : Schierhuber, Stevens

PSE: Dührkop Dührkop, Malone
V : Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, Schroedter

6. Betänkande av Roth A4-01 12/97

punkt 18, första delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL : Eriksson, Gutiérrez Díaz, Moreau, Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson,
Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser,
Lukas, Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Campoy
Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri,

Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman,
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Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese,
Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangre, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström,
Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi ,

Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Hallam , Hume, Katiforis, Kerr, Lambraki , Wibe

UPE : d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi , Bazin , van Bladel, Cabrol, Caccavale,
Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland,
Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Rosado Fernandes, Santini ,
Schaffner, Viceconte

V : Ahern, Breyer, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Telkämper, Wolf
-

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé,
Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : González Alvarez, Miranda, Pettinari , Vinci

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Campos, Carlotti, Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia,
Crampton , Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop
Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes,
Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage, Laignel , Lange, Lindeperg, Linkohr, Liittge, McCarthy,
McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega,
Metten, Miller, Moscovici , Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis , Ruffolo, Sakellariou , Sanz Fernández, Schäfer,

Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Terrón i Cusí , Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiier, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Mamère, Muller,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann

(O)

GUE/NGL: Herzog, Mohamed Ali , Pailler, Piquet
I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE: Dimitrakopoulos, von Habsburg, McIntosh, McMillan-Scott
PSE : Balfe , Malone

V : Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, Schroedter

7. Betänkande av Roth A4-01 12/97

punkt 18, andra delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz, Miranda, Moreau, Novo, Piquet, Ribeiro, Theonas, Wurtz
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NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE : Brok, Casini Carlo, Vaz Da Silva

PSE : Bontempi , Carlotti , Elliott, Happart, Laignel , Lindeperg, Perez Royo, van Putten, Tannert, Van
Lancker, Zimmermann

UPE : d'Aboville, Cabrol , Daskalaki , Jacob , Kaklamanis

V : Ahern , Breyer, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth, Wolf
(-)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries ,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens , Kjer Hansen,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen,
Ryynänen, Spaak, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Piaces, Sandbæk, Seiliier, Souchet, van der
Waal

NI : Antony, Blot, Dillen, Feret, Lang Carl , Le Gallou, Le Rachinel , Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone,
Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo
Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer,
Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jackson , Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff- Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark,

Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Castricum, Caudron , Coates, Colajanni ,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton , Crawley, Dankert,
Darras, David, De Giovanni , Desama, Donner, Dury , Elchlepp, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, García
Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison,

Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage,
Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Medina Ortega, Miller, Moscovici , Murphy, Napoletano, Newens, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis , Ruffolo , Sakellariou , Sanz Fernández, Schafer, Schlechter, Schmid,

Schmidbauer, Schulz, Sindal, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson,
Truscott, Tsatsos, Vecchi , Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, White, Whitehead, Wibe, Wilson,
Wynn
UPE : Aldo, Andrews , Azzolini , Baggioni , Baldi , Bazin, van Bladel , Caccavale, Cardona, Collins Gerard,

Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba,
Pasty , Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte
V : Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Ullmann

(O)
GUE/NGL : Pailler
I-EDN : Bonde

PSE : Dührkop Dührkop, Malone
V : Gahrton, Holm, Müller
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8. Betänkande av Roth A4-0112/97

punkt 18, tredje delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, Dybkjær, Eisma, Gasòliba i Böhm,
Goerens, Kestelijn-Sierens
GUE/NGL : Eriksson, Gutiérrez Diaz, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pettinari , Piquet,
Ribeiro, Seppänen , Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci , Wurtz
I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Jensen Lis , Krarup, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Le Rachinel , Linser, Lukas, Sichrovsky , Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder,
Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos , Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez
Martín, Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y
Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis , Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin , McIntosh, Maij-Weggen, Malangre, Mann Thomas , Martens ,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Siso Cruellas, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans , Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton,
Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Campos, Carlotti, Castricum,
Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni , Desama, Donner, Dührkop
Dührkop, Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff,
Hughes, Hulthen, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage, Laignel ,
Lambraki , Lange, Lindeperg , Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan , McMahon, McNally , Mann Erika,
Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Metten , Miller, Moscovici , Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis,
Ruffolo, Sakellariou , Sanz Fernandez , Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz , Sindal ,

Skinner, Smith , Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas,
Tomlinson , Tongue, Trautmann , Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington , Waidelich, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Aldo, Azzolini , Baggioni, Baldi , Bazin, van Bladel , Caccavale, Cardona, Donnay,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Pasty, Podesta, Poisson ,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner, Viceconte

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Mamère,
Orlando, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-)

ELDR: Anttila, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Vallvé, Virrankoski ,
Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE : McMillan-Scott
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(O)

GUE/NGL : Herzog, Pailler
PPE : von Habsburg
PSE : Malone

9. Betänkande av Roth A4-01 12/97

punkt 53
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier,
Saint-Pierre , Scarbonchi , Vandemeulebroucke

ELDR: Andre-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen , Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: Gonzålez Àlvarez, Miranda, Mohamed Ali, Ojala^ Pettinari, Vinci
PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri , Flemming, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman,
Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambdas, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Virgin , von Wogau

PSE: Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo, Blak,
Bontempi , Botz, Bosch, Cabezon Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Etti, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Happart, Haug, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Metten, Moscovici , Myller,
Napoletano, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons
Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou , Sanz Fernández, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Stockmann, Swoboda, Theorin, Tomlinson, Tongue,
Trautmann , Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Willockx ,
Wilson , Zimmermann

UPE: Andrews, Azzolini , Baldi, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Gallagher, Giansily, Hyland,
Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Podestà, Santini, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL : Eriksson , Seppänen, Sjöstedt

28 . 4 . 97

28.4.97

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 132/55

Tisdagen den 8 april 1997

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE : Corrie, Stevens

PSE: Barton, Billingham, Bowe, Collins Kenneth D. , Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Hendrick, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W. , Miller,
Murphy, Needle, Newens, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Truscott, Waddington, Wynn

UPE : d Aboville, Aldo, Baggioni , Bazin, van Bladel, Cabrol, Donnay, Guinebertière, Hermange, Jacob,
Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner
(O

GUE/NGL: Herzog, Moreau, Pailler, Piquet, Sierra Gonzålez, Theonas, Wurtz
PPE : Carlsson
PSE : Wibe

UPE : Daskalaki , Kaklamanis

10. Betänkande av Roth A4-01 12/97

punkt 54
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé,
Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga

GUE/NGL: González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Piquet, Wurtz
PPE: Brok, Garriga Polledo

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sånchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Blak,
Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Dankert, Darras, Desama,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Etti, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, Garda Arias, Gebhardt,
Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Happart, Haug, Hoff, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn,
Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci , Medina Ortega, Metten, Moscovici , Myller, Napoletano, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernåndez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx , Wilson ,
Zimmermann

UPE: Caccavale, Collins Gerard, Gallagher, Hyland

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, des Places, Sandbask, Seillier, Souchet,
van der Waal
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NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel , Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel ,
Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Sisó Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick,
Hulthén, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W. , Miller, Murphy, Needle, Newens ,
Pollack, Read, Smith, Tappin, Thomas, Truscott, Wibe, Wynn

UPE: d'Aboville, Aldo, Baggioni, Bazin, Cabrol , Donnay, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van
Raay, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
V : Holm

(O)

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Pailler, Theonas
PPE : Vaz Da Silva

PSE : Waddington
UPE : Azzolini , Baldi , Cardona, Daskalaki , Kaklamanis , Malerba

11 . Betänkande av Roth A4-0112/97

punkt 57
(+)

ARE: Castagnède, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier,
Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: Andre-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé,
Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Gonzålez Àlvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pettinari, Piquet,
Vinci , Wurtz

PPE: Dimitrakopoulos

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sånchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton,
Bontempi , Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama,
Donner, Dùhrkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Etti, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, Garda Arias, Gebhardt,
Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Haug, Hoff, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen,

Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola,
Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Medina Ortega, Metten, Morån Lopez, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Papakyriazis, Perez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernåndez, Schäfer,
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Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Tongue, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi , Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : Andrews, Azzolini, Baldi, Caccavale, Cardona, Gallagher, Hyland, Malerba, Santini, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann,
Wolf

(-)

ELDR: Lindqvist

I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky,
Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin, De Melo ,

Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin,
Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetete, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry , Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stenzei , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Billingham, Bowe, Carlotti, Caudron, Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, Laignel , Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David
W. , Miller, Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Tomlinson,
Trautmann, Truscott, Whitehead, Wibe, Wynn
UPE: d Aboville, Aldo, Baggioni , Bazin, van Bladel, Cabrol, Donnay, Giansily, Guinebertière,
Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner
(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
PSE : Blak

UPE : Daskalaki , Kaklamanis , Podestå
V : Gahrton , Holm , Lindholm

12. Betänkande av Roth A4-0112/97

punkt 58
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Spaak, Thors, Vallvé, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: Gonzålez Àlvarez, Herzog, Mohamed Ali, Pettinari, Vinci
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NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy
Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Ferber, Fernandez-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch,
Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de
Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schroder, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Virgin , von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo,
Bontempi, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i
Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Darras, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp,
Ettl , Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Guigou, Haug, Hendrick, Hoff, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Medina Ortega,
Metten, Moscovici , Napoletano, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo,
Sakellariou, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Stockmann,
Swoboda, Tannert, Terrön i Cusí, Theorin, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waidelich,
Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : d'Aboville , Aldo, Andrews , Azzolini , Baldi , van Bladel , Cabrol , Caccavale, Cardona, Collins

Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van
Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Mamère,
Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-)

ELDR: Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski , Väyrynen
GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk,
Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Blot, Dillen, Féret, Lang Carl , Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke
PPE : Konrad

PSE : Barton, Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, Dankert, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W. , Murphy, Needle, Newens,
Oddy, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott, Waddington, Whitehead,
Wibe, Wynn
UPE: Baggioni , Bazin
V : Gahrton, Holm , Lindholm

(O)

GUE/NGL : Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Piquet, Ribeiro, Theonas, Wurtz
PPE : Corrie

PSE : Miller
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13. Betänkande av Roth A4-0112/97

punkt 59
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney ,
Pradier, Saint-Pierre , Scarbonchi , Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Seppänen,
Sjöstedt, Svensson, Wurtz
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld,
Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase,
Goepel, Grosch, Grossetéte, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz
San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff- Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias,
Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonca, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer,
Stenzei, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo, Blak,
Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Etti, Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Guigou, Haug, Hoff, Hulthen, Hume, Imbeni, Iversen , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage,
Laignel , Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinucci ,
Medina Ortega, Metten, Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis,
Pérez Royo, Pery , Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernåndez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrön i Cusí , Theorin, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi , Waidelich , Walter, Weiler, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : Andrews, Azzolini, Baggioni , Baldi , van Bladel, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Donnay,
Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-)

I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet
NI: Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel , Vanhecke

PSE: Barton, Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, Dankert, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W. , Miller,
Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott, Wibe,
Wynn
UPE : Bazin

V : Soltwedel-Schäfer
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(O)
GUE/NGL : Theonas

I-EDN : Blokland, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky
PPE: Cassidy, von Habsburg, Konrad
UPE : Daskalaki , Kaklamanis

14. Betänkande av Roth A4-01 12/97

punkt 142
(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Goerens,
Haarder, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen ,
Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet,
Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE: Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex , Vaz Da Silva

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti , Castricum, Caudron ,
Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley,
Cunningham, Darras, David, De Giovanni , Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi,
Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach , Graenitz, Green, Gröner, Guigou,
Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni , Iversen , Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge,
McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega,
Metten, Miller, Moscovici, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna,
Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernåndez, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón
i Cusí , Theorin, Thomas , Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington,
Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Bazin

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-

ARE : Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi,
Vandemeulebroucke, Weber

ELDR : Anttila, Virrankoski

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy , de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

NI : Dillen, Häger, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke
PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo , Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin , De Melo ,

Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil,
Garriga Polledo, Gillis, Glasé, Goepel , Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
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Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri ,
Nassauer, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cue, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen
W.G. , Virgin
PSE : Malone

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini , Baggioni , Baldi, van Bladel , Cabrol , Caccavale, Cardona,
Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay,
Ligabue, Pasty, Podesta, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte
V : Orlando

(O)

GUE/NGL : Herzog
PPE : Carlsson
PSE : Wibe

UPE : Daskalaki , Kaklamanis

15. Betänkande av Roth A4-01 12/97

ändring 15
(+)

ARE: Dell'Alba, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre, Scarbonchi , Vandemeulebroucke,
Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Dybkjær, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Larive,
Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel , Spaak, Thors, Vallvé, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Herzog, Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro,
Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci , Wurtz
I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE : Anastassopoulos , Carlsson, Imaz San Miguel , Oostlander, Pex, Vaz Da Silva

PSE: d'Ancona, Andersson Jan, Canotti , De Giovanni , Happart, Kerr, Laignel, Lindeperg, Tsatsos, Van
Lancker, Wibe

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann , Wolf
(-)

ELDR: Anttila, Cox, de Vries , Gasòliba i Böhm, Ryynänen, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga
I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal
NI: Dillen, Hager, Lang Carl , Le Gallou, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond,
Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri ,
Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil , Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
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Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin

PSE : Ahlqvist, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo, Barton, Billingham, Blak,
Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hoff, Hughes,
Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis , Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy,
McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega,
Metten, Miller, Morán López, Moscovici, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy,
Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou , Sanz Fernández, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón
i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler,
White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni, Baldi , Bazin, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona,

Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay,
Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
V : Orlando

(O)

ELDR: De Clercq
PPE : Corrie , Piha, Stasi
PSE : Hendrick

UPE : Daskalaki , Kaklamanis

16. Betänkande av Roth A4-0112/97

punkt 146
(+)

ARE:

Dell'Alba,

Dupuis,

Kouchner,

Lalumiere,

Leperre-Verrier,

Saint-Pierre,

Scarbonchi ,

Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari ,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci , Wurtz
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE: Oomen-Ruijten, Pex, Vaz Da Silva

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron,
Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Darras,
David, De Giovanni , Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Fantuzzi, Frutos Gama, García
Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Laignel,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller,
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Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou,
Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith , Stockmann , Swoboda,

Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn,
Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
-)

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Seiliier, Souchet, van der Waal
NI: Dillen, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie , Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De

Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangre, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mendez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Piha, Pirker,
Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin
UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona,
Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay,
Ligabue, Pasty , Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Viceconte
(O)
ARE : Pradier

PSE: Cunningham, Hendrick
UPE: Daskalaki , Kaklamanis

17. Betänkande av Roth A4-01 12/97
i sin helhet

(+)

ARE : Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumiere, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre,
Scarbonchi , Vandemeulebroucke , Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Frischenschlager, Goerens , Lindqvist, Thors
GUE/NGL : Eriksson, González Alvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Wurtz
PPE: Peij s

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Blak, Bontempi, Botz, Bosch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Darras, De Giovanni, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Etti, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Guigou, Happart, Haug, Hoff, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns , Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kühne, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan , Mann Erika, Marinho, Medina Ortega, Metten,
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Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Papakyriazis, Perez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz
Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Stockmann, S woboda, Tannert,

Terrón i Cusí, Theorin, Tongue, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Wilson, Zimmermann
UPE : Andrews , Caccavale

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf
(-

ELDR : Väyrynen

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal
NI : Dillen, Hager, Lang Carl , Le Gallou, Vanhecke

PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Baudis, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie , Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin , De Melo,
Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín,

Ferrer, Ferri, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
van Velzen W. G. , Virgin

UPE: d'Aboville, Baggioni , Baldi, Bazin, van Bladel , Cabrol, Cardona, Collins Gerard, Gallagher,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner
(O)

ELDR: Anttila, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Gasoliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer
Hansen, Larive, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Vallvé,
Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Theonas

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk
PPE : Banotti , Brok, Vaz Da Silva

PSE : Barton, Billingham, Bowe, Corbett, Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Martin David W. , Miller,
Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott,
Whitehead, Wynn
UPE : Azzolini , Daskalaki , Kaklamanis , Santini , Viceconte
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PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET ONSDAGEN DEN 9 APRIL 1997
(97/C 132/03 )

DEL

I

Sammanträdets gång
ORDFÖRANDESKAP: SCHLEICHER

Vice ordförande

(Sammanträdet öppnades kl. 9.00.)

1. Justering av protokoll
Brok meddelade att han hade haft för avsikt att rösta nej vid
omröstningen om resolutionen i betänkandet av Roth (A4
0112/97) i sin helhet (punkt 13)och inte lägga ned sin röst.

Méndez de Vigo påpekade att han hade haft för avsikt att rösta
ja i slutomröstningen om det gemensamma resolutionsförsla
get om genetiskt modifierad majs (del 1.12).

— Förslag till rådets förordning om ett reviderat gemen
skapsprogram för tilldelning av miljömärke (KOM(96)0603 —
C4-0157/97 - 96/0312(SYN))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: MILJ

rådgivande utskott: BUDG, EKON
Rättslig grund: artikel 130s.1 i EG-fördraget
b) följande dokument:
—

Uttalande från rådet om uttalandet om ansvarsfrihet vad

gäller sjätte och sjunde Europeiska utvecklingsfondens verk
samhet för räkenskapsåret 1995 (C4-0154/97) +
Hänvisat till :

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

ansvarigt utskott: BUDK
rådgivande utskott: UTVK

2. Mottagna dokument

— Ministeruttalande om handel med informationsteknologis
ka produkter (C4-0158/97) +

Ordföranden meddelade att hon från rådet mottagit följande :
a) begäran om yttanden över:

— Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om
utvidgning av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenska
pen och Brunei , Darussalam, Indonesien, Malaysia, Filipiner
na, Singapore och Thailand, medlemsstater i sammanslutning
en av dusostasiatiska stater (ASEAN), till att även omfatta
Vietnam (KOM(97)0002 - C4-0152/97 - 97/001 7(CNS ))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: EXTE
rådgivande utskott: UTRI, BUDG, UTVK

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: EXTE
rådgivande utskott: EKON

3. Aktuell och brådskande debatt (invändning
ar)
Ordföranden meddelade att hon i enlighet med artikel 47.2
andra stycket i arbetsordningen mottagit följande motiverade
och skriftliga invändningar mot listan över ämnen att upptaga
på nästa debatt om aktuella och brådskande frågor av större
vikt:

Rättslig grund: artiklarna 228.2 och 228.3 första strecksatsen,
113 , 130y i EG-fördraget

— Förslag till direktiv från rådet med en omstrukturering av
gemenskapsramen för energibeskattning (KOM(97)0030 —
C4-0155/97 - 97/011 1(CNS )) +

III. "Mänskliga rättigheter"

— invändning från V-gruppen, syftande till att till denna
punkt lägga till en ny delpunkt med titeln "Mexico" innefat
tande resolutionsförslaget B4-0324/97 från V-gruppen .

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: EKON
rådgivande utskott: FORS , MILJ, TRAN
Rättslig grund: artikel 99 i EG-fördraget
Tillgängligt på följande språk: EN, FR, DE

— Förslag till rådets förordning om ändring av förordning
79/65/EEG om upprättandet av ett informationssystem för
jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa ink
omstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jord
bruksanläggningar i Europeiska ekonomiska gemenskapen
(KOM(97)0109 - C4-0156/97 - 97/0104(CNS))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
Rättslig grund: artikel 43 i EG-fördraget

Parlamentet förkastade invändningen genom ONU (PPE)
antal röstdeltagande:
ja:
nej :

nedlagda röster:

213
104
105
4

— invändning från GUE/NGL-gruppen, syftande till att till
denna punkt lägga till en ny delpunkt med titeln "Kambodja"
innefattande resolutionsförslagen B4-0302/97 från GUE/NGLgruppen, B4-0306/97 från UPE-gruppen, B4-0315/97 från
PSE-gruppen, B4-03 18/97 från ELDR-gruppen och B4-0328/
97 från V-gruppen.

Invändningen godkändes med EO (ja: 140, nej : 1 14, nedlagda
röster : 2).
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— invändning från ELDR-gruppen, syftande till att till denna
punkt lägga till en ny delpunkt med titeln "östra Slavonien"
innefattande resolutionsförslaget B4-0287/97 från ELDRgruppen .

ORDFÖRANDESKAP: IMBENI

vice ordförande

Talare: Bardong, McCarthy och Liikanen, ledamot av kommis
sionen .

Invändningen förkastades.

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu
tad.

III: "Mänskliga rättigheter " IV: " Yemen

— invändning från ELDR-gruppen, syftande till att
— ersätta punkt IV "Yemen" med en ny punkt med titeln
"Algeriet" innefattande resolutionsförslag B4-0321 /
97 från ELDR-gruppen,

— lägga till resolutionsförslag B4-0293/97 från PSEgruppen om Yemen som en ny delpunkt under punkt
III "Mänskliga rättigheter".
Invändningen förkastades

4. Ansvarfrihet för budget (debatt)

Omröstning : del 1.6. protokollet av den 10 april 1997 .

5. Europa-Medelhavsinterimsavtal med PLO —
Fredprocessen i Mellanöstern *** (uttalan

de följt av debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om
en rekommendation och ett uttalande av rådet.

Alavanos presenterade sin rekommendation, utarbetad för

utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor, om förslag
till rådets beslut om Europeiska gemenskapens slutande av ett
interimsavtal om associering Europa-Medelhavet om handel
och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och PLO för
den palestinska myndigheten i Västbanken och Gazaområdet
(KOM(97)005 1 - 6572/97 - C4-0112/97 - 97/0036(AVC))
(A4-0 103/97 ).

Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om
fem betänkanden utarbetade för budgetkontrollutskottet.

Talare: Ferrer, föredragande av yttrandet för utskottet för

Ordföranden välkomnade Bernhard Friedmanns , ordförande i
Revisionsrätten , närvaro i kammaren .

Patijn, agerande ordförande i rådet, gjorde ett uttalande om
fredsprocessen i Mellanöstern.

Wynn presenterade:

Talare: Colajanni för PSE-gruppen, Viola för PPE-gruppen,
Santini för UPE-gruppen, Bertens för ELDR-gruppen, Wurtz
för GUE/NGL-gruppen, Gahrton för V-gruppen, Pradier för
ARE-gruppen, Van der Waal för I-EDN-gruppen, Linser,

— sitt betänkande, om kommissionens rapport om åtgärder
som vidtagits till följd av iakttagelserna i Europaparlamentets
resolution som fogats till beslutet om ansvarsfrihet för Euro
peiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 1994
(KOM(97)0048 - C4-0108/97) (A4-0 124/97),

externa ekonomiska förbindelser.

Caudron , De Esteban Martin, Van Bladel , Carnero Gonzålez,

Baron Crespo, Dimitrakopoulos, Marin, vice ordförande i
kommissionen, och Banotti .

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu
— sitt betänkande, om beviljande av ansvarsfrihet för kom
missionen för genomförandet av Europeiska unionens allmän

na budget för räkenskapsåret 1995 (A4-01 20/97).
Dankert presenterade sitt betänkande, om beviljande av
ansvarsfrihet beträffande genomförandet av Europeiska unio
nens allmänna budget för räkenskapsåret 1995 — Avsnitt I, IV,
V och VI (A4-0 125/97).

Blak presenterade sitt betänkande, om beviljande av ansvars
frihet för kommissionen för förvaltningen av EKSG för
budgetåret 1995 (A4-0071 /97).

tad .

Omröstning :
— rekommendation av Alavanos — A4-0103/97 : del 1.17 ,
protokollet av den 9 april 1997,

— resolution om fredsprocessen i Mellanöstern : torsdag 24
april 1997 .
(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i väntan på omröstningen,
och återupptogs kl. 12.00.)

Bösch presenterade sitt betänkande, om beviljande av ansvars

ORDFÖRANDESKAP: GIL-ROBLES GIL-DELGADO

frihet för kommissionen för förvaltningen av sjätte och sjunde
Europeiska utvecklingsfonden för räkenskapsåret 1995 (A4

ordförande

0121 /97 ).

Talare : Cornelissen, föredragande av yttrandet för utskottet för
transport och turism (dok. A4-0120/97), Patijn, agerande
ordförande i rådet, Wemheuer för PSE-gruppen, Garriga
Polledo för PPE-gruppen, Giansily för UPE-gruppen, Mulder
för ELDR-gruppen, Muller för V-gruppen, Dell'Alba för
ARE-gruppen, Fabre-Aubrespy för I-EDN-gruppen, Le Gal
lou, grupplös, Tomlinson, Theato, ordförande i budgetkon
trollutskottet, Kjer Hansen, Holm, Lukas, Kellett-Bowman .

6. Meddelande från ordföranden
Ordföranden meddelade att det lag som representerade Euro
paparlamentet hade kommit på andra plats i Adelboden-cup, en
skidtävling för parlamentsledamöter, som ägt rum i Adelbo
den, Schweiz den 3 och 6 april . Laget bestod av Ebner och
Nassauer.

Han gratulerade kollegorna.
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OMROSTNING

Då en majoritet av parlamentets ledamöter inte hade uppnåtts,
beslutade ordföranden att börja med att låta betänkandet av
Lehne, för vilket enkel majoritet är tillräcklig, gå till omröst
ning .

— föredraganden påpekade att hon, som en följd av det
föregående inlägget, drog tillbaka det muntliga ändringsför
slag som hon hade haft för avsikt att föreslå till ändr. 11 och
som syftade till att ersätta " 1998" med " 1999".
Särskild omröstning: ändr. 4, 5 , 8 , 9 (UPE)

Den gemensamma ståndpunkten var därmed ändrad (del 11.2).

7. Avvecklingens slutgiltighet och säkerhe
ter ***I (omröstning)
Betänkande av Lehne — A4-0097/97

9. Körkort

**II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation av Farassino — A4
0087/97

FÖRSLAG TILL DIREKTIV KOM(96)0193 - C4-0306/96 96/01 26(COD):

Antagna ändringsförslag: 1-5 tillsammans, 6, 7-15 (tillsam

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT C4-0011 /97 -

mans), 16 (första delen), 16 (andra delen), 21 , 17, 18, 19, 20

96/0040(SYN):

Bortfallna ändringsförslag: 16 (tredje delen)

Förkastade ändringsförslag: 1 och 2 (tillsammans) med EO
(ja: 256, nej : 187, nedlagda röster: 2)

Särskild omröstning: ändr. 6, 18, 20 (UPE)
Delad omröstning:

Ordföranden förklarade den gemensamma ståndpunkten för
godkänd (del II. 3).

ändr. 16 (ELDR)

första delen : punkt 1
andra delen : punkt 2

tredje delen : punkt 2a (del som motsvarar ändr. 21 )

10. Kapitalkrav för kreditinstitut och investe
ringstjänster inom värdepappersområ
det ***H (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation av Oddy — A4-0093/

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del II. 1 ).
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del III ).
Ordföranden fortsatte med att genomföra en omröstning för att
kontrollera närvaron i kammaren (362 ledamöter röstade).

8. Skydd för arbetstagare mot carcinoge
ner **II (omröstning)

97

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT C4-0005/97 95/01 88(COD):

Antagna ändringsförslag: 1-10 (tillsammans)

Den gemensamma ståndpunkten var därmed ändrad (del 11.4).

11 . Massa

och

dimensioner

av

motorfor

don ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation av Ojala — A4-0072/

Andrabehandlingsrekommendation av Barton — A4-0102/

97

97

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT C4-0637/96 95/0229(SYN):

Antagna ändringsförslag: 1-3 , 6, 7 och 10 (tillsammans), 4, 5 ,
8 och 9 (tillsammans), 1 1
Talare:

Före omröstningens början,

— föredraganden påminde om att Flynn, vid ett möte med
utskottet för sysselsättning och sociala frågor på tisdagskväl
len, hade kommit med nya preciseringar av kommissionens
ståndpunkt,

— Flynn, ledamot av kommissionen, redogjorde för kommis
sionens ståndpunkt vad gällde de ändringsförslag parlamentet
föreslagit och påpekade att kommissionen skulle lägga fram ett
ändrat förslag för rådet och då särskilt ta hänsyn till ändr. 1 1
som han sade sig acceptera,

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT C4-0632/96 00/0348(COD):

Antagna ändringsförslag: 1 och 2 (tillsammans)
Talare:

Före omröstningens början,

— Barton påpekade att ett avtal hade slutits mellan parlamen

tet, rådet och kommissionen, som skulle göra det möjligt att
undvika en tredje behandling,
—

Marin, vice ordförande i kommissionen , bekräftade att

kommissionen accepterade de två ändringsförslag parlamentet
föreslagit.
Den gemensamma ståndpunkten var därmed ändrad (del II. 5).
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12. Följerätt

***I (omröstning)

Betänkande av Palacio Vallelersundi — A4-0030/97

13. Centrum for övervakning av rasism och
främlingsfientlighet * (omröstning)
Betänkande av Ford — A4-0110/97

FÖRSLAG TILL DIREKTIV KOM(96)0097 - C4-0251 /96 96/0085(COD):

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING KOM(96)0615 - C4-0070/
97 - 96/0298(CNS ):

Antagna ändringsförslag: 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 49 med EO (ja: 226,
nej : 195 , nedlagda röster: 23), 9 med EO (ja: 251 , nej : 180,
nedlagda röster: 10), 10-15 (tillsammans), 17, 18 med EO (ja:
217 , nej : 216, nedlagda röster: 9), 64 med EO (ja: 272, nej : 179,
nedlagda röster: 12), 45 med EO (ja: 252, nej : 196, nedlagda
röster: 3), 51 med EO (ja: 242, nej : 214, nedlagda röster: 7), 57 ,
34/rätt., 22, 55 med EO (ja: 236, nej : 213 , nedlagda röster: 6),

Antagna ändringsförslag: 1-7 (tillsammans), 22, 8-21 (tillsam
mans)
Talare:

52 , 24-27 (tillsammans)

— ordföranden meddelade att det förekom en felaktighet i
den nederländska språkversionen av ändr. 17 som skulle lyda
som den engelska språkversionen.

Förkastade ändringsförslag: 37 , 38, 39, 41 med EO (ja: 167 ,
nej : 257 , nedlagda röster: 13 ), 44, 50, 42, 28 , 54 med EO (ja:
203 , nej : 258 , nedlagda röster: 2), 46, 47, 40 genom ONU

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del 11.7).

(PPE)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION:

Bortfallna ändringsförslag: 7 , 1 9, 20, 21 , 23 , 35 , 36, 48 , 62, 63 ,
Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen genom ONU

65 , 66

(PPE)

Tillbakadragna ändringsförslag: 31,32, 33 , 43 , 53

Ändringsförslag icke underställda omröstning (art. 125.1 e)):
8 , 14, 16

antal röstdeltagande :
ja :
nej :

nedlagda röster:

450
418
18
14

Strukna ändringsförslag: 29, 30, 56, 58-61

(del 11.7).

Talare:

14. Tillväxt, sysselsättning och konvergens (om
röstning)

— före omröstningen om ändringsförslag 28 påminde Medi
na Ortega om att ändringsförslagen 31,32 och 33 , som han
hade ingivit för PSE-gruppen, hade dragits tillbaka.

Betänkande av Randzio-Plath — A4-0111 /97

RESOLUTIONSFÖRSLAG :
Resultat av ONU:

ändr. 40 (PPE)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

477
100
347
30

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar genom ONU (PPE)
antal röstdeltagande :
450
ja:
326
nej :
64
nedlagda röster:
60

Antagna ändringsförslag: 25 , 26 med EO (ja: 225 , nej : 213 ,
nedlagda röster: 2), 9, 1 , 27 (som tillägg), 2 med EO (ja: 229,
nej : 214, nedlagda röster: 8), 3 , 31 med EO (ja: 233 , nej : 218,
nedlagda röster: 4)
Förkastade ändringsförslag: 4, 14, 5 , 6, 17 , 29 med EO (ja:
212, nej : 246, nedlagda röster: 3), 7, 8 , 15 med EO (ja: 212, nej :
226, nedlagda röster: 16), 16, 21 , 22, 18 , 23 , 10 (första delen till
och med "låg inflation"), 30 med EO (ja: 212, nej : 238 ,
nedlagda röster: 10), 24, 19, 11 , 13 , 32 med EO (ja: 212, nej :
234, nedlagda röster: 3)
Bortfallna ändringsförslag: ändr. 10 (andra delen från och med
"och understryker")
Tillbakadragna ändringsförslag: 12, 20, 28

(del I1.6).

Textens olika delar antogs var för sig, stycke 5 viii) med EO
(ja: 234, nej : 190, nedlagda röster: 16). Stycke 4, andra delen,

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

förkastades .

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen genom ONU

Talare:

(PPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:
(del 11.6).

395
308
34
53

— före omröstningen om ändr. 23 föreslog Dell'Alba för
ARE-gruppen, ett muntligt ändringsförslag till detta ändrings
förslag, som bestod i att "statens monopol som arbetsförmed
lare" skulle omtalas. Ordföranden konstaterade att ingen
motsatte sig att ändringsförslaget gick till omröstning ändrat på
detta sätt,
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— före omröstningen om ändr. 27 accepterade Herman för
PPE-gruppen, att detta ändringsförslag skulle betraktas som ett
tillägg, såsom föredraganden hade föreslagit.

Parlamentet antog resolutionen genom ONU (PPE)
antal röstdeltagande:
425
ja:
nej :
nedlagda röster:

Särskild omröstning: punkterna 3 (PPE), 20, 23 , 25 (ELDR)
Delad omröstning:

399
0
26

(del 11.10).
*

punkt 4 (PPE)
*

första delen : texten utom ordet "helt"
andra delen : detta ord

punkt 26 (ELDR)
första delen : texten utom orden "och kapital"
andra delen : dessa ord

Parlamentet antog resolutionen (del 11.8).

*

Ordföranden meddelade att han nu skulle lata rekommendatio

nen av Alavanos A4-0103/97 gå till omröstning och att det
skulle bli den sista omröstningen denna förmiddag . Crowley
undrade då när hans betänkande A4-0 108/97 skulle gå till
omröstning och hoppades att det ändå skulle bli denna
förmiddag .
Ordföranden svarade honom att omröstning om hans betän
kande skulle äga rum påföljande dag vid omröstningen kl .

15. System för ekonomiskt stöd till betalnings
balanser (omröstning)

12.00 .

Betänkande av Metten — A4-0105/97

17. Europa-Medelhavsinterimsavtal

PLO

RESOLUTIONSFÖRSLAG :

med

*** (omröstning)

Rekommendation av Alavanos — A4-0103/97

Textens olika delar antogs var för sig.
Punkt 4 förkastades med EO (ja: 199, nej : 208 , nedlagda röster:

FÖRSLAG

TILL

BESLUT

(samtyckesförfarandet)

18 ).

(KOM(97)0051 - 6572/97 - C4-01 12/97 - 97/0036(AVC)):

Särskild omröstning: stycke E i ingressen, punkterna 2, 3
(ELDR), punkt 4 (ELDR, PPE)

Parlamentet antog beslutet och gav därmed sitt samtycke
genom ONU (PPE)
antal röstdeltagande :
381

Parlamentet antog resolutionen (del II. 9).

16. Den europeiska industrins konkurrenskraft
(omröstning)

ja:
nej :
nedlagda röster:

372
5
4

(del 11.11 ).

Betänkande av García-Margallo y Marfil — A4-0113/97

*

*

RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Antagna ändringsförslag: 4 med EO (ja: 203 , nej : 190,
nedlagda röster: 14), 1 med EO (ja: 242, nej : 174, nedlagda
röster: 15 ), 2 med EO (ja: 210, nej : 200, nedlagda röster: 12), 5
med EO (ja: 212, nej : 198 , nedlagda röster: 17 ), 3
Textens olika delar antogs var för sig .
Delad omröstning:
stycke G i ingressen (V)

första delen : första strecksatsen i ingressen (till och med
"förbättras")
andra delen : övrig text

stycke H i ingressen (V)
första delen : till och med "förmåga"
andra delen : övrig text
stycke Q i ingressen (V)
första delen : till och med "personalstyrkan"
andra delen: övrig text

*

Röstförklaringar:
Betänkande av Lehne — A4-0097/97

— skriftliga: Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal , Iversen.
Andrabehandlingsrekommendation av Ojala — A4-0072/97
— skriftliga: Rübig .
Andrabehandlingsrekommendation av Farassino — A4-0087/
97

— skriftliga: Van der Waal ; Donnay; Kirsten M. Jensen,
Blak, Sindal , Iversen .
Betänkande av Palacio Vallelersundi — A4-0030/97 .

— skriftliga: Theonas; Caudron ; Theorin, Wibe, Ahlqvist;
Blak, Iversen, Sindal, Kirsten M. Jensen ; Cassidy ; Sjöstedt,
Svensson, Holm, Eriksson, Lindqvist, Seppänen, Lis Jensen,
Krarup, Sandbæk, Lindholm, Bonde.
Betänkande av Ford — A4-0110/97

—

muntliga: Le Gallou.

— skriftliga. Gollnisch ; Wibe, Ahlqvist, Theorin.
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— muntliga: Martinez.
— skriftliga: Berthu ; Kirsten M. Jensen, Blak, Iversen,
Sindal ; Hyland; Holm, Gahrton, Lindholm; Lindqvist; Hult
hén, Lööw, Wibe, Ahlqvist, Theorin, Andersson ; Gallagher;
Torres Marques ; Wolf; Eriksson, Svensson, Sjöstedt.
Betänkande av Metten — A4-0105/97

— Pasty, Azzolini, Baldi, Daskalaki och Caccavale för UPEgruppen, om situationen i Albanien (B4-0338/97),

— Dell'Alba, Dupuis och Macartney för ARE-gruppen, om
situationen i Albanien (B4-0339/97),

— Swoboda, Colajanni, Roubatis, Titley, Hoff och Imbeni för
PSE-gruppen, om situationen i Albanien (B4-0340/97),

— skriftliga: Torres Marques ; Berthu ; Wolf.

— Vinci , Alavanos, Papakyriazis, Theonas och Sierra Gonzå
lez för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Albanien (B4

Rekommendation av Alavanos — A4-0 103/97

0341 /97).

— skriftliga: Martinez.

Ordföranden förklarade debatten för avslutad.
*

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster:

Omröstning : del 1. 10, protokollet av den 10 april 1997 .

19. Situationen i Hongkong (uttalanden följda av
debatt)

Betänkande av Palacio Vallelersundi — A4-0030/97

Slutomröstning : Ryynänen och McCarthy hade haft för avsikt
att lägga ned sina röster.

Patijn, agerande ordförande i rådet, gjorde ett uttalande om
situationen i Hongkong.

Betänkande av Ford — A4-0 110/97

Slutomröstning : Dybkjær hade haft för avsikt att rösta ja.
Stewart-Clark hade haft för avsikt att lägga ned sin röst.
ORDFÖRANDESKAP : DAVID W. MARTIN

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP : PERY

vice ordförande

18. Situationen i Albanien (uttalanden följda av
debatt)
Patijn, agerande ordförande i rådet, och Van den Broek,
ledamot av kommissionen , gjorde uttalanden om situationen i
Albanien .

Talare: Roubatis för PSE-gruppen, Pack för PPE-gruppen,
Caccavale för UPE-gruppen, Frischenschlager för ELDRgruppen, Vinci för GUE/NGL-gruppen, Tamino för Vgruppen, Dell ' Alba för ARE-gruppen, Cellai , grupplös, Imbe
ni, Sarlis, Kaklamanis, Pettinari, Titley, Fontana, Ephremidis,
Hoff, Papayannakis, Alavanos, Patijn, Kinnock, ledamot av

vice ordförande

Kinnock, ledamot av kommissionen, gjorde också ett uttalande
i detta ämne .

Talare : Titley för PSE-gruppen, Caccavale för UPE-gruppen,
Watson för ELDR-gruppen, Moreau för GUE/NGL-gruppen,
Gahrton för V-gruppen, Dupuis för ARE-gruppen, Hindley,
Cushnahan , Brinkhorst, Truscott och Kinnock.

Ordföranden meddelade att han i enlighet med artikel 37.2 i
arbetsordningen från nedanstående ledamöter mottagit följan
de resolutionsförslag :
— Gahrton, Aelvoet, Aglietta, Ripa di Meana och Mamère
för V-gruppen, om situationen i Hongkong (B4-0181 /97),
— Titley och Barros Moura för PSE-gruppen, om situationen
i Hongkong (B4-0182/97),
— Watson och Haarder för ELDR-gruppen, om situationen i
Hongkong (B4-0183/97),
— Pasty, Azzolini, Daskalaki, Van Bladel, Caccavale och
Andrews för UPE-gruppen, om Hongkongs överlåtelse till

kommissionen , och Roubatis .

Kina (B4-0 184/97),

Ordföranden meddelade att han i enlighet med artikel 37.2 i
arbetsordningen från nedanstående ledamöter mottagit följan

— Puerta för GUE/NGL-gruppen, om Hongkong (B4-0185/

de resolutionsförslag :

— Bertens, Caligaris, De Luca, La Malfa, Frischenschlager
och Cars för ELDR-gruppen, om Albanien (B4-0300/97),
— Pack, Sarlis, Bianco, Stewart-Clark och Oomen-Ruijten
för PPE-gruppen, om Albanien (B4-0336/97 ),

97 ),

— Dell'Alba och Dupuis för ARE, om situationen i Hong
kong (B4-0187/97),
— McMillan-Scott och Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, om
Hongkong och Macao (B4-0282/97).
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

— Aelvoet, Cohn-Bendit och Tamino för V-gruppen, om
Albanien (B4-0337/97 ),

Omröstning : del 1.11 , protokollet av den 10 april 1997 .
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20. Kvalitet pa bensin och dieselbränslen —
Avgaser från motorfordon — Utsläpp i atmo
sfären — Bränsleekonomi ***I (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om
fyra betänkanden utarbetade för utskottet för miljö, folkhälsa

Ordföranden svarade att rådet hade givit ett svar och att det
följaktligen skulle tas med i protokollet.

Fråga 4 från Newens : Samarbete mellan internationella polis
styrkor.

och konsumentskydd.

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Newens.

Mamère presenterade sitt betänkande, om förslag till Europa
parlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på bensin och
dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/ 12/EEG

Fråga 5 från Camisón Asensio: Ekonomisk och social sam
manhållning och arbetslöshet.

(KOM(96)0248 - C4-0462/96 - 96/0163(COD)) (A4-0096/

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Camisón

97 ).

Asensio .

Lange presenterade sitt betänkande, om förslag till Europapar
lamentets och rådets direktiv om åtgärder mot luftförorening
genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets

Fråga 6 från Pirker: Europol.

direktiv 70/ 156/EEG och 70/220/EEG (KOM(96)0248 - C4
0463/96 - 96/0164(COD)) (A4-0116/97).

Newens .

Patijn besvarade frågan samt följdfrågor från Pirker och
Fråga 7 från Stenzel : Polen.

Eisma presenterade sitt betänkande, om meddelande från
kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en framti
da strategi för kontroll av utsläpp i atmosfären från vägtrans
porter, med beaktande av resultaten från fordons- och oljepro
grammet (KOM(96)0248 - C4-0492/96) (A4-0099/97).

Fråga 8 från McMahon: Åtgärder av teknisk karaktär för

Då tiden för frågestunden kommit avbröts debatten vid denna
tidpunkt, och skulle återupptas kl . 21.00 (del 1.23).

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från McMahon .

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Stenzel.
bevarande av fiskeresurserna.

Fråga 9 från Howitt: Klausul om icke-diskriminering av
personer med funktionshinder i Fördraget om Europeiska
unionen .

ORDFÖRANDESKAP: GUTIÉRREZ DIAZ
vice ordförande

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Howitt.

Fråga 10 från Lomas : En kommissionsledamots inblandning i
brittiska val .

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Lomas .

21. Frågestund (frågor till rådet)
Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B4-0164/97).

Fråga 1 från Andersson : Uppvärdering av sysselsättningspoli
tiken .

Patijn, agerande ordförande i rådet, besvarade frågan samt en
följdfråga från Andersson.

Fråga 11 från Morris : Klenbuterol .

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Morris.
Fråga 12 från Speciale: Siuationen för barn i Rumänien.

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Speciale.
Fråga 13 från David W. Martin bortföll då författaren inte var

Fråga 2 från Svensson: Utvidgningens kostnader.

närvarande .

Patijn besvarade frågan samt följdfrågor från Svensson och

Fråga 14 från Sjöstedt: EU:s karaktär av fria och självständiga

Posselt.

stater.

Fråga 3 från Roubatis : Turkcypriotiskt delatagande i inträdes
förhandlingarna för Cypern.

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Sjöstedt.

Fråga 15 från Medina Ortega: Gemensamma organisationer av
Patijn besvarade frågan samt följdfrågor från Roubatis, Lomas
och Lindqvist.

marknaden för bananer.

Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Medina Ortega.
Talare : Roubatis menade att rådet inte hade besvarat hans

följdfråga på ett tillfredsställande sätt och att rådets inlägg inte
skulle tas med i protokollet.

Fråga 16 från Izquierdo Rojo: Libyens deltagande i den andra
Europa-Medelhavskonferensen på Malta.
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Patijn besvarade frågan samt en följdfråga från Izquierdo Rojo.

Talare : Izquierdo Rojo för att ställa ytterligare en följfråga.
Ordföranden fråntog henne ordet då det enligt arbetsordningen
inte var tillåtet att ställa en andra följdfråga.
Fråga 17 från Gerard Collins : Europeiska strukturfonderna
efter 1999 .

Patijn besvarade frågan samt följdfrågor från Gerard Collins
och Wibe .

Ordföranden meddelade att frågorna 1 8-29 kommer att besva
ras skriftligen .

politik om dok. A4-0099/97, Cassidy, suppleant för Chiches
ter, föredragande av yttrandet för utskottet för forskning,
teknologisk utveckling och energi om dok. A4-0099/97, Novo
Belenguer, föredragande av yttrandet för utskottet för transport
och turism om dok. A4-0099/97 , Bowe, föredragande av
yttrandet för utskottet för ekonomi, valutafrågor och industri
politik om dok. A4-0117/97, Holm, föredragande av yttrandet
för utskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi
om dok. A4-0117/97, Van Dijk, föredragande av yttandet för
utskottet för transport och turism om dok. A4-0117/97.

Talare: McNally för PSE-gruppen, Schnellhardt för PPEgruppen, Pompidou, suppleant för d'Aboville, för UPEgruppen, Blokland för I-EDN-gruppen, Stirbois, grupplös,
Apolinário, Alber, Garosci, des Places, Belleré, Marinucci ,
Jackson, Aparicio Sånchez, Florenz, Graenitz, Matikainen-

Ordföranden förklarade frågestunden för avslutad.

Kallström, Van Putten, Virgin, Myller, Bjerregaard, ledamot
av kommissionen, Papoutsis, ledamot av kommissionen, och
Lange, föredragande, som ställde en fråga till kommissionen
vilken Papoutsis besvarade.

22. Sammansättning av utskott

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu
tad.

På begäran av UPE-gruppen godkände parlamentet följande

Omröstning: del 1.7, protokollet av den 10 april 1997 .

utnämningar:

— utskottet för transport och turism : Marra i stället för
Tajani .

— utskottet för institutionella frågor: Tajani i stället för

24. Könsdiskriminering

**I (debatt)

Marra.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.10 och återupptogs kl. 21.00.)

C4-0539/96 - 96/0196(PRT)) (A4-01 15/97).

Talare: Cassidy, föredragande av yttrandet för utskottet för
ekonomi, valutafrågor och industripolitik, Palacio Vallelersun
di , föredragande av yttrandet för utskottet för rättsliga frågor
och medborgarrätt, Andersson, föredragande av yttrandet för
utskottet för sysselsättning och socialfrågor, Gröner för PSEgruppen, Lulling för PPE-gruppen, Larive för ELDR-gruppen,
Sornosa Martínez för GUE/NGL-gruppen, Van Dijk för Vgruppen, Torres Marques, Oomen-Ruijten, Kokkola, Glase,
Zimmermann, Thomas Mann, Van Lancker, Ahlqvist, Flynn,
ledamot av kommissionen, och Ghilardotti , föredragande .

ORDFÖRANDESKAP : HOFF

vice ordförande

23. Kvalitet pa bensin och dieselbränslen —
Avgaser från motorfordon — Utsläpp i
atmosfären — Bränsleekonomi

Ghilardotti presenterade det betänkande hon utarbetat för
utskottet för kvinnors rättigheter, om förslag till rådets direktiv
om bevisbörda vid könsdiskriminering (KOM(96)0340 —

***I (fort

sättning på debatten)
Gonzålez Ålvarez presenterade det betänkande han utarbetat

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : del 1.9, protokollet av den 10 april 1997 .

för utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd, om
meddelande från kommissionen till rådet och Europaparla
mentet: Gemenskapsstrategi för minskade koldioxidutsläpp
från
personbilar
och
förbättrad
bränsleekonomi
(KOM(95)0689 - C4-0015/96) (A4-0117/97).

25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Talare : Cox , föredragande av yttrandet för utskottet för
ekonomi, valutafrågor och industripolitik om dok. A4-0096/
97 , Hautala, föredragande av yttrandet för utskottet för ekon
omi, valutafrågor och industripolitik om dok. A4-0 116/97,
Ferber, föredragande av yttrandet för utskottet för forskning,
teknologisk utveckling och energi om dok. A4-0116/97, Tami
no, föredragande av yttrandet för utskottet för transport och
turism om dok. A4-0116/97 , Billingham, föredragande av
yttrandet för utskottet för ekonomi, valutafrågor och industri

kl. 10.00-13.00 och kl. 15.00-20.00

Ordföranden meddelade att föredragningslistan för nästa sam
manträde fastställts som följer:

kl. 10.00-12.00 och kl. 18.00-20.00

—

betänkande av Mosiek-Urbahn om kreditinstitut

—

andra betänkande av Adam om bevarande av fiskeresur
serna

*

***I
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betänkande av Baldarelli om italienska fiskares omställ

k . 15.00-18.00

ning från visst fiske *
— betänkande av Kindermann om förvaltning av fiskean

—

aktuell och brådskande debatt

strängningarna i Östersjön *
—

betänkande av Fontanie om erkännande av examensbevis

kl. 18.00 (eller efter omröstningen under artikel 47)

över behörighetsgivande högre utbildning

— eventuellt, fortsättning på förmiddagens omröstningar
kl. 12.00

—

(Sammanträdet avbröts kl. 24.00.)

omröstning

Julian PRIESTLEY

Renzo IMBENI

Generalsekreterare

Vice ordförande
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II

Texter antagna av parlamentet

1. Avvecklingens slutgiltighet och säkerheter

***I

A4-0097/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avvecklingens slutgiltighet och säkerheter
(KOM(96)0193 - C4-0306/96 - 96/0126(COD))

Förslaget godkändes med följande ändringar:

KOMMISSIONENS FÖRSLAG (')

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avvecklingens slutgiltighet och säkerheter.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
behandling av betalningssystem och system för avräkning
av värdepapper inom ramen för obeståndsförfaranden,
som omfattar kredit- eller värdepappersinstitut.

(Ändringsförslag 2)
Nytt stycke före första stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Obeståndsrätten för kredit- och värdepappersinstitut har
ännu så länge inte harmoniserats. Ett förslag från 1985 om
sanering och likvidation av kreditinstitut (2) ändrat den 8
februari 1988, ligger oantaget hos rådet. I avtalet mellan
medlemsstaterna samlade i rådet om obeståndsförfarande

av den 23 november 1995 undantas uttryckligen försäk
ringsbolag, kreditinstitut och investmentbolag.

(')

EGT C 365, 31.12.1985, s. 55.

(Ändringsförslag 3)
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Den rapport som Bank for International Settlements (BIS)
i Basel gav ut i november 1990 med titeln "Report of the
Committee on Interbank-Netting Schemes of the Central
Banks of the Group of ten Countries" innehåller bland

(')

EGT C 207 , 18.7.1996, s . 13 .
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ÄNDRINGAR

annat följande rekomendationer: Nettningsprogram bor
ha en välgrundad juridisk bas enligt alla relevanta regler
och deltagare i nettningsprogram bör ha en klar uppfatt
ning om vilken effekt nettningsprogrammet har på var och
en av de ekonomiska riskerna som berörs av nettningsför
farandet.

(Ändringsförslag 4)
Artikel 1.1

1.

varje EG-betalningssystem som arbetar i något slag av
valuta och ecu, och för säkerheter som ställs vid deltagan
de i ett sådant system,

1.

varje EG-betalningssystem eller system för avräkning av
värdepapper som arbetar i något slag av valuta, ecu, euro
eller olika av systemet konverterade valutor, och för
säkerheter som ställs vid deltagande i ett sådant system,

(Ändringsförslag 5)
Artikel 1.2

2. varje EG-institut som är direktdeltagare i ett betalningssystem i ett tredje land och för säkerheter som ställs vid
deltagande i ett sådant system,

2. varje EG-institut som är direktdeltagare i ett betalnings
system eller ett system för avräkning av värdepapper i
ett tredje land och för säkerheter som ställs vid deltagande
i ett sådant system,

(Ändringsförslag 6)
Artikel la (ny)
Artikel la

Medlemsstaternas uppgifter
1.

Medlemsstaterna skall ändra sin obeståndsrätt i

enlighet med detta direktiv för att garantera att betalnings
systemen och system för avräkning av värdepapper inte
störs av obeståndsförfaranden som berör kreditinstitut

respektive värdepappersinstitut.

2.

Överenskommelser om betalningssystem och system

för avräkning av värdepapper skall inom ett sådant obe
ståndsförfarande ha den rättsliga status som avses i detta
direktiv, såvida överenskommelserna inte står i strid med
tvingande bestämmelser i detta direktiv samt att de före
ligger i skriftlig form och har deponerats hos de myndig
heter som är ansvariga för de institut som deltar i systemet.
Samma krav skall också tillämpas på ändringar till dessa
överenskommelser.

3. Det ansvariga organet offentliggör på det sätt som
fastslagits för offentliga kungörelser en hänvisning om att
en överenskommelse deponerats, att var och en kan ta del
av den samt vilka institut som deltar i denna överenskom
melse.

(Ändringsförslag 7)
Artikel 2 a)

a) institut: sådana företag som anges i artikel 1 i rådets
direktiv 77/780/EEG, inklusive institut angivna i förteck

a) institut: sådana företag som anges i artikel 1 i rådets
direktiv 77/780/EEG, inklusive institut angivna i förteck
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ningen i artikel 2.2 i direktivet, och som är direktdeltagare
i ett betalningssystem samt varje annat företag som är
direktdeltagare i ett betalningssystem,

ningen i artikel 2.2 i direktivet, och som är direktdeltagare
i ett betalningssystem eller ett system för avräkning av
värdepapper samt varje annat företag som är direktdelta
gare i ett betalningssystem,

(Ändringsförslag 8)
Artikel 2 b)

b) direktdeltagande: att med avvecklingsansvar delta i ett
betalningssystem,

b) direktdeltagande : att med avräkningsansvar delta i ett
betalningssystem eller system för avräkning av värde
papper ,

(Ändringsförslag 9)
Artikel 2 e)

e) betalningsuppdrag : varje anvisning att ställa ett penning
belopp till en slutlig mottagares förfogande genom konto
föring på konto i ett kreditinstitut eller en centralbank,

e) betalningsuppdrag: varje anvisning att ställa ett penning
belopp till en slutlig mottagares förfogande genom konto
föring på konto i ett kreditinstitut eller en centralbank,
beträffande system för avräkning av värdepapper, en
anvisning till ett institut att överföra rätten till ett eller
flera värdepapper genom ombokning i ett register eller
på annat sätt,

(Ändringsförslag 10)
Artikel 2 h)

h) betalningssystem: varje skriftligt avtal mellan två eller
flera institut om att utföra betalningsuppdrag,

h) betalningssystem : varje skriftligt avtal mellan institut
med bestämmelser om att utföra betalningsuppdrag och
betalningsutjämningar vid nettning,

(Ändringsförslag 11 )
Artikel 2 i)

i)

EG-betalningssystem : ett betalningssystem som är beläget
i en medlemsstat. Ett system skall betraktas vara beläget i
den medlemsstat vars lag har valts att gälla av de institut
som är direktdeltagare i betalningssystemet. Om något
sådant val inte har gjorts, skall betalningssystemet anses
vara beläget i den medlemsstat där avvecklingen äger rum,

i)

EG-system : ett betalningssystem eller system för avräk
ning av värdepapper som är beläget i en EG -medlems
stat. Ett EG-system skall betraktas vara beläget i den
medlemsstat där avräkningen eller bokningen äger rum,

(Ändringsförslag 12)
Artikel 2 j)

j)

betalningssystem i tredje land: varje betalningssystem
som inte är ett EG-betalningssystem,

j)

system i tredje land : varje betalningssystem som inte är
ett EG-betalningssystem,
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(Ändringsförslag 13)
Artikel 2 k)

k) monetär operation: en ren köp- och säljoperation (avista

och termin) på finansmarknader eller en sådan operation i
samband med en repa (återköpsavtal), ut- eller inlåning av
fordringar och omsättningsbara instrument, oberoende av
om operationen sker i en gemenskapsvaluta eller någon
annan valuta eller i ädelmetaller eller om den utförs av en

k) monetär operation: en ren köp- och säljoperation (avista
och termin) på finansmarknader eller en sådan operation i
samband med en repa (återköpsavtal), ut- eller inlåning av
fordringar och omsättningsbara instrument, eller derivat
på sådana fordringar eller instrument, oberoende av om
operationen sker i en gemenskapsvaluta eller någon annan
valuta eller i ädelmetaller eller om den utförs av en

medlemsstats centralbank eller den blivande europeiska
centralbanken samt låneoperationer som en medlemsstats
centralbank eller den blivande europeiska centralbanken
utför med kreditinstitut eller andra marknadsdeltagare och
som stödjer sig på fullgod säkerhet,

medlemsstats centralbank eller den blivande europeiska
centralbanken samt låneoperationer som en medlemsstats
centralbank eller den blivande europeiska centralbanken
utför med kreditinstitut eller andra marknadsdeltagare och
som stödjer sig på fullgod säkerhet,

(Ändringsförslag 14)
Artikel 2 l)

1)

säkerheter: alla tillgångar som överlämnas för att trygga
de rättigheter och skyldigheter som uppstår i ett betal
ningssystem eller som överlämnas till en medlemsstats
centralbank eller till den blivande europeiska centralban
ken i samband med monetära operationer.

1)

säkerheter: alla tillgångar som överlämnas för att trygga
de rättigheter och skyldigheter som uppstår i ett betal
ningssystem eller ett system för avräkning av värde
papper eller som överlämnas till en medlemsstats central
bank eller till den blivande europeiska centralbanken i
samband med monetära operationer.

(Ändringsförslag 15)
Artikel 2 la) (ny)
la).

system for avräkning av värdepapper: ett skriftligt
avtal mellan värdepappersinstitut med bestämmelser
för överföring och utförande av värdepappersaffärer
mellan deltagarna,

(Ändringsförslag 16+21 )
Artikel 3

1 . Betalningsnettning är rättsligt giltig och skall vid obe
ståndförfarande mot ett institut som är direktdeltagare i ett
betalningssystem vara bindande för tredje part, förutsatt att
betalningsuppdraget har registrerats i betalningssystemet
innan obeståndsförfarandet inleds. Registreringstidpunkten
skall fastställas genom betalningssystemets regler.
2. Bestämmelser om ogiltigförklarande av avtal som ingåtts
eller transaktioner som påbörjats innan obeståndsförfarande
inletts får inte leda till att nettningen backas .

1 . Betalningsnettning är rättsligt giltig och skall vid obe
ståndförfarande mot ett EG -institut som är direktdeltagare i ett
betalningssystem vara bindande för tredje part, förutsatt att
betalningsuppdraget har registrerats i betalningssystemet
innan obeståndsförfarandet inleds .

2. Bestämmelser om ogiltigförklarande av avtal som ingåtts
eller transaktioner som påbörjats innan obeståndsförfarande
inletts i EG-systemet får inte leda till att betalningsutjäm
ningen och/eller värdepappersaffären backas .
2a.

I detta direktiv anses ett obeståndsförfarande inlett

mot ett institut som deltar i ett EG-system vid den tidpunkt
den ansvariga myndigheten på föreskrivet sätt informerar
den nationella övervakande myndigheten om att ett obe
ståndsförfarande inletts,
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Den nationella övervakande myndigheten skall pa föreskri
vet sätt informera övriga deltagare i systemet om att ett
obeståndsförfarande inletts.

(Ändringsförslag 17)
Artikel 4.1

1 . Ett institut som är direktdeltagare i ett betalningssystem
eller en tredje part får inte återkalla ett betalningsuppdrag
gentemot de övriga direktdeltagarna i betalningssystemet efter
den tidpunkt somfastställs i betalningssystemets regler. Denna
bestämmelse gäller utan hinder av att obeståndsförfarande

1 . Ett institut som är direktdeltagare i ett system eller en
tredje part får inte återkalla ett betalningsuppdrag eller ett
uppdrag för en värdepappersaffär gentemot de övriga
direktdeltagarna i betalningssystemet eller systemet för
avräkning av värdepapper efter den tidpunkt då obestånd

inletts .

förfarandet inletts .

(Ändringsförslag 18)
Artikel 5

Obeståndsförfarande får inte ha retroaktiv verkan pa ett
instituts rättigheter och skyldigheter i samband med direktdel
tagande i ett EG-betalningssystem. Andra bestämmelser eller
annan praxis som har retroaktiv verkan skall inte beaktas.

Obestandsförfarande far inte ha retroaktiv verkan på ett
instituts rättigheter och skyldigheter i samband med direktdel
tagande i ett EG-system till den tidpunkt innan detta
förfarande inleds. Bestämmelser som har retroaktiv verkan

skall inte tillämpas på institut som är föremål för obe
ståndsförfarande .

(Ändringsförslag 19)
Artikel 6

Tillämplig obeståndslagstiftning

Utgår

Vid obeståndsförfarande mot ett institut som är direktdeltaga
re i ett betalningssystem skall de rättigheter och skyldigheter
som härrör från eller står i samband med direktdeltagandet i
betalningssystemet fastställas enligt obeståndslagstiftningen i
det land där betalningssystemet är beläget.

(Ändringsförslag 20)
Artikel 7

1. Rättigheterna för en panthavare i samband med skyldig
heter från en deltagares sida gentemot en eller flera andra
deltagare i betalningssystemet eller rättigheterna för monetä
ra myndigheter till vilka säkerheter har pantsatts i samband
med monetära operationerfår inte påverkas av att obestånds
förfarande inletts mot pantsättaren. Säkerheterna skall avytt
rasför att sådana rättigheter som ärförenade med deltagandet
i betalningssystemet eller med monetära operationer skall
kunna tillgodoses med företräde framför samtliga andra
borgenärer.
2.
Då ett institut i tredje land ställer säkerheter i en
medlemsstat i samband med deltagande i ett EG-betalnings
system eller i samband med monetära operationerfår pantha
varens rättigheter inte påverkas av att obeståndsförfarande
inletts mot institutet i det tredje landet.

Rättigheterna för

— ett institut eller ett avräkningsorgan för säkerhet som
erbjudits dessa i samband med ett system, och
— EG:s monetära myndigheter för säkerhet som erbju
dits dem i samband med monetära operationer,
skall inte påverkas av obeståndsförfaranden mot det institut
som erbjöd säkerheten. En sådan säkerhet kan realiseras

för att tillgodose dessa rättigheter.
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Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande over förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om avvecklingens slutgiltighet och säkerheter (KOM(96)0193 — C4-0306/96 —
96/0126 COD))

(Medbeslutandeförfarandet — första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(96)0193 —
96/0126(COD)) ('),

— med beaktande av artikel 1 89b.2 i EG-fördraget i enlighet med vilken kommissionen har lagt fram sitt
förslag (C4-0306/96),
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och yttrandet från
utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik (A4-0097/97).
1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel
189a.2 i EG-fördraget,
3 . uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall
anta i enlighet med artikel 1 89b.2 i EG-fördraget,
4.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen.

EGT nr C 207 , 18.7.1996, s . 13 .

2. Skydd för arbetstagare mot carcinogener

**II

A4-0072/97

Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv om en första ändring
av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i
arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (C4-0637/96 — 95/0229(SYN))

(Samarbetsförfarandet — andra behandlingen)

Europaparlamentet fattar detta beslut
— med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt C4-0637/96 — 95/0229(SYN),
— med beaktande av sitt yttrande vid första behandlingen (') av kommissionens förslag till rådet
(KOM(95)0425) (2),

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 1 89c i EG-fördraget,
—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

— med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning och social
frågor (A4-0072/97),
1.

Parlamentet ändrar den gemensamma ståndpunkten på nedanstående sätt,

2.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet och kommissionen.

(')
(2 )

EGT C 198, 8.7.1996, s . 182 .
EGT C 317 , 28.11.1995 , s . 16 .
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(Ändringsförslag 1 )
Stycke 2a i ingressen (nytt)
2a.
I kommissionens meddelande om ett gemenskaps
program för säkerhet, hygien och hälsa i arbetet (1996
2000) (') särskilt föreskrivs att arbetet med att fastställa
gränsvärden för exponering i arbetet skall fortsätta.

(>)

KOM(95)0282.

(Ändringsförslag 2)
Stycke 8a i ingressen (nytt)
8a. För att säkerställa en smidig och resultatgivande
verksamhet bör kommissionen utreda möjligheterna att
förenkla fastställandet av gränsvärden för carcinogener, i
synnerhet för sådana ämnen vilkas gränsvärden på grund
val av vetenskapliga rön och gedigen forskning baserar sig
uteslutande på hälsoskäl.

(Ändringsförslag 3)
Stycke 8b i ingressen (nytt)
8b. Kommissionen bör utarbeta en plan för hur man så
snabbt som möjligt kan fastställa gränsvärden för alla de
ämnen som i bilaga 6 i direktiv 67/548/EEG klassificeras
som carcinogener enligt kategori 1 eller 2.

(Ändringsförslag 4)
Stycke 9a i ingressen (nytt)
9a.
Det är viktigt att fastställa biologiska gränsvärden
för carcinogener för att man skall kunna uppskatta hur
mycket som absorberas på annat sätt än genom inandning.
Eftersom biomonitoring är en viktig metod för att beräkna
exponering för bensen, bör kommissionen utan dröjsmål
föreslå ett biologiskt gränsvärde för bensen.

(Ändringsförslag 5)
Stycke 9b i ingressen (nytt)
9b.
Arsenik och flera arsenikföreningar (arseniktrioxid,
arsenikpentoxid, arseniksyra och dess salter) är carcinoge
ner arbetstagare utsätts för inom olika branscher. Faststäl
landet av ett gränsvärde för dessa ämnen och därmed en
minskad exponering reducerar riskerna. Arsenik och flera
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arsenikföreningar bör föras till kommissionens priorite
ringslista över ämnen som skall bedömas vetenskapligt för
att gränsvärden skall kunna fastställas så snart som
möjligt.

(Ändringsförslag 6)
Stycke 10a i ingressen (nytt)

10a. Eftersom samtliga direktiv avseende skydd för
arbetstagares hälsa i fråga om arbetsmiljö samt direktiv
avseende skydd för folkhälsa och miljö i ett större perspek
tiv bör återspegla samma vision om en socioekonomisk
utveckling inom Europeiska unionen, bör de åtgärder som
vidtas avseende bensen inom ramen för ifrågavarande
direktiv ligga i linje med de bestämmelser i direktiv
94/63/EG som avser begränsning av utsläpp av flyktiga
organiska föreningar (och alltså utsläpp av bensen) i
samband med lagring av bensin och dess distribution från
terminal till bensinstation (')•

(')

EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.

(Ändringsförslag 7)
ARTIKEL 1.2

Artikel 2 b) (direktiv 90/394/EEG)

b) gränsvärde: såvida inte annat anges, gränsen för det
tidsvägda medelvärdet av koncentrationen av en "carcino
gen" i arbetstagarens inandningsluft i relation till en
specificerad period enligt bilaga 3 ."

b) gränsvärde: såvida inte annat anges, gränsen för det
tidsvägda medelvärdet av koncentrationen av en "carcino
gen" i arbetstagarens inandningsluft i relation till en
specificerad period enligt bilaga 3 . Inandningszonen är
det område där arbetstagaren andas in luft.

(Ändringsförslag 8)
ARTIKEL 1.2

Artikel 2 ba) (ny) (direktiv 90/394/EEG)
ba)

biologiskt gränsvärde: koncentrationsgränsen i ett
visst biologiskt medium av den aktuella agenten, dess
metabolit eller effektindikator; det är förbjudet att
överskrida detta värde.

(Ändringsförslag 9)
ARTIKEL 1.6

Bilaga 3, del A, tabellen, sista kolumnen (direktiv 90/394/EEG)

Övergångsåtgärder
Gränsvärde: 3 ppm (= 9,75 mg/m3) fram till (3 år efter det
datum som anges i artikel 2.1 i detta direktiv)

Utgår
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(Ändringsförslag 10)
ARTIKEL 1.6

Bilaga 3, del A, nytt stycke efter tabellen (direktiv 90/394/EEG) (nytt)
Vad galler fastställande av luftgränsvärdena för bensen
skall ett enhetligt mätförfarande fastställas.

(Ändringsförslag 11 )
ARTIKEL 2.1, första stycket

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast.. .(')• De skall genast underrätta kommissionen om detta.

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 31 december 1998. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.

C)

Tre ar efter antagandet av detta direktiv.

3. Körkort

**II

A4-0087/97

Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv om ändring av
direktiv 91/439/EEG om körkort (C4-0011/97 - 96/0040(SYN))

(Samarbetsförfarandet — andra behandlingen)
Europaparlamentet fattar detta beslut

— med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (C4-0011 /97 — 96/0040(SYN)),
— med beaktande av sitt yttrande vid första behandlingen (') av kommissionens förslag till rådet
(KOM(96)0055) (2),

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 1 89c i EG-fördraget,

— med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,
— med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism
(A4-0087/97).

1.

Parlamentet godkände den gemensamma ståndpunkten,

2.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet och kommissionen.

(')
(2)

EGT C 277 , 23.9.1996, s . 15 .
EGT C 110, 16.4.1996, s . 7 .
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4. Kapitalkrav för kreditinstitut och investeringstjänster inom värdepappers
området

***II

A4-0093/97

Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av rådets direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut och rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet
(C4-0005/97 - 95/0188(COD))

(Medbeslutandeförfarandet — andra behandlingen)

Europaparlamentet fattar detta beslut

— med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt C4-0005/97 — 95/01 88(COD),
— med beaktande av sitt yttrande vid första behandlingen (') av kommissionens förslag till Europapar
lamentet och rådet KOM(95)0360 (2),

— med beaktande av kommissionens ändrade förslag, KOM(96)0292 (3),
— med beaktande av artikel 189b.2 i EG-fördraget,
— med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

— med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor och
medborgarrätt (A4-0093/97).

1.

Parlamentet ändrar den gemensamma ståndpunkten på följande sätt,

2. uppmanar kommissionen att ställa sig bakom parlamentets ändringar i det yttrande som kommis
sionen skall avge i enlighet med artikel 1 89b.2 d i EG-fördraget,

3.

uppmanar rådet att godkänna alla parlamentets ändringar, ändra sin gemensamma ståndpunkt i

överensstämmelse härmed och slutgiltigt anta rättsakten,

4.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet och kommissionen.

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

I detta syfte är det nödvändigt att inrätta en Värdepapperskom
mitté som biträder kommissionen på dessa områden. Den
kommittén bör också ha en rådgivande roll när det gäller både
tillämpning av redan antagna direktiv och utarbetande av nya
förslag på området.

I detta syfte är det nödvändigt att inrätta en Värdepapperskom
mitté som biträder kommissionen på dessa områden .

(Ändringsförslag 2)
Sjätte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Det är lämpligt att genomförandebestämmelser antas i enlighet

Det är lämpligt att genomförandebestämmelser antas i enlighet

med det förfarande som fastställs i artikel 2 , förfarande

med det förfarande som fastställs i artikel 2 , förfarande

C)
(2)
(3 )

EGT C 152 , 27.5.1996, s. 18 .
EGT C 253 , 29.9.1995 , s . 19 .
EGT C 221 , 30.7.1996, s . 31 .
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111, variant b i rådets beslut 87/373/EEG av den 1 3 juli 1987 om
närmare villkor för utövandet av kommissionens genomföran
debefogenheter.

II, variant b i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om
närmare villkor för utövandet av kommissionens genomföran
debefogenheter.

(Ändringsförslag 3)
Sjätte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Den 20 december 1994 träffades ett avtal om ett modus

vivendi (') mellan Europaparlamentet, rådet och kommis
sionen beträffande genomförandebestämmelser för beslut
som antagits i enlighet med förfarandet som föreskrivs i
artikel 189b av EG-fördraget.
C)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 1 .

(Ändringsförslag 4)
Tionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Några av de frågor som överlämnas till Värdepapperskommittén gäller åtaganden eller sektorer som är av intresse för

Utgår

andra kommittéer inom rådet, särskilt den rådgivande bankrö
relsekommitté som inrättades genom direktiv 77/780/EEG (')
och Försäkringskommittén som inrättades genom direktiv
91/675/EEG (2), och det omvända förhållandet kan också
inträffa. I sådana fall skall ett nära samarbete äga rum mellan
Värdepapperskommittén och dessa andra kommittéer.
(')

EGT L 322, 17.12.1977, s. 30. Direktivet senast ändrat genom direktiv

(2)

EGT L 374, 31.12.1991 , s. 32.

95/26/EG (EGT L 168, 18.7.1995, s.70).

(Ändringsförslag 5)
Artikel 1.1 — 1.5

1 . I artikel 2.12 femte stycket skall orden "rådet och" utgå
och efter ordet "kommissionen " skall följande ord läggas
till: "och kommissionen skall underrätta den Värdepap
perskommitté som avses i artikel 10 a ".

1 . I artikel 2.12 femte stycket skall orden "rådet och" utgå.

2.

2.

I artikel 7.3 sjunde strecksatsen skall orden "rådet och
kommissionen" ersättas med "Värdepapperskommittén".

I artikel 7.3 sjunde strecksatsen skall orden "rådet och
kommissionen" ersättas med "Värdepapperskommittén".

3 . I artikel 7.9 tredje meningen skall ordet "rådet " ersättas
med " Värdepapperskommittén ".

Utgår

4.

I bilaga III.9 skall orden "rådet och" utgå och efter ordet
"kommissionen " skall följande ord läggas till: "och
kommissionen skall underrätta Värdepapperskommittén " .

4. I bilaga III .9 skall orden "rådet och" utgå.

5.

I bilaga VI.9 skall orden "och underrätta rådet och

5.

kommissionen därom " utgå och efter orden "De behöriga
myndigheterna skall upprätta rutiner " skall följande ord
läggas till: "(om vilka de skall underrätta kommissionen
och kommissionen skall i sin tur underrätta Värdepapper
skommittén)".

I bilaga VI.9 skall orden "rådet och" utgå.
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(Ändringsförslag 6)
ARTIKEL 1.6

Artikel 10a.2 och 10a.3 (direktiv 93/6/EEG)

2.

Kommittén skall anta sin egen arbetsordning.

Utgår

3.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén

3.
Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén
ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget
inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur
brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den
majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid
beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen .
Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i

inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur
brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den
majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid
beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen .
Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i

samma artikel . Ordföranden får inte rösta.

samma artikel . Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt
med kommitténs yttrande.

Kommissionen skall själv anta åtgärder som skall tillämpas
omedelbart. Men om åtgärderna inte överensstämmer med
kommitténs uppfattning skall innehållet omedelbart till

ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget

ställas rådet av kommissionen.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller
om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål
föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta
sitt beslut med kvalificerad majoritet.

I ett dylikt fall skall kommissionen avstå från att tillämpa
åtgärderna man har beslutat om under en period som

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från
det attförslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att
de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med
enkel majoritet har avvisat förslaget.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut
inom den ovan, i föregående stycke, angivna tidsfristen.

omfattar tre månader räknade från och med det datum då
rådet meddelats.

(Ändringsförslag 7)
ARTIKEL 1.6

Artikel 10b. 1, andra stycket (direktiv 93/6/EEG )

Kommissionen får också rådfråga kommittén om de nya
förslag som den har för avsikt att framlägga för rådet om
ytterligare samordning på områdena värdepapper, värdepap
persmarknader och mellanhänder för värdepapper.

Utgår

(Ändringsförslag 8)
ARTIKEL 2.1

Artikel 7.1 (direktiv 93/22/EEG)

1 . Artikel 7.1 skall ersättas med följande:
"1.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna

skall underrätta kommissionen

a) om varje auktorisation av ett företag som direkt eller
indirekt är dotterföretag till ett ellerflera moderföre
tag som lyder under lagstiftning i tredje land, och
kommissionen skall underrätta den enligt artikel 10a i
direktiv 93/6/EEG inrättade Värdepapperskommit
tén,

Utgår
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b) gemenskapen att det senare blir dess dotterföretag
och kommissionen skall underrätta Värdepapper
skommittén.

När auktorisation beviljas ett företag som direkt eller
indirekt är dotterföretag till ett eller flera moderföretag
som lyder under tredje lands lagstiftning, skall de behöri
ga myndigheterna i den underrättelse de tillställer kom
missionen beskriva gruppens struktur. "
<"

EGT L 141, 11.6.1993, s.l . Direktivet senast ändrat genom Europaparla
mentets och rådets direktiv 96/ /EG (EGT L

).

(Ändringsförslag 9)
ARTIKEL 2.2

Artikel 29a.2, andra, tredje och fjärde stycket (direktiv 93/22/EEG)
Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt
med kommitténs yttrande.

Kommissionen skall själv anta åtgärder som skall tillämpas
omedelbart. Men om åtgärderna inte överensstämmer med
kommitténs uppfattning skall innehållet, omedelbart till
ställas rådet av kommissionen.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller
om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål
föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta
sitt beslut med kvalificerad majoritet.

I ett dylikt fall skall kommissionen avstå från att tillämpa
åtgärderna man har beslutat om under en period som

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från
det att förslaget mottagits, skall kommissionen besluta att de
föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel
majoritet har avvisat förslaget.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut
inom den ovan, i föregående stycke, angivna tidsfristen.

omfattar tre månader räknade från och med det datum då
rådet meddelats.

(Ändringsförslag 10)
ARTIKEL 2.2

Artikel 29b. 1, andra stycket

Kommissionen får också rådfråga kommittén om de nya
förslag som den har för avsikt att framlägga för rådet om
ytterligare samordning på områdena värdepapper, värdepap
persmarknader och mellanhänder för värdepapper.

Utgår
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1 . Massa och dimensioner av motorfordon

***H

A4-0102/97

Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG (C4-0632/96 — 00/0348(CC)D))

(Medbeslutandeförfarandet — andra behandlingen)

Europaparlamentet fattar detta beslut
— med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (C4-0632/96 — 00/0348(CC)D)),
— med beaktande av sitt yttrande vid första behandlingen (') av kommissionens förslag till rådet,
KOM(9 1)0239, (2)

— med beaktande av artikel 1 89b.2 i EG-fördraget,

— med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

— med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi , valutafrågor och
industripolitik (A4-01 02/97).

1.

Parlamentet ändrar den gemensamma ståndpunkten på följande sätt,

2 . uppmanar kommissionen att ställa sig bakom parlamentets ändringar i det yttrande som kommis
sionen skall avge i enlighet med artikel 189b. 2 d) i EG-fördraget,

3.

uppmanar rådet att godkänna alla parlamentets ändringar, ändra sin gemensamma ståndpunkt i

överensstämmelse härmed och slutgiltigt anta rättsakten,

4.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet och kommissionen .

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Stycke 1 i ingressen

1 . En fullständig harmonisering av de tekniska kraven för
motorfordon är nödvändig för att den inre marknaden skall
fungera väl .

1 . En fullständig harmonisering av de tekniska kraven för
motorfordon är nödvändig för att den inre marknaden skall
fungera väl och för att en hög säkerhetsnivå samtidigt skall
säkerställas för allmänheten.

(Ändringsförslag 2)
Stycke 6 i ingressen

6. Därför förefaller det inte möjligt pa kort sikt att harmoni
sera den största tillåtna massan för motorfordon och släpvag
nar till dessa fordon som skall registreras i medlemsstaterna.
Däremot förefaller det nu vara görligt att uppnå en så långt
gången harmonisering som möjligt av de största dimensioner
na och att behandla frågan om tillåten massa genom att
tillhandahålla möjlighet till ett enhetligt förfarande för att
fastställa fordonens tillåtna massa vid registrering/ibruktagan
de av fordon i varje medlemsstat.

6. Därför förefaller det inte möjligt pa kort sikt att harmoni
sera den största tillåtna massan för motorfordon och släpvag
nar till dessa fordon som skall registreras i medlemsstaterna.
Däremot förefaller det nu vara görligt att uppnå en så långt
gången harmonisering som möjligt av de största dimensioner
na, att behandla frågan om tillåten massa genom att tillhanda
hålla möjlighet till ett enhetligt förfarande för att fastställa
fordonens tillåtna massa vid registrering/ibruktagande av for
don i varje medlemsstat och att fortsätta att förbättra
säkerheten, i synnerhet vad gäller vissa kategorier av
släpvagnar.

(')
(2)

EGT C 67 , 16.3.1992 , s . 79.
EGT C 230, 4.9.1991 , s . 46.
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6. Följerätt

***

A4-0030/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsmannens rätt till ersättning vid
vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) (KOM(96)0097 — C4-0251/96 — 96/0085(COD))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG (')

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Stycke -1 i ingressen (nytt)
- 1. Syftet med följerätten är främst att ge upphovsmän
ett stöd som står i proportion till hur deras verk värderas
på marknaden.

(Ändringsförslag 2)
Stycke 1 i ingressen

1 . Följerätten inom området upphovsrätt är en icke överlåt
bar rätt som ger upphovsmannen till ett originalkonstverk eller
ett original-manuskript rätt till del i de försäljningar av verket
som företas efter upphovsmannens första överlåtelse.

1.

Följerätten, som är en del av upphovsrätten, är en rätt som

inte kan avträdas eller överlåtas och som ger upphovsman
nen och upphovsrättsinnehavarna till ett originalkonstverk
rätt till ekonomisk del i efterföljande vidareförsäljningar.

(Ordet "originalmanuskript " skall utgå i hela texten.)

(Ändringsförslag 3)
Stycke 2 i ingressen

2. Syftet med följerätten är att tillförsäkra upphovsmännen
en andel av det ekonomiska utbyte som handeln med deras
verk ger upphov till. Denna rätt syftar till att skapa en jämvikt i
den ekonomiska situationen för dessa konstnärer jämfört med
andra upphovsmän som uppbär ersättning för det löpande
utnyttjandet av sina verk.

2.

Syftet med följerätten är att tillförsäkra upphovsmännen

till originalkonstverk som är avsedda att betraktas en andel
av det ekonomiska utbyte som handeln med deras alster ger
upphov till . Denna rätt syftar till att skapa en jämvikt i den
ekonomiska situationen för upphovsmän till originalkonst

verk jämfört med andra upphovsmän som uppbär ersättning
för det löpande utnyttjandet av sina verk.

(Ändringsförslag 4)
Stycke 5a i ingressen (nytt)
5a. Till följd av tidigare händelser förefaller det önskvärt
med en konvention som kräver att följerätt införs på
internationell nivå .

(Ändringsförslag 5)
Stycke 6 i ingressen

6. För närvarande finns bestämmelser om följerätt i de flesta
medlemsstaternas nationella lagstiftningar. En sådan lagstift(1)

EGT C 178 , 21.6.1996, s . 16.

6. För närvarande finns bestämmelser om följerätt i de flesta
medlemsstaternas nationella lagstiftningar. En sådan lagstift
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ÄNDRINGAR

ning företer, i de fall den förekommer, vissa olikheter, särskilt
när det gäller vilka verk som omfattas av rätten, rättsinneha
varna, tillämplig procentsats, vilka vidareförsäljningar som
omfattas av rätten samt beräkningsgrunden för ersättningen .
Tillämpning eller inte av en sådan ersättning påverkar i
betydande grad konkurrensvillkoren på den inre marknaden.
På samma sätt som varje skatteliknande avgift utgör den en
faktor som envar person som önskar försälja ett konstverk med
nödvändighet tar hänsyn till . Denna rätt är för övrigt en av de
bidragande orsakerna till såväl snedvridning av konkurrensen
som förflyttningar av konstförsäljningsaktiviteter inom
gemenskapen.

ning företer, i de fall den förekommer, olikheter, särskilt när
det gäller vilka verk som omfattas av rätten, rättsinnehavarna,
tillämplig procentsats, vilka transaktioner som omfattas av
rätten samt beräkningsgrunden för ersättningen. Tillämpning
eller inte av en sådan ersättning påverkar i betydande grad
konkurrensvillkoren på den inre marknaden eftersom före
komsten eller frånvaron av en ersättningsskyldighet till
följd av följerätten, i likhet med skatteliknande avgifter,
utgör en faktor som envar person som önskar försälja ett
konstverk med nödvändighet tar hänsyn till . Denna rätt är för
övrigt en av de bidragande orsakerna till såväl snedvridning av
konkurrensen som förflyttningar av konstförsäljningsaktivite
ter inom gemenskapen.

(Ändringsförslag 6)
Stycke 7 i ingressen

7 . Sådana skillnader i tillämpningen av följerätten i med
lemsstaterna har direkt negativ inverkan på genomförandet av
en väl fungerande inre marknad för konstverk enligt vad som
föreskrivs i artikel 7a i fördraget. Artikel 100a i fördraget utgör
den lämpliga rättsliga grunden i ett sådant fall .

7. Sådana skillnader i förekomsten och tillämpningen av
följerätten i medlemsstaterna har direkt negativ inverkan på
genomförandet av en väl fungerande inre marknad för konst
verk enligt vad som föreskrivs i artikel 7a i fördraget. Artikel
100a i fördraget utgör den lämpliga rättsliga grunden i ett
sådant fall .

(Ändringsförslag 49)
Stycke 13 i ingressen

13 . Följerätten bör tillämpas vid all slags vidareförsäljning
med undantag för vidareförsäljningar av konstverk mellan
privatpersoner efter upphovsmannens första försäljning. Rät
tigheten avser all yrkesmässig vidareförsäljning av konstverk
såsom auktionsförsäljning, galleriförsäljning och, allmänt, all
vidareförsäljning via konsthandlare.

13 . Följerätten bör tillämpas vid all slags vidareförsäljning
efter upphovsmannens eller dennes lagliga arvingars första
försäljning eller första gången verket släpptes ut på mark
naden, med undantag för det första ägarbytet mellan
handlare eller mellan en handlare och slutanvändaren,
inom tre år efter det att handlaren förvärvat verket, samt

med undantag för vidareförsäljning av konstverk mellan
privatpersoner. Rättigheten avser all vidareförsäljning av
konstverk som innebär att konstexperter deltar, i synnerhet
sådan försäljning som sker vid auktioner och via konstbu
tiker, konsthandlare eller konstkommissionärer.

(Ändringsförslag 9)
Stycke 15 i ingressen
15 . Det är nödvändigt att harmonisera kategoriseringen av
konstverk som omfattas av följerätten . Det har visat sig att
alster av brukskonst bör undantas .

15 . Det är nödvändigt att harmonisera kategoriseringen av
konstverk som omfattas av följerätten. Det har visat sig att
originalmanuskript och alster av brukskonst bör undantas .

(Ändringsförslag 10)
Stycke 17 i ingressen

17. Genom att inte tillämpa följerätten vid försäljningssummor som understiger den lägsta beloppsgräns som fastställts,
undviks oproportionerligt höga uttags- och förvaltningskost-

17 . Ett lägsta belopp fastställs för när en överlåtelse
omfattas av följerätten, vilket principiellt motsvarar de fall
där det belopp som tillkommer upphovsmannen är opro

nader.

portionerligt litet i jämförelse med kostnaden för att utöva
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rätten. Trots detta åligger det i enlighet med subsidiaritets
principen medlemsstaterna att reglera tillämpningen av
följerätten, och inom ramen för detta fastställa eventuella
nationella beloppsgränser som kan vara lägre än gemen
skapsbeloppet, något som utan tvivel kan vara ett effektivt
sätt att stödja nya konstnärer.

(Ändringsförslag 11 )
Stycke 19 i ingressen
19. Ett system med avtagande procent för tillämpning av
följerätten i olika prisskikt kan bidra till att förhindra att
gemenskapslagstiftningen ifråga om följerätt kringgås. Dessa
procentsatser bör både avspegla såväl konstnärernas som
konstmarknadens intressen .

19 . En tillbörlig avvägning mellan olika motstridiga
intressen på marknaden för originalkonstverk gör det
tillrådligt att införa ett system med avtagande procent för
tillämpning av följerätten i olika prisskikt, som dels håller fast
vid principen om att skydda den som har skapat ett verk,
som social indikator för den europeiska immaterialrätten,
och dels tar hänsyn till den utflyttningseffekt som skulle
vara skadlig för både konstnärer och konsthandlare och
som skulle bli följden av att införa en alltför kostsam
följerätt.

(Ändringsförslag 12)
Stycke 19a i ingressen (nytt)

19a. Det vore i princip olämpligt att införa ett nolluttag
eftersom detta skulle strida mot syftet med införandet av
följerättsersättningen.

(Ändringsförslag 13)
Stycke 21 i ingressen

2 1 . Det är önskvärt att införa en ordning med möjlighet till en
löpande, periodvis anpassning av lägsta beloppsgränser och
procentsatser. För detta ändamål är det lämpligt att ge kom
missionen i uppdrag att utarbeta periodvisa rapporter över de
praktiska verkningarna av tillämpningen av följerätten, och
att, i förekommande fall, föreslå ändringar av beloppsgränser
och procentsatser.

2 1 . Det är önskvärt att införa en ordning med möjlighet till en
löpande, periodvis anpassning av lägsta beloppsgränser och
procentsatser. För detta ändamål är det lämpligt att ge kom
missionen i uppdrag att utarbeta periodvisa rapporter över hur
följerätten tillämpas i verkligheten i medlemsstaterna samt
över dess följder för den europeiska konstmarknaden och
att, i förekommande fall, föreslå ändringar av beloppsgränser
och procentsatser.

(Ändringsförslag 15)
Stycke 23 i ingressen
23 . Det bör överlåtas at medlemsstaterna att själva bestäm
ma formerna för uttag och förvaltning av de belopp som
betalats enligt följerätten . Härvidlag är förvaltning via ett
gemensamt förvaltningsorgan en bland andra möjliga lösning
ar. Medlemsstaterna måste emellertid säkerställa uttag, indriv
ning och utbetalning av ersättningar som tagits ut till förmån
för upphovsmän från andra medlemsstater.

23 . Det åligger medlemsstaterna att själva reglera tillämp
ningen av följerätten, särskilt vad gäller formerna för
förvaltningen. Härvidlag är förvaltning via ett gemensamt
förvaltningsorgan en bland andra möjliga lösningar. Medlems
staterna måste emellertid säkerställa uttag, indrivning och
utbetalning av ersättningar som tagits ut till förmån för
upphovsmän från andra medlemsstater.
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(Ändringsförslag 17)
Artikel 1

Medlemsstaterna skall, till förmån för upphovsmannen till ett
originalkonstverk, införa en följerätt som definieras som en
icke överlåtbar rätt till ersättning med en procent-andel av
försäljningspriset vid all vidare-försäljning av verket, med
undantag av försäljningstransaktioner som genomförs av en
person som handlar i egenskap av privatperson, efter upphovs
mannens första överlåtelse.

Medlemsstaterna skall, till förmån för upphovsmannen till ett
originalkonstverk, införa en följerätt som definieras som en
rätt som inte, inte ens på förhand, kan avträdas eller
överlåtas och som innebär rätt till ersättning med en procen
tandel av försäljningspriset vid all vidareförsäljning som sker
på auktion, genom affärsdrivande företag eller via konst
handlare eller konstmäklare, med undantag av den första
egendomsöverlåtelsen mellan handlare eller mellan en
handlare och en slutlig köpare, under förutsättning att
denna överlåtelse sker inom tre år efter det att handlaren
förvärvat verket.

(Ändringsförslag 1 8+64)
Artikel 2

I detta direktiv avses med originalkonstverk: manuskript och
bildkonstverk såsom tavlor, collage, målningar, teckningar,
kopparstick, gravyrer, litografier, skulpturer, vävda tapeter
eller bonader, keramiska föremål och fotografier i den mån de
utgör alster som helt utförts av konstnären eller om det rör sig
om exemplar som anses som originalkonstverk enligt sedvänja
inom konstbranschen i gemenskapen .

I detta direktiv avses med originalkonstverk: konstverk som är

avsedda att betraktas såsom tavlor, collage, målningar,
teckningar, kopparstick, gravyrer, litografier, skulpturer, glas,
vävda tapeter eller bonader, keramiska föremål och fotografier
i den mån de utgör alster som helt utförts av konstnären eller
om det rör sig om exemplar som anses som originalkonstverk
enligt gällande bestämmelser i varje medlemsstat, och i
inget fall får antalet exemplar överstiga tolv.

(Ändringsförslag 45)
Artikel 3

1 . Ersättning enligt artikel 1 skall erläggas när försälj
ningspriset är lika med eller överstiger 1 000 ecu .

1 . Medlemsstaterna skall fastställa en lägsta belopps
gräns för när överlåtelser omfattas av följerätt.

2.

2.

Medlemsstaterna skall ha rätt att fastställa en nationell

Denna beloppsgräns får inte överstiga 500 ecu.

beloppsgräns som är lägre än den beloppsgräns som före
skrivs i punkt 1 .

(Ändringsförslag 51 )
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a

Beräkningsunderlag
Beloppet som följerätten ger rätt till skall bestämmas av
skillnaden mellan inköpspriset för den skattskyldige och

det fakturerade beloppet. Inköpspriset skall vara det
belopp som återstår efter avdrag för skatter, restaurerings
kostnader och övriga kostnader som inte hänger samman
med skapandet av konstverket.
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(Ändringsförslag 57+34/ändr.)
Artikel 4

Den ersättning som tas ut med tillämpning av artikel 1 bestäms
enligt följande :

a) 4% av försäljningspriset för belopp mellan 1 000 och

1.

Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareför

säljning, beräknat på basis av vad som anges i föregående
artikel bestäms enligt följande :
a) 4% av försäljningspriset för belopp mellan 500 och 50 000

50 000 ecu .

ecu .

b) 3% av försäljningspriset för belopp mellan 50 000 och

b) 3 % av försäljningspriset för belopp mellan 50 000 och 100
000 ecu .

250 000 ecu .

c) 2 % av försäljningspriset för belopp som överstiger

c)

1 % av försäljningspriset för belopp som överstiger 100
000 ecu .

250 000 ecu .

2. Om en lägre beloppsgräns än 500 ecu har fastställts
skall medlemsstaten själv bestämma vilken procentsats
som skall tillämpas; denna procentsats får dock inte
understiga 4 % .

Denna ersättning skall betalas av säljaren.

3.

Denna ersättning skall betalas av säljaren.

(Ändringsförslag 22)
Artikel 5

Artikel 5

Utgår

Beräkningsunderlag

Detförsäljningspris som avses i artiklarna 3 och 4 skall vara
priset före skatter och avgifter.

(Ändringsförslag 55)
Artikel 6.1

1 . Den ersättning som tas ut med tillämpning av artikel 1
skall tillfalla upphovsmannen till verket och, efter upphovs-

1 . Den ersättning som tas ut med tillämpning av artikel 1
skall tillfalla upphovsmannen till verket och, efter upphovs

mannens död, dennes rättsinnehavare .

mannens död, dennes lagliga arvingar.

(Ändringsförslag 52)
Artikel 6.2

2. Medlemsstaterna har rätt att föreskriva om kollektiv
förvaltning av de belopp som utbetalas enligt följerätten .

2. Upphovsmannen skall ansvara för förvaltningen av de
belopp som utbetalas enligt följerätten. Han kan bestämma
att detta skall ske i form av kollektiv förvaltning.

(Ändringsförslag 24)
Artikel 7

Medlemsstaterna skall föreskriva att upphovsmän som är

Medlemsstaterna skall fastställa att upphovsmän som är

medborgare i tredje land skall omfattas av följerätten enligt
bestämmelserna i detta direktiv under förutsättning att upp
hovsmän som är medborgare i medlemsstaterna omfattas av
motsvarande rätt i tredje länderna i fråga.

medborgare i tredje land skall omfattas av följerätten enligt
bestämmelserna i detta direktiv och den nationella lagstift
ningen under förutsättning att upphovsmän som är medborga
re i medlemsstaterna omfattas av motsvarande rätt i tredje
länderna i fråga.
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(Ändringsförslag 25)
Artikel 8

Följerättens varaktighet

Följerättens upphörande genom preskription

Följerätten skall gälla under den tid som fastställts i artikel 1 i

Följerätten upphör att gälla efter utgången av den tidsfrist

direktiv 93/98/EEG.

som fastställts i artikel 1 i direktiv 93/98/EEG .

(Ändringsförslag 26)
Artikel 9

Rätt att inhämta uppgifter.

Rätt att erhålla uppgifter

Upphovsmannen eller dennes befullmäktigade ombud skall
från alla konsthandlare, försäljningsansvariga eller offentliga
auktionsförrättare kunna begära alla uppgifter som är nödvän
diga för att kunna beräkna de belopp som skall erläggas enligt
följerätten avseende försäljning av originalkonstverk under
föregående år.

Ansvariga för affärsdrivande företag eller auktionsföretag
samt konsthandlare och konstmäklare är under tre år

räknat från den dag då transaktionen ägde rum skyldiga
att på upphovsmännens eller deras ombuds begäran till
handahålla alla uppgifter som är nödvändiga för att kunna
beräkna de belopp som skall erläggas enligt följerätten .

(Ändringsförslag 27)
Artikel 10

Senast den 1 januari 2004 och därefter vart femte ar skall
kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet,
rådet och Ekonomiska och sociala kommittéen om genomför
andet av detta direktiv samt i förekommande fall förslag till
justering av lägsta beloppsgräns och procentsats avseende
följerättsersättningen med hänsyn till situationen inom bran
schen .

Senast den 1 januari 2002 och därefter vart tredje ar skall
kommissionen överlämna en detaljerad rapport till Europa
parlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittéen
om genomförandet och effekterna av detta direktiv, där
särskild uppmärksamhet riktas mot direktivets effekter för
den europeiska marknaden för modern och samtida konst,
särskilt vad gäller främjandet av konstnärligt skapande
samt formerna för förvaltning i medlemsstaterna. Kom

missionen skall i förekommande fall lägga fram förslag till
justering av lägsta beloppsgräns och procentsats avseende
följerättsersättningen med hänsyn till situationen inom bran
schen, tillsammans med andra eventuella förslag som den
bedömer nödvändiga för att göra direktivet effektivare.

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonst
verk (följerätt) (KOM(96)0097 - C4-0251/96 - 96/0085(COD))
(Medbeslutandeförfarandet — första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(96)0097 —
96/085(CC)D)) ('),

— med beaktande av artiklarna 189b.2 och 100a i EG-fördraget i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag (C4-0251 /96),
C)

EGT C 178 , 21.6.1996, s . 16 .
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— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
och yttrandet från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media (A4-0030/97).
1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.

uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i enlighet med artikel 189a.2 i EG-fördraget,

3 . uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall
anta i enlighet med artikel 1 89b.2 i EG-fördraget,
4. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parlamentet
godkända texten och begär då att medlingsförfarandet skall inledas,

5 . påminner kommissionen om att den är skyldig att förelägga parlamentet varje ändring som den har
för avsikt att göra i det av parlamentet ändrade förslaget,
6.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .

7. Centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

*

A4-01 10/97

Förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism
och främlingsfientlighet (KOM(96)0615 - C4-0070/97 - 96/0298(CNS))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG (')

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Tolfte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
I de olika medlemsstaterna finns ett flertal utmärkta

institutioner som ägnar sig åt att undersöka rasismen och
främlingsfientligheten.

(Ändringsförslag 2)
Tolfte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)
Om det sker en harmonisering av forskningen och bildas
ett nätverk av olika institutioner, då kommer det arbete
som utförs att bli mera användbart och effektivt.

(Ändringsförslag 3)
Trettonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Det är därför lämpligt att inrätta ett europeiskt centrum för
övervakning av rasism och främlingsfientlighet, som skall
tillhandahålla resultaten av sitt arbete dels till gemenskapen,

Det är därför lämpligt att inrätta ett europeiskt centrum för
övervakning av rasism och främlingsfientlighet, som skall
tjäna forskningen både i gemenskapen och i medlemsstater

dels till medlemsstaterna.

na .

(')

EGT C 78 , 12.3.1997 , s . 15 .
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(Ändringsförslag 4)
Fjortonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Genom de uppgifter som tilldelas centrumet innebär detta ett
samarbete med andra nationella och internationella organisa
tioner, särskilt Europarådet som har erkänd erfarenhet inom

Genom de uppgifter som tilldelas centrumet innebär detta ett
samarbete med andra regionala, nationella och internationella
organisationer, särskilt Europarådet som har erkänd erfarenhet

detta område .

inom detta område .

(Ändringsförslag 5)
Sextonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Centrumet bör ha en så självständig juridisk och politisk
ställning som möjligt och samtidigt upprätthålla nära förbindelser med gemenskapens institutioner.

Centrumet bör ha en så självständig juridisk och politisk
ställning som möjligt men fungera på Europeiska kommis
sionens ansvar och upprätthålla nära förbindelser med gemen
skåpens institutioner.

(Ändringsförslag 6)
Artikel 2.2

2. Centrumet skall undersöka omfattningen och utveckling
en av företeelser och yttringar av rasism, främlingsfientlighet
och antisemitism, analysera orsakerna, följder och effekter
samt studera exempel på god praxis för att råda bot på detta. I
detta syfte skall centrumet

2. Centrumet skall samordna och harmonisera forskning
en kring omfattningen och utvecklingen av företeelser och
yttringar av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism och
främja en analys av orsakerna, följder och effekter samt
jämföra exempel på god praxis för att råda bot på detta. I detta
syfte skall centrumet

ter, inbegripet uppgifter från vetenskaplig forskning, som

a) samla in, registrera och analysera information och uppgif
ter, inbegripet uppgifter från vetenskaplig forskning, som

lämnas till centrumet av medlemsstaterna, gemenskapens
institutioner, internationella organ — särskilt de som avses
i artikel 4. 1 — eller av icke-statliga organisationer,

lämnas till centrumet av forskningscentren, medlemssta
terna, gemenskapens institutioner, internationella organ —
särskilt de som avses i artikel 4.1 — eller av icke-statliga

a) samla in, registrera och analysera information och uppgif

organisationer,

b) inleda ett samarbete med dem som tillhandahåller infor
mationen och utarbeta riktlinjer för ett gemensamt utnytt

b)

inleda ett samarbete med dem som tillhandahåller infor

mationen och utarbeta riktlinjer för ett gemensamt utnytt
jande av deras databaser i syfte att, i förekommande fall på
begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen,
främja en bred spridning av denna information,

jande av deras databaser i syfte att, i förekommande fall på
begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen,
främja en bred spridning av denna information,
c) vid behov bedriva forskning och utföra vetenskapliga
undersökningar, förberedande studier och genomförbar
hetsstudier på begäran av Europaparlamentet, rådet eller
kommissionen, samt anordna expertmöten och vid behov
bilda särskilda arbetsgrupper,

c) bedriva forskning och utföra vetenskapliga undersökning
ar, förberedande studier och genomförbarhetsstudier på
begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen,

d) bilda en dokumentationssamling som är öppen för allmän
heten, uppmuntra främjandet av informationsverksamhet
och främja vetenskaplig forskning,

d) stödja bildandet och förenandet av en dokumentations
samlingar som är öppen för allmänheten, bistå i främjan

samt anordna expertmöten och vid behov bilda särskilda
arbetsgrupper,

det av informationsverksamhet och främja vetenskaplig
forskning,

e) utarbeta slutsatser och rekommendationer riktade till
gemenskapen och medlemsstaterna,

e)

f)

f)

publicera en årlig rapport om situationen vad gäller rasism
och främlingsfientlighet i gemenskapen och samtidigt
understryka exempel på god praxis, samt rapportera om
centrumets verksamhet,

utarbeta slutsatser och rekommendationer riktade till

gemenskapen och medlemsstaterna, primärt på begäran
av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen,

publicera en årlig rapport om situationen vad gäller rasism
och främlingsfientlighet i gemenskapen och samtidigt
understryka exempel på god praxis, samt rapportera om
centrumets verksamhet,
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g) inrätta och samordna ett "Europeiskt nätverk för informa
tion om rasism och främlingsfientlighet" (Raxen) beståen

g) inrätta och samordna ett "Europeiskt nätverk för informa
tion om rasism och främlingsfientlighet" (Raxen) beståen

de av en central enhet i centrumet som samarbetar med

de av en central enhet i centrumet som samarbetar med

nationella forskningscentrum vid universiteten, icke-statli
ga organisationer och specialiserade centrum som inrättats
av nationella eller internationella organisationer som avses

nationella forskningscentrum vid universiteten, icke-statli
ga organisationer och specialiserade centrum som inrättats
av regionala, nationella eller internationella organisatio
ner som avses i artikel 7 , samt också möjliggöra utarbe
tandet av gemensamma kriterier och sammanställan
det av jämförbara uppgifter,

i artikel 7 ,

h) underlätta och uppmuntra regelbundet anordnade runda
bordssamtal , eller andra redan befintliga rådgivande perm
anenta instanser i medlemsstaterna med deltagande från
arbetsmarknadens parter, forskningscentrum och företrä
dare för behöriga offentliga myndigheter och övriga
personer eller organ som berörs av problemet med rasism
och främlingsfientlighet. I sin årliga rapport om situatio
nen vad gäller rasism och främlingsfientlighet i Europeis
ka gemenskapen skall centrumet beakta resultaten från

h) underlätta och uppmuntra regelbundet anordnade runda
bordssamtal, eller andra redan befintliga rådgivande perm
anenta instanser i medlemsstaterna, med deltagande från
arbetsmarknadens parter, forskningscentrum och företrä
dare för behöriga offentliga myndigheter och övriga
personer eller organ som berörs av problemet med rasism
och främlingsfientlighet. I sin årliga rapport om situatio
nen vad gäller rasism och främlingsfientlighet i Europeis
ka gemenskapen skall centrumet beakta resultaten från

nationella rundabordssamtal eller från andra redan befint

regionala och nationella rundabordssamtal eller från

liga rådgivande permanenta instanser.

andra redan befintliga rådgivande permanenta instanser.

(Ändringsförslag 7)
Artikel 3.3 a) — g)
—

a) Religionsfrihet

a)

Den fria rörligheten för personer inom gemenskapen.

a)

Den fria rörligheten för personer inom gemenskapen.

b)

Sysselsättningen .

b)

Sysselsättningen .

c)

Media och andra kommunikationsmedel .

c)

Media och andra kommunikationsmedel .

d)

Undervisning, yrkesutbildning och ungdom.

d)

Undervisning, yrkesutbildning och ungdom .

e)

Social utslagning.

e)

Social utslagning.

f)

Fri rörlighet för varor.

f)

Fri rörlighet för varor.

g) Kultur.

g) Kultur.

ga)

Förebyggande åtgärder och handlingsmöjligheter.

(Ändringsförslag 22)
Artikel 5.4

4. När personuppgifter överlämnas till centrumet i kraft av
denna förordning och i enlighet med nationell lagstiftning, får
dessa uppgifter endast användas för avsett ändamål och enligt
de villkor som föreskrivs av den avdelning som överlämnar
personuppgifterna. Denna bestämmelse skall tillämpas på
motsvarande sätt när personuppgifter överlämnas från centru
met till medlemsstaternas behöriga myndigheter eller till
internationella organisationer övriga gemenskapsramar. Cent
rumet skall avstå från all verksamhet i konkreta och namngiv
na fall.

4. När personuppgifter överlämnas till centrumet i kraft av
denna förordning och i enlighet med nationell lagstiftning, får
dessa uppgifter endast användas för avsett ändamål och enligt
de villkor som föreskrivs av den avdelning som överlämnar
personuppgifterna. Denna bestämmelse skall tillämpas på
motsvarande sätt när personuppgifter överlämnas från centru
met till medlemsstaternas behöriga myndigheter eller till
internationella organisationer övriga gemenskapsramar.
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(Ändringsförslag 8)
Artikel 6

Centrumet skall vara en juridisk person . I samtliga medlems-

Centrumet skall vara en juridisk person i enlighet med artikel

stater skall det ha den mest vittgående rättskapacitet som
tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Centrumet får bland annat förvärva eller avyttra fast och lös
egendom och föra talan inför domstol och andra myndigheter.

142 i budgetförordningen. I samtliga medlemsstater skall det
ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska
personer enligt den nationella lagstiftningen . Centrumet får
bland annat förvärva eller avyttra fast och lös egendom och
föra talan inför domstol och andra myndigheter.

(Ändringsförslag 9)
Artikel 7, rubriken

Samarbete med nationella och internationella organisationer

Samarbete med regionala, nationella och internationella orga
nisationer

(Ändringsförslag 10)
Artikel 7.1

1 . För att utföra sina uppgifterfar centrumet samarbeta med
nationella eller internationella, statliga eller icke-statliga organisationer som är behöriga inom området rasism och främlingsfientlighet.

1 . För att utföra sina uppgifter skall centrumet samarbeta
med regionala, nationella eller internationella, statliga eller
icke-statliga organisationer som är behöriga inom området
rasism och främlingsfientlighet.

(Ändringsförslag 11 )
Artikel 8.2, första stycket

2. Namnen pa ledamöterna i styrelsen och deras suppleanter
skall meddelas till Europeiska kommissionen för offentliggö
rande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning . Deras
mandat är treårigt och kan förnyas en gång. Styrelsen skall
själv välja sin ordförande och vice ordförande samt övriga
ledamöter i det verkställande organ som avses i artikel 9.

2. Namnen pa ledamöterna i styrelsen och deras suppleanter
skall meddelas till Europeiska kommissionen för offentliggö
rande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Deras

mandat är treårigt och kan förnyas en gång. Styrelsen skall ha
kommissionens företrädare som ordförande och själv välja
vice ordförande samt övriga ledamöter i det verkställande
organ som avses i artikel 9.

(Ändringsförslag 12)
Artikel 8.3 b)

b) anta årsrapporten och centrumets slutsatser och rekom
mendationer och överlämna dem till Europaparlamentet,
rådet, kommissionen, Ekonomiska sociala kommittén och

b) anta årsrapporten och centrumets slutsatser och rekom
mendationer och framlägga dem till Europaparlamentet,
rådet och kommissionen för bedömning, samt överläm

till Regionkommittén, samt se till att årsrapporten offent
liggörs,

na dem till Ekonomiska sociala kommittén och till

Regionkommittén, samt se till att årsrapporten offentlig
görs,

(Ändringsförslag 13 )
Artikel 8.3 e)

e) bevilja direktören ansvarsfrihet för genomförandet av
budgeten.

Utgår
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(Ändringsförslag 14)
Artikel 9.1

1 . Det verkställande organet skall bestå av ordföranden och
vice ordföranden i styrelsen samt av högst tre andra ledamöter
av styrelsen. Bland dessa måste den person som utses av
Europarådet och företrädaren för kommissionen ingå.

1 . Det verkställande organet skall bestå av ordföranden och
vice ordföranden i styrelsen samt av högst tre andra ledamöter
av styrelsen, bland vilka kan ingå de personer som utsetts av
Europarådet och Europaparlamentet (dock inte en leda
mot).

(Ändringsförslag 15)
Artikel 10.3

3.

Direktören skall redovisa sin förvaltning för styrelsen

Ändringsförslaget påverkar inte den svenska texten,

och delta i styrelsens och det verkställande organets möten.

(Ändringsförslag 16)
Artikel 11.2, andra stycket

Dessa experter skall utses av styrelsen pa grundval av förslag
internationella organisationer och organ som är knutna till

Dessa experter skall utses av styrelsen pa grundval av förslag
från medlemsstaterna, kommissionen samt de olika organisa
tioner och organ som är knutna till centrumets arbete och som

centrumets arbete och som avses i artikel 7 .

avses i artikel 7 .

från medlemsstaterna, kommissionen samt de nationella och

(Ändringsförslag 17)
Artikel 12.1

1 . De förordningar och bestämmelser som är tillämpliga pa
Europeiska gemenskapernas tjänstemän och anställda skall
även tillämpas på centrumets personal .

1 . De förordningar och bestämmelser som är tillämpliga på
Europeiska gemenskapernas tjänstemän och anställda skall
även tillämpas på centrumets personal. Vid anställningarna
får ingen som helst diskriminering på grund av nationalitet
förekomma. För att centrumet effektivt skall kunna upp
rätta ett transeuropeiskt nätverk på det här området
kommer personal också att anställas företrädesvis tillfälligt
eller för en viss tid eller genom förordnanden från specia
listorgan inom eller utanför Europeiska unionen.

(Ändringsförslag 18)
Artikel 13.2 — 13.4

2.

Direktören skall senast den 15 februari varje ar upprätta

ett preliminärt budgetförslag för kommande budgetår. Det
preliminära budgetförslaget skall omfatta driftskostnader och
kostnader för det arbetsprogram som avser kommande budge
tår. Direktören skall lägga fram det preliminära budgetförsla

get tillsammans med tjänsteförteckningen för styrelsen .

2. Direktören skall senast den 15 februari varje ar upprätta
ett preliminärt budgetförslag för kommande budgetår som
inleds med en motivering. Det preliminära budgetförslaget
skall omfatta driftskostnader och kostnader för det arbetspro
gram som avser kommande budgetår. Direktören skall inför
styrelsen lägga fram det preliminära budgetförslaget tillsam
mans med tjänsteförteckningen vilken skall visa antal tjän
ster per lönegrad inom varje kategori och antal tjänster
som beviljades av den budgetansvariga myndigheten för
föregående budgetår i enlighet med bestämmelserna i
artikel 20.3 tredje strecksatsen och 20.4 i budgetförord
ningen.

3.
Det skall vara balans mellan inkomster och utgifter i
budgeten.

3 . Det skall vara balans mellan inkomster och utgifter i
budgeten.
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Utan att det paverkar övriga medel , skall centrumets

4.

Utan att det paverkar övriga medel , skall centrumets

inkomster omfatta

inkomster omfatta

a) ett bidrag från gemenskapen som förs upp på en särskild
budgetpost i Europeiska gemenskapernas allmänna budget

a) ett bidrag från gemenskapen som står i proportion till de
inkomster som uppburits utöver detta bidrag, fastställs
inom ramen för det årliga budgetförfarandet och förs
upp på en särskild budgetpost i Europeiska gemenskaper

(kommissionens avsnitt),

nas allmänna budget (kommissionens avsnitt),

b) betalningar för utförda tjänster, och

b) betalningar för utförda tjänster, och

c) eventuella ekonomiska bidrag från de organisationer och
organ som avses i artikel 7 .

c) eventuella ekonomiska bidrag från de organisationer och
organ som avses i artikel 7, eller från andra erkända
organisationer som vill stödja centrumets verksamhet.
Utan att det påverkar nedanstående bestämmelser skall de
principer och bestämmelser som reglerar gemenskapens
inkomster och utgifter tillämpas.

(Ändringsförslag 20)
Artikel 13.6 och 13.7

6.
Styrelsen skall anta budgetförslaget och vidarebefordra
det till kommissionen, som på grundval av detta skall fastställa
motsvarande beräkningar i det preliminära förslaget till Euro
peiska gemenskapernas allmänna budget, som kommissionen
lägger fram för rådet enligt artikel 203 i fördraget.

6. Styrelsen skall anta budgetförslaget och vidarebefordra
det till kommissionen, som på grundval av detta skall ge
anvisningar och fastställa motsvarande beräkningar i det
preliminära förslaget till Europeiska gemenskapernas allmän
na budget, som kommissionen lägger fram för rådet enligt
artikel 203 i fördraget.

7.
Styrelsen skall fastställa centrumets slutliga budget innan
räkenskapsåret börjar och vid behov anpassa den till gemen
skapens bidrag och centrumets övriga medel.

7.

Styrelsen skall, i enlighet med kommissionens anvis

ningar, fastställa centrumets slutliga budget innan räkenskaps
året börjar och efter att budgetmyndigheten har antagit
gemenskapens bidrag i förhållande till centrumets övriga
medel .

(Ändringsförslag 21 )
Artikel 13.10 - 13.12

10. Direktören skall senast den 31 mars varje ar lägga fram
en redovisning av centrumets samtliga inkomster och utgifter
under föregående budgetår för kommissionen, styrelsen och
revisionsrätten. Revisionsrätten skall granska redovisningen i
enlighet med artikel 188c i fördraget.

10. Direktören skall senast den 31 mars varje år lägga fram
en redovisning av centrumets samtliga inkomster och utgifter
under föregående budgetår för kommissionen, styrelsen och
revisionsrätten, och för information till rådet och Europa
parlamentet. Revisionsrätten skall granska redovisningen i
enlighet med artikel 188c i fördraget.

1 1 . Styrelsen skall ge direktören ansvarsfrihet för genom
förandet av budgeten .

11 .
Europaparlamentet skall ge direktören ansvarsfrihet
för genomförandet av budgeten i enlighet med artikel 206 i
fördraget.

12 .

Efter att ha hört kommissionen och revisionsrätten skall

styrelsen fastställa interna finsansiella bestämmelse, i vilka
man särsklit skall ange bestämmelser om upprättande och
genomförande av centrumets budget.

12 .

Efter att ha hört kommissionen och revisionsrätten och

Europaparlamentet skall styrelsen fastställa interna finsan
siella bestämmelse, i vilka man särsklit skall ange bestämmel
ser om upprättande och genomförande av centrumets budget i
enlighet med de interna budgetbestämmelser som tillämpas
på övriga av Europeiska unionens decentraliserade organ..
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(Ändringsförslag 19)
Artikel 13a (ny)
Artikel 13a

De översättningstjänster som organet behöver för sin

verksamhet skall tillhandahållas av Översättningscentrum
för Europeiska unionens organ som inrättades genom
förordning (EG) nr 2965/94.

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslaget till rådets förordning om
inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
(KOM(96)0615 - C4-0070/97 - 96/0298(CNS))

( S amrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(96)0615 — 96/0298(CNS)) ('),

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 235 i EG-fördraget (C4-0070/97),
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
och yttrandet från budgetutskottet (A4-01 10/97).
1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel
189a.2 i EG-fördraget,

3 . uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den text som
parlamentet har godkänt,
4. begär att medlingsförfarandet inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet
har godkänt,
5.
(')

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .
EGT C 78 , 12.3.1997 , s . 15 .
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8. Tillväxt, sysselsättning och konvergens
A4-01 11/97

Resolution om kommissionens ekonomiska årsrapport för 1997 — Tillväxt, sysselsättning och

konvergens på vägen till EMU (KOM(97)0027 — C4-0078/97)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens ekonomiska årsrapport för 1997 (KOM(97)0027 — C4-0078/97),

— med beaktande av den slutliga rapporten från den tillfälliga kommittén för sysselsättning och sina
talrika resolutioner om sysselsättning och arbetstid,
— med beaktande av EG-fördraget och i synnerhet artiklarna 2, 3a, 102a, 103 , 130a, och 130bi,

— med beaktande av sin resolution av den 19 juni 1996 om de allmänna ekonomiska riktlinjerna
1996 ('),

— med beaktande av slutsatserna från toppmötet i Turin den 29 mars 1996, toppmötet i Florens den
21-22 juni 1996 och toppmötet i Dublin den 13 och 14 december 1996 liksom anförandet av
ordförande Santer vid G7-konferensen i Lille om sysselsättning den 1 april 1996, vilka föreskriver
kamp mot arbetslöshet som en prioriterad uppgift,

— med beaktande av vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning (KOM(94)0700),

— med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik och
yttrandet från utskottet för sysselsättning och socialfrågor (A4-01 1 1 /97), och med beaktande av
följande:
A. Kommissionens ekonomiska årsrapport för 1997 kan anses vara kommissionens utkast till allmänna
riktlinjer för ekonomisk politik enligt artikel 103 i EG-fördraget.

B. Kommissionens ekonomiska årsrapport för 1997 anför skäl för försiktig optimism vad gäller en
lyckad övergång till EMU eftersom de underliggande krafter som avgör ihållande tillväxt, såsom
institutionella förberedelser för EMU, konsolidering av skatter, lägre korta och långa räntor, stabila
växelkurser och stabila priser beräknas bli övertygande .
C. Inträdet av finska marken och italienska liran i växelkursmekanismen (ERM) har förbättrat
växelkursstabiliteten i EU .

D. Trots att den reala BNP:n förväntas växa under 1997 med 2,3 % och under 1998 med 2,8 % kommer

inte tillräckligt många nya arbetstillfällen att skapas för att påtagligt minska antalet arbetslösa.

E. De faktorer som avgör utbudet, såsom måttliga löneökningar, en sund lönsamhet på investeringar och
minskade lånekostnader har blivit mycket gynnsamma, men är inte tillräckliga för att ge en betydande
minskning av antalet arbetslösa.
F. Enligt kommissionens ekonomiska årsrapport har tillväxthindren under första hälften av 1990-talet
varit makroekonomiska faktorer såsom att efterfrågan ökat kraftigare än produktionskapaciteten,
snedvriden policy-mix och okontrollerad valutaoro.
G. Den nuvarande kvoten mellan investeringar/BNP kan bara vidmakthålla den nuvarande arbetslös
hetsnivån och bidra med en blygsam tillväxttakt på cirka 2 % , men man skall komma ihåg att
offentliga investeringar, beräknade som andel av BNP, mellan 1995 och 1997 gick tillbaka med 0,3 %
och för perioden 1 997 till 1 998 förväntas uppvisa nolltillväxt.
H. EU:s förmåga att vidmakthålla en högkvalitativ infrastruktur är hotad, och därmed dess konkurren
skraft, liksom tillväxt och sysselsättningsmöjligheter på lång sikt.

(')

EGT C 198 , 8.7.1996, s . 115 .
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I.

Det erinras om att offentliga investeringar kan, om de väljs väl med hänsyn till sin ekonomiska och
sociala lönsamhet, ha en positiv effekt på nivån privata investeringar, privat aktiekapital och privata
investeringars lönsamhet.

J.

Kommissionens ekonomiska årsrapport hävdar å ena sidan att varken tekniska förändringar eller
globaliseringen är orsakerna till arbetslösheten utan tvärtom de centrala drivande krafterna bakom

ekonomisk tillväxt och förbättringar i arbetsförhållanden och levnadsstandard. Å andra sidan kräver
de potentiella fördelarna av tekniska framsteg och globalisering ytterligare åtgärder på utbudssidan i
syfte att upprätta effektiva marknader för varor och tjänster och för att förbättra utbildning och
yrkesutbildning .
K. Enligt kommissionens ekonomiska årsrapport behövs ett mer sysselsättningsintensivt tillväxtmönster.

L. Artikel 2 i EG-fördraget är att beakta, liksom också behovet av att tillförsäkra alla medborgare i
Europeiska unionen ett socialskydd.

1 . Parlamentet välkomnar kommissionens bedömning överlag i den ekonomiska årsrapporten för år
1997 och det mera realistiska synsätt som varit rådande i denna rapport, jämfört med de överoptimistiska
antagandena i de ekonomiska årsrapporterna för åren 1995 och 1996, men är dock allvarligt oroat över den
attityd som detta dokument intar i fråga om det allvarligaste problemet, nämligen arbetslösheten,

2. påpekar att utbud och efterfrågan är väsentliga bestämmande faktorer för konjunkturutvecklingen
och är därför oroat över att efterfrågan hos konsumenter i Europa på grund av den höga arbetslösheten och
pessimistiska framtidsutsikter fortfarande är för lågt för att utlösa ekonomisk återhämtning,
3 . uppmanar därför medlemsstaterna att komplettera de redan inledda åtgärderna med efterfrågestimu
lerande åtgärder; understryker den mycket låga efterfrågan inom EU, samtidigt som de strukturella
underskotten, det vill säga de av efterfrågeutvecklingen oberoende budgetarna, systematiskt minskats
sedan 80-talet, medan risken för inflation och perioder med reell devalvering medfört tillväxtdämpande
motåtgärder från centralbankerna och fått högre räntor som följd,

4. anser att EU:s tillväxtutsikter är otillräckliga för att bekämpa massarbetslösheten och ser i den låga
investeringsviljan och i den sämsta investeringstrenden i EU sedan 80-talet huvudorsakerna till den svaga
ekonomiska utvecklingen, en utveckling som inte tilltar i dynamik trots goda villkor på utbudssida (god
exporttillväxt, förbättring av företagens vinster, fackföreningarnas återhållsamhet inom ramen för
lönepolitiken , reallöneökningstakt lägre än ökningstakt i arbetsproduktivitet, sänkning av skattesatserna
för företag och förmögenheter, låga löner),
5.

betonar att den fortsatta och i de flesta EU-medlemsstaterna ökande massarbetslösheten , de ökande

fattigdomstendenserna, den existerande klyftan mellan fattiga och rika, den ökande motsättningen mellan
centrala och perifera regioner samt gemenskapens otillräckliga tillväxtutveckling är väsentliga problem,
som knappast kan minskas genom en lätt konjunkturåterhämtning under 1997, och anser fortfarande att de
egentliga hindren för en adekvat tillväxt av ekonomi och sysselsättning ligger i följande :
i)

en för låg investeringsverksamhet i de privata företagen och en otillräcklig tillgång på finansiella
medel för små och medelstora företag samtidigt som de offentliga investeringarna skärs ned,

ii) en otillräcklig innovationsverksamhet, vilket tydligt märks på den minskande andelen av utgifterna
för FoU både från företagens och de offentliga institutionernas sida,
iii) brist på effektiv samordning mellan inkomst-, finans- och penningpolitiken på nationell och europeisk
nivå,

iv) höga realräntor, som är resultatet av ökande volatilitet på finansmarknaden särskilt efter avreglering
arna på 90-talet, allt mer konkurrens på marknaderna och över en för lång tid restriktiv penningpolitik
inom EU ,

v) för svag inhemsk efterfrågan och hushållens alltför svaga efterfrågan,
vi) brist på kreativitet och beredskap att ta risker hos företagarna och på entreprenörsanda,
vii) brist på åtgärder för vidareutbildning och förbättrade kvalifikationer,
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viii)bristen på anpassning pa arbetsmarknaden, skattetrycket och storleken pa andra avgifter till staten,
samt behovet av en förenklad administration ,

ix) finansiell spekulation som är till skada för de produktiva investeringarna,

x) överdriven reglering är en börda för företag i hela Europa och leder till administrativa och andra
kostnader, som minskar de intäkter som kan användas till investering i företaget eller till
nyanställning,

6. betonar dock att tillväxtfrämjande endast kan vara en del av en politik för att bekämpa arbetslösheten
och påpekar att all sådan politik måste ta hänsyn till att tillväxt — så som den mäts i traditionella
räkenskaper — inte automatiskt sammanfaller med ökad välfärd för medborgarna och att de begränsningar
som en icke hållbar utveckling innebär måste tas med i beräkningen,
7.

slår fast att stora rörelser i de reala växelkurserna kan leda till att företagen minskar kostnaderna och

skär ner på antalet i apprecieringsperioderna och att dessa återskapas när växelkurserna korrigeras .
Därigenom blir växelkursosäkerheterna en ständig källa till den otillräckliga sysselsättnings- och
investeringsutvecklingen i Europa, som bara kan undanröjas genom att den ekonomiska och monetära
unionen snart införs ,

8 . anser att osäkerheten om när den monetära unionen kommer att införas påverkar den ekonomiska
utvecklingen negativt och uppmanar regeringarna att göra allt för att återställa de ekonomiska aktörernas
förtroende genom entydiga förklaringar,
9 . konstaterar att företag som en följd av de höga lagstadgade kostnaderna för arbetskraft utöver
lönekostnader är motvilliga att anställa ny arbetskraft särskilt till okvalificerade tjänster; på grund av dessa
höga lönebikostnader ser företagen investering i anläggningstillgångar eller högre produktivitet som ett
sätt att förbättra resultatet och inte som ett sätt att skapa arbetstillfällen ; anser att om man tog itu med dessa

problem på nationell nivå skulle det främja till större sysselsättningsstyrd tillväxt,
1 0. anser att fullbordande av den inre marknaden genom den monetära unionen är ett riktigt steg för att
minska den växelkursframkallade volatiliteten på finansmarknaderna, som avspeglar sig i höga räntor
trots låg inflation,
1 1 . begär att EU-fördraget skall tillämpas fullt ut med det manöverutrymme det medger, särskilt vad
gäller underskott och statlig skuldsättning,

12. anser att konsolidering av budgetarna är nödvändig, men ifrågasätter kommissionens påstående att
de direkt begränsande effekterna av en konsolidering av budgetarna under 1996-97 troligen kommer att
neutraliseras genom att kombinationen av olika ekonomiska och politiska instrument åter bringas i balans
och förtroendet bland både företag och konsumenter förbättras ; betonar en finanspolitik på medellång sikt,
som tar hänsyn till de grundläggande konjunkturväxlingarna och som är förenlig med konvergenskrite
rierna i EU-fördraget; understryker, att så länge de statliga utgifterna inte ökar i reella termer, är bättre att
förbättra underskottet i förhållande till BNP genom en ökad ekonomisk tillväxt än genom en minskning av
de offentliga utgifterna — särskilt vad beträffar utgifter för utbildning och ekologisk omvandling ; de
medlemsstater som uppfyller underskottskriteriet skall ta större ansvar för att främja tillväxten i Europa,
13 .

är emot samtliga manipulationer av finanstransaktioner syftande till att tillfälligt uppfylla

konvergenskriterierna,

14 . kräver som en prioriterad uppgift att kampen mot arbetslösheten måste inbegripas i alla
politikområden och uttalar sig för en bättre samordning och överensstämmelse mellan den ekonomiska

politiken, struktur-, finans-, penning- och inkomstpolitiken på EU-nivå och en form av ekonomisk ledning
på EU-nivå som kan garantera en sådan förbättrad samordning och samordnande åtgärder, och som gäller
alla de femton medlemsstaterna,

15 .
kräver att de beslut som togs vid toppmötet i Essen genomförs och håller därför fast vid
genomförandet av sysselsättningspakten samt infrastrukturinvesteringarna i nät för trafik, miljö, energi
och kommunikationer, men också för en höjning av medlen och programmen för FoTU, för utbildning och
kompetenshöjning samt en ännu kraftigare inriktning av struktur- och sammanhållningsfondens medel på
sysselsättningsmålet; kräver därför att åtgärderna i Delors vitbok "Tillväxt, konkurrenskraft och
sysselsättning" genomförs ,
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16. betonar att det krävs både privata och offentliga investeringar för att gemenskapens ekonomi skall
kunna växa i en lämplig takt; kräver en kombination av olika ekonomiska och politiska instrument för att
underlätta detta, dvs. en nedtoning av den politik som syftar till att skära ned på kostnaderna, vilket skall
ske genom att ge fria tyglar till automatiskt stabiliserande faktorer och en samordnad expansiv
penningpolitik; betonar att offentliga investeringar uppmuntrar till privata investeringar genom att de
minskar kostnaderna för dessa, och beklagar att andelen av de offentliga investeringarna av BNP under

senare år har minskat från 3,5 procent till mindre än 2,5 procent inom EU; kräver en ökning av de slags
offentliga investeringar som medför lämpliga sociala och ekonomiska vinster,

1 7 . efterfrågar särskilt att investeringar i den offentliga sektorn, om deras ekonomiska och samälleliga
lönsamhet är garanterad, skall möjliggöra att tillväxt på både efterfråge- och utbudssidan kommer igång
och uppmuntra investeringar i den privata sektorn genom gynnsamma förutsättningar; önskar ett
samordnat angreppssätt för att tillväxthinder skall övervinnas med hjälp av privata investeringar inom en

gynnsam makroekonomisk ram, men också genom allmänna offentliga infrastrukturprogram, en
nedtoning av politiken för kostnadsnedskärningar genom att ge fria tyglar till automatiskt stabiliserande
faktorer, och en samordnad uppluckring av penning- och valutapolitik,
18 . anser det nödvändigt att undanta alla utgifter för fortbildning, forskning och utveckling från
bedömningen av budgetunderskott, eftersom sådana investeringar i framtiden kommer att vara en
drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning,

1 9. kräver att gemenskapens finansiella instrument via EIB skall utvidgas och att gemenskapslån införs
för att finansiera viktiga EG-investeringsprojekt och för finansiellt stöd till de små och medelstora
företagen och understryker härvid EIB:s roll som garant för lån ; anser det nödvändigt att öppna
riskkapitals- och kreditmarknaderna i Europa för att möjliggöra tillgång till kapital för små och medelstora
företag ; den privata sektorn måste vara en föregångare inom detta område men de nationella regeringarna
måste lätta på restriktionerna för kapitaltillgänglighet i synnerhet för små och medelstora företag,
20. anser att forskning och industribasen i Europa har svaga punkter och kräver därför åtgärder för att
stimulera FoU genom lämpliga skatteförmåner, särskilt för de små och medelstora företagen ; kräver
vidare att tillgången till och förfogandet över riskkapital underlättas för små och medelstora företag, som
är verksamma inom FoU-sektorn och att en väl presterande forskningsinfrastruktur främjas samt ett nära
gränsöverskridande samarbete kommer till stånd mellan företag, högskolor och forskningsinstitutioner;
kräver att innovationsmiljön och de allmänna villkoren för små och medelstora företag och nybildade
företag förbättras samt förbättringar av industriella strukturer även på området för nya material och
miljötekniker,
21 . kräver i enlighet med Dublinförklaringen om sysselsättningspolitiken att stöd ges åt medlemssta
ternas ansträngningar för att främja sysselsättningen och minimera arbetslösheten och att en fullödig
sysselsättningsstrategi görs upp som omfattar makroekonomiska politiska och strukturreformerande
åtgärder,

22 . kräver lättnader för produktionsfaktorn arbete vad gäller skatter och sociala avgifter, kompetens
höjning hos individer, en uppdämning av strömmen av lagar och bestämmelser och en avbyråkratisering
samt ett påskyndande av tillståndsförfarandena,
23 . uttalar sig inte till förmån för den ekonomiska årsrapportens förslag om större löneskillnader
mellan olika regioner, eftersom detta kan leda till ett ökat tryck på att lönerna skall justeras nedåt och
resultera i ännu fler företagsutlokaliseringar och ännu mer av flyttlasspolitik inom EU och eftersom detta
inte heller är något effektivt sätt att vare sig främja den ekonomiska tillväxten eller skapa och bibehålla
arbetstillfällen ,

24. kräver därför en aktiv arbetsmarknadspolitik med målsättningen att förbättra arbetsmarknadens
anpassningsförmåga och att minska utslagningen genom att främja integration i arbetslivet och/eller
yrkesutbildning ; kräver en reducering av andra kostnader än löner som är förenade med faktorn arbete
(arbetsgivaravgifter),
25 .
välkomnar inrättandet av en sysselsättnings- och arbetsmarknadskommitté och uppmanar denna att
överväga vilka åtgärder som behövs för att man skall kunna uppnå snabba framsteg på följande områden :

— livslång yrkesutbildning som inriktar sig på mera högkvalificerade arbeten vilka svarar mot
arbetsmarknadens krav, framför allt inom högteknologisektorerna, till exempel genom att skapa ett
system för flexibla arrangemang med arbetsgivarna, varvid grunden skall utgöras av principerna
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om "yrkesutbildning mot ersättning" och/eller "arbete-studier" och avsikten skall vara att arbetslösa
och/eller nyligen utexaminerade utan arbetslivserfarenhet skall kunna anställas,
— genom förenkling av de administrativa och skattetekniska formaliteterna uppmuntra eget företagande
samt skapandet av småföretag,
— arbetstidsomläggning utan förlust av konkurrenskraft eller produktivitet, såsom ett medel att skapa
bättre möjligheter för ökad sysselsättning,
— stöd till utvecklandet av nya källor till sysselsättning, särskilt inom miljö-, kultur- och vårdsektorerna,
varvid full nytta skall dras av de anslag som anvisats för detta ändamål under budgetposten B3-401 3N
för utvecklingen av organisationer som utan vinstsyfte är verksamma inom detta område,
— utarbetande av adekvata gemensamma socioekonomiska indikatorer för övervakningen av utveck
lingstendenserna på arbetsmarknaden,

26. uppmanar kommissionen och rådet att ta med ett kapitel om sysselsättning i fördraget, för att
därigenom skapa ökade befogenheter och låta en verklig samordning av de berörda formerna för politik
ingå i en konsekvent strategi för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik,
27 . beklagar att kommissionens analys av "åldrande" befolkningar inte har resulterat i någon djup
analys av behovet att uppmuntra anställning av långtidsarbetslösa (över 40) och av problemet med
"åldersdiskriminering" av arbetsmarknaden,
28 . kräver en sänkning av realräntan, för att såväl privata investering som konsolideringen av den
offentliga budgeten skall underlättas och så att handlingsutrymmet kan utnyttjas fullt ut genom en positiv
ränteutveckling,

29 . kräver ett slut på den oetiska skattekonkurrensen inom EU genom en uppförandekodex gällande
beskattning av företag och kapital i ett skatteprotokoll , som skall komplettera EU-fördraget; skattekon
kurrensen kommer annars i längden att undandra alla stater det skatteunderlag de behöver för att kunna
uppfylla sina uppgifter och omöjliggöra en konsolidering av budgetarna,
30. betonar att bevisen för globaliseringens omfattning varierar: medan den ekonomiska globalisering
en utan tvivel är imponerande och kapitalrörligheten har tilltagit på ett påtagligt sätt, är faktisk
(icke-finansiell ) globalisering mer obestämbar; medger emellertid att globaliseringens inverkan på
realekonomin troligen kommer att vara tydligare i framtiden och förespråkar att en EU-strategi skall
utformas för att kunna hantera detta, strategin skall omfatta både den Ekonomiska och monetära unionen,
ett internationellt monetärt samarbete och inom Världshandelsorganisationen avtalade internationella
konkurrensbestämmelser, som syftar till att undvika social och miljömässig dumpning.
31 . uppmanar kommissionen att i sitt förslag till allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
inbegripa de i denna resolution omnämnda konkreta faktorerna för denna kombinerade strategi på
europeisk nivå,
32. uppmanar sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och de
nationella parlamenten .

9. System for ekonomiskt stod till betalningsbalanser
A4-0105/97

Resolution om kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet: Översyn av systemet för
medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans — Rådets förordning 88/
1969/EEG (KOM(96)0545 - C4-0588/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens förslag till rådet och Europaparlamentet (KOM(96)0545 —
C4-0588/96),

— med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik och
budgetutskottets yttrande (A4-01 05/97) och med beaktande av följande:
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A. Systemet för stöd till medlemsstaters betalningsbalans kan fylla en stabiliserande funktion och har
också gjort det med jämna mellanrum.

B. För de medlemsstater som inte omedelbart från och med den 1 januari 1999 går med i EMU kommer
det att bli nödvändigt med en möjlighet att få stöd för stabilisering av betalningsbalansen .
C. Också för nya medlemmar i Europeiska unionen, vilka inte omedelbart kommer att gå med i EMU,
kommer det att bli nödvändigt med en möjlighet att få stöd i händelse av problem med
betalningsbalansen .
D. Kostnaderna för systemet för stöd till medlemsstaters betalningsbalans betalas helt och hållet av de
medlemsstater som kommer i åtnjutande av sådant stöd. Räntan är dock mycket låg till följd av att
stödet fullt ut garanterats genom Europeiska gemenskapernas budget.

E. Ett gemenskapligt instrument för lån inför den tredje etappen av EMU är möjligt genom EG-fördraget,
men kommissionen har inte gjort några förberedelser för ett sådant.
F. De instrument som unionen och medlemsstaterna har till sitt förfogande för att mildra ekonomiska
chocker inom EMU är inte alltför väl tilltagna och ett gemenskapligt system för lån efter förebild av
systemet för stöd till betalningsbalansen kommer att bli till nytta och är av behovet påkallat.
1.

Parlamentet uppmanar rådet att ha kvar det nuvarande systemet för stöd till betalningsbalansen

också efter införandet av EMU ,

2. uppmanar kommissionen att i enlighet med artikel 103a, andra stycket, i EG-fördraget framlägga ett
förslag till förordning för Europaparlamentet och rådet om ett system för stöd för att hjälpa medlemsstater
som kämpar med svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter,
3 . uppmanar kommissionen att vid utarbetandet av förslaget till ett system för stöd avsett att främja
ekonomisk och monetär stabilitet låta sig inspireras av det nuvarande systemet för stöd till betalningsba
lansen, varvid dock den maximala omfattningen av stödet bör uttryckas som en procentuell andel av de
deltagande medlemsstaternas BNP,

4.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen och rådet.

10. Den europeiska industrins konkurrenskraft
A4-01 13/97

Resolution om kommissionens meddelande om genomforande av benchmarking av den europeiska
industrins konkurrenskraft (KOM(96)0463 — C4-0622/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,
—

med beaktande av kommissionens meddelande (KOM(96)0463 — C4-0622/96),

— med beaktande av kommissionens meddelande om en europeisk kvalitetsfrämjande politik för att
stärka den europeiska konkurrenskraften (SEK(96)2000),
—

med beaktande av sin resolution av den 9 mars 1994 om vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och

sysselsättning (KOM(93)0700) ('),
—

med beaktande av sitt yttrande av den 19 september 1996 om det tredje fleråriga programmet för små
och medelstora företag inom Europeiska unionen ( 1997-2000) (2),

(')
(2)

EGT C 91 . 28.3.1994, s . 124 .
EGT C 320, 28.10.1996 , s . 153 .
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—

med beaktande av sin resolution av den 29 juni 1995 om kommissionens meddelande om en
konkurrenskraftig industripolitik för Europeiska unionen (K()M(94)0319) ('),

—

med beaktande av slutsatserna från rådet (industri ) den 14 november 1996,

— med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet i Dublin,
— med beaktande av betänkandena från den rådgivande gruppen för konkurrenskraft,

— med beaktande av uttalanden från den expertgruppen som deltog i den utskottsutfrågning som den 5
februari 1997 anordnades av parlamentets utskott för ekonomi , valutafrågor och industripolitik,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik och
yttrandet från utskottet för sysselsättning och socialfrågor (A4-01 13/97), och med beaktande av
följande :

Benchmarking och konkurrenskraft

A. Benchmarking är en lämplig metod för att upptäcka de brister i konkurrenskraften som finns inom den
europeiska industrin och metoden baseras på en jämförelse av praxis, scenarier och resultat hos
ekonomiska aktörer av liknande karaktär. Genom benchmarking försöker man fastställa hur de bästa
företagarmetoderna har uppnåtts . Utifrån resultaten från denna jämförelse kan man dock inte

omedelbart vidta konkreta åtgärder utan hänsyn till Europeiska unionens socioekonomiska verklighet
i sin helhet.

B. För att säkerställa att de olika indikatorerna blir jämförbara och konsekventa måste benchmarking
utvecklas och genomföras av medlemsstaterna efter samråd sinsemellan samt samråd med
kommissionen .

C. Benchmarking är en metod för att bedöma ekonomin och bör betraktas som ett instrument och inte
som en politik i sig själv.

D. Det finns olika nivåer vid användningen av benchmarking . För att kunna analysera den europeiska
industrins konkurrenskraft måste man genomföra en benchmarking av dess ramvillkor och en annan
av själva industrin och en av de undersektorer som industrisektorn består av , samt av de företag som
ingår i industrisektorn .
E. Det är i sista hand företagen som bär ansvaret för att vidmakthålla konkurrenskraften men de

offentliga myndigheterna har den viktiga uppgiften att tillhandahålla en lämplig ram för att företagen
skall kunna utveckla sin verksamhet samt att säkerställa att företagens strävanden låter sig förena med
målet som består i en hållbar ekonomisk utveckling.

F. För att benchmarking inom industrin samt en kvalitetsfrämjande politik skall lyckas och förbättra
Europas konkurrenskraft är det en absolut förutsättning att arbetsmarknadens alla parter, inberäknat
de små och medelstora företagen, får medverka.

G. Konkurrenskraften är inget självändamål , utan ett medel att uppnå högre levnadsstandard och social
välfärd. För att uppnå en hög social välfärd krävs även en hög grad av miljöskydd. De strukturella
faktorer som inverkar på konkurrenskraften är centralt i det meddelande från kommissionen som
behandlas i denna resolution .

H. EU:s konkurrensställning vad gäller industrivaror försämrades under hela åttiotalet fram till början av
nittiotalet då en viss återhämtning ägde rum . Denna återhämtning berodde emellertid på en
ekonomisk tillbakagång, som minskade efterfrågan på import, vilket ledde till att handelsbalansen
tillfälligt nästan automatiskt kom att förbättras .
I.

Att EU klarat sig allt sämre inom handeln kan inte förklaras uteslutande med hänvisning till skillnader
i fråga om tillväxten , eftersom EU under perioden 1980-1993 kunnat uppvisa nästan samma
genomsnittliga tillväxtsiffror som resten av OECD . Medan EU:s krympande handelsöverskott delvis
kan förklaras med hjälp av makroekonomiska obalanser, såsom en valutauppvärdering till följd av
inflöden av kapital , måste även andra bidragande faktorer finnas .

(')

EGT C 183 , 17.7.1995 , s . 26 .
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J.

EU har förlorat marknadsandelar pa de framväxande marknaderna, i synnerhet till producenter i Asien
utanför Japan, och EU har likaså fortgående förlorat marknadsandelar i Nordamerika, både till
producenter från Asien utanför Japan och till producenter från Latinamerika.

K. Det är att observera att de sektorer som haft att uppvisa de högsta tillväxtsiffrorna inom världshandeln

också är de sektorer inom vilka EU ligger sämst till -utgående från EU:s handelsbalans- vilket tyder på
att EU gradvis håller på att låsa fast sig i en felaktig specialisering.
L. Trots att EU har kunnat bevara en relativt stark ställning både inom läkemedels- och flyg- och
rymdindustrin samt i viss mån återvunnit sin ställning inom programvarubranschen, är EU.s ställning
på högteknologimarknaden svag , och det kan också noteras att EU:s ställning på marknader som
traditionellt utgjort själva kärnan i dess industrivaruexport, uppvisat en varierande grad av
tillbakagång.
M. Industrins konkurrenskraft beror inte enbart på dess effektivitet utan även på dess kommersiella
förmåga, vilken i sin tur är beroende av institutionellt stöd till utrikeshandel , vilket bör anses ingå i det
vi kallat ramvillkor.

N. I några av de sektorer som anses vara av strategisk betydelse skulle ett oreglerat öppnande av den
europeiska marknaden utan avtal om ömsesidighet med de viktigaste icke-europeiska staterna kunna
orsaka allvarliga störningar på marknaden .

Infrastruktur och tjänster

O. I den genomsnittliga kostnadsstrukturen för ett industriföretag inom EU går 40 % till köp av råvaror,
20 % till köp av tjänster, 30 % är arbetskraftskostnader och 10 % finansiella kostnader.
P. Priserna på nyckeltjänster är högre i Europa än hos de främsta konkurrenterna och de framsteg som
skett i övriga världen vad gäller avreglering har gjort att denna skillnad ökat. Trots de framsteg som
skett tack vare genomförandet av den inre marknaden finns det fortfarande sektorer med begränsat
tillträde och dessa sektorer motsvarar nästan hälften av EU:s BNP. Bland dessa sektorer finns

offentlig upphandling, byggnadssektorn, distribution, transportnät, energi och kommunikationer.
Statligt stöd är visserligen ibland berättigat av strategiska skäl , men de är en källa till ekonomisk
ineffektivitet som skadar hela ekonomin .

Q. Den amerikanska arbetsmarknadsmodellen kan inte jämföras med gemenskapsmodellen på grund av
de stora skillnader som råder mellan de två socialförsäkringssystemen, vilket skapar en stor
osäkerhetsfaktor vad gäller arbeten i Förenta staterna.

R. I den lämpliga ramen bör ingå infrastruktur och tillhandahållande av allmänna tjänster, som dessutom
med tanke på principerna för sammanhållning och solidaritet i EG-fördraget bör uppnå en gemensam
miniminivå i alla medlemsstater. Offentliga investeringar i infrastruktur i de regioner som är
ekonomiskt minst utvecklade bidrar även till att minska skillnaden mellan dessa regioner och de mest
utvecklade .

Arbetsmarknad, social lagstiftning, utbildning av arbetskraften

S. EU ligger mycket sämre till än USA både vad gäller arbetsproduktivitet och sysselsättningsnivå dvs
den andel av befolkning i arbetsför ålder som är sysselsatt. Denna skillnad kan varken tillskrivas
mänskliga resurser, kapitalbas eller infrastruktur i Europa eller den inre marknadens storlek eller
utveckling .

T. För att man skall kunna bibehålla den europeiska sociala modellen krävs hög sysselsättningsnivå och
för att uppnå detta måste socialförsäkringssystemen lägga större tonvikt på aktiva sysselsättningsåt
gärder (utbildning, rörlighet osv.) än på att lindra konsekvenserna av arbetslösheten. Det är av största
vikt att bibehålla en hög nivå av socialt skydd och solidaritet mellan generationerna.
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U.

Beskattning av arbetskraften utgör en kostnad och hinder för nyanställning, vilket medför lägre
sysselsättningsnivå. Under perioden 1980-1994 ökade den genomsnittliga skattesatsen för anställd
arbetskraft i EU från 34 % till 40 % , medan skattesatsen för andra produktionsfaktorer minskade
från 44 % till 35 % . De löner som ligger lägst på löneskalan beskattas särskilt hårt jämfört med i
USA och Japan.

V.

Konkurrensen mellan olika länder både globalt och inom EU vad gäller förmågan att erbjuda olika
fördelar i beskattningshänseende i syfte att locka investeringar av internationellt rörligt kapital har
tillsammans med storföretagens strävan att undvika skatt i hög grad bidragit till att beskattningen av
arbete blivit allt hårdare inom EU, i och med att arbetskraften är den minst rörliga produktionsfak
torn .

W.

Det vore till fördel både för arbetstagarna och för industrin i Europa om de gemensamt kunde utöka
begreppet anställningstrygghet med begreppet trygghet för dem som står till arbetsmarknadens
förfogande. För att anpassa arbetsmarknaden till världsekonomin skulle det vara positivt om
arbetskraften hade en större rörlighet. Denna rörlighet beror inte enbart på arbetsmarknadsregler
utan även på situationen på bostadsmarknaden , som i oerhört stor utsträckning försvårar den
geografiska rörligheten, på arbetarnas bristande utbildning, som förhindrar rörligheten mellan olika
funktioner inom företaget och på företagens pensionsfonder, som ökar kostnaden för att byta arbete.

X.

En stabil sysselsättning gynnar investeringar i mänskliga resurser och därmed en höjning av
arbetskraftens utbildningsnivå. Sådan stabilitet förefaller mer ändamålsenlig än höga kostnader för
att minska personalstyrkan, kostnader som tenderar att öka företagarnas tveksamhet att nyanställa i
tider av ekonomisk tillväxt .

Y.

Det finns ingen gemensam marknad för utbildning och fortbildning av arbetare. En sådan gemensam
marknad skulle i stor utsträckning bidra till att förbättra utbildningens kvalitet och rörlighet.

Kapitalmarknader

Z.

Trots de framsteg som gjorts beträffande avregleringen av kapitalmarknaderna, finns det fortfarande
begränsningar som försvårar tillgången till nödvändigt investeringskapital särskilt för innovativa.
och snabbt växande små och medelstora företag .

AA. De genomsnittliga nominella kortsiktiga räntorna i EU ligger sedan 1980 mellan en och två punkter
högre än i USA och nästan fyra punkter högre än i Japan .

Forskning och utveckling

AB . Europas investeringar i forskning och utveckling är lägre än USA:s och Japans och det finns ett
samband mellan dessa investeringar och produktiviteten i ekonomin. Det amerikanska systemet
med skattelättnader som stimulans har visat sig mer effektivt än det europeiska systemet med
subventioner med avseende på dess kapacitet att stimulera investeringar i FoU. Den europeiska

industrins kapacitet att utnyttja tekniska nyheter är också lägre än den amerikanska och den
japanska.

AC . Graden av spridning av innovationerna är också lägre än i USA och Japan och denna låga spridning
gör det svårare att få lönsamhet i FoU-investeringar.
AD. Kärnan i Europas industri utgörs till 90 % av små och medelstora företag och dessa företag har i
flertalet fall inte tillräckliga resurser för att genomföra analyser inom området benchmarking .

Benchmarking och konkurrenskraft

1 . Parlamentet understryker att fastän det påvisats att benchmarking fungerar bra i företagen så bör man
iaktta försiktighet vid tillämpningen av benchmarking inom den offentliga sektorn, samt anser att
benchmarking helt enkelt är ett verktyg som bör användas vid strävandena att uppnå politiskt
överenskomna prioriteringar; understryker ytterligare att den internationella konkurrenskraften inom
tillverkningsindustrin, hur viktig den än är med tanke på näringslivet inom Europa, inte får utgöra den
enda tyngdpunkten för offentlig verksamhet, utan tillräckliga resurser måste också anslås för tjänstesek
torer, som vanligtvis inte är utsatt för internationell konkurrens men som spelar en viktig roll i samband
med sysselsättningsskapandet,
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2.
betonar att en utgångspunkt för att bedöma EU:s ekonomi och konkurrenskraft är nivån pa antalet
skapade arbetstillfällen och att alla åtgärder som bidrar till att höja denna nivå bör omfattas av
benchmarkingmetoderna,
3.
delar kommissionens syn att konkurrenskraften är ett medel att uppnå högre levnadsstandard och
social välfärd, men inte utgör ett självändamål ; uppmanar kommissionen att låta parlamentet medverka i
allt som rör benchmarking,

4. delar också kommissionens åsikt om att begreppet levnadsstandard måste ges en vittomfattande
definition så att det också kommer att innefatta inslag som är svåra att uttrycka kvantitativt, såsom en hög
standard på miljöskyddet och en låg förekomst av brottslighet och understryker kommissionens
konstaterande om att bruttonationalprodukten utgör ett otillräckligt mått på levnadsstandarden ,

5 . uppmuntrar sektorsorganisationer från arbetsgivar- och fackföreningssidan att genomföra bench
markingundersökningar, som gör att de kan upptäcka brister i hur de fungerar i förhållande till de
världsledande ,

6. anser det ofrånkomligt att det införs mekanismer för stöd till de små och medelstora företagen, om
det framgår att dessa företag, som intar en nyckelposition inom Europas näringsliv, tillämpar tekniken
med benchmarking för att förbättra sin konkurrenskraft,
7 . uppmanar kommissionen att framlägga slutsatser om hur det kan komma sig att vissa industrigrenar
inom Europa, såsom tillverkningen av livsmedel och drycker, tobaksvaror och möbler samtliga uppvisade
högre förädlingsvärden än sina motsvarigheter i USA och Japan ; uppmanar kommissionen att förfara på
samma sätt med avseende på de medlemsstater inom EU som klarade sig bättre än USA och Japan när det
gällde att skapa nya arbetstillfällen,

8 . uppmanar kommissionen att omedelbart samråda med arbetsmarknadens samtliga parter, i synnerhet
fackföreningarna och de små och medelstora företagen eftersom benchmarking inom näringslivet endast
kan lyckas om alla därav berörda parter får medverka,
9 . anser att ingen aktiv sysselsättningsåtgärd kan få positiva effekter om inte de offentliga och privata
investeringarna ökar så mycket att de väsentligen påverkar dagens arbetslöshetsnivåer,
10.
uppmanar kommissionen att inbjuda parlamentet att delta i de årligen återkommande trepartsbe
söken i Japan och USA i syfte att utvärdera benchmarking,
1 1 . betonar att nettoökningen av sysselsättningstillfällen är det viktigaste kriteriet för framgång inom
EU och dess medlemsstater; uppmanar följaktligen rådet att överväga alla ramvillkor som påverkar
skapandet av syssselsättning och i synnerhet växelverkan mellan utbildning, forskning och tillgången till
riskvilligt kapital .
Infrastruktur och tjänster

12. noterar att rådgivargruppen Ciampi som har konkurrenskraft som sitt arbetsområde, underströk
vikten av offentliga investeringar för bevarandet av en kvalitativt högtstående infrastruktur inom Europa;
noterar att de offentliga investeringarna kraftigt avtagit i förhållande till bruttonationalprodukten under
åttiotalet, från i genomsnitt 3,5 % inom EU vid början av åttiotalet till 2,5 % under de första åren av
nittiotalet och uttrycker oro för att den föreslagna tillväxt- och stabilitetspakten ytterligare kommer att
påskynda denna process; yrkar därför på att benchmarking skall användas som ett sätt att jämföra nivåerna
på investeringarna från den offentliga sektorns sida inom EU å ena sidan med motsvarande investeringar i
USA och Japan å andra; välkomnar också försöken att gynna nya former av offentligt-privat partnerskap
inom detta område ; förespråkar att skillnaderna i fråga om utveckling mellan olika regioner inom EU skall
minskas med hjälp av investeringar i infrastrukturen,
13 . uttrycker sin oro över läget för tjänstesektorn inom EU i förhållande till konkurrenterna och anser
att om man inte handlar beslutsamt på detta område för att minska kostnaden för tjänster kommer det
europeiska näringslivet inte att med framgång kunna konkurrera på de internationella marknaderna,

14 . uttalar sig till förmån för de avregleringar som återstår att göra inom tjänstesektorn, eftersom det
anser att en avreglering visserligen på kort sikt har en kostnad, men de fördelar som en förnuftig
liberalisering och avreglering innebär på lång sikt kan vara större ; begär därför att medlemsstaterna och
kommissionen skall undersöka möjligheterna att skynda på processerna för att öppna marknaderna i de
sektorer som fortfarande har restriktioner (experttjänster, finansiella tjänster, energi , transporter,
telekommunikationer), men önskar att denna öppning sker på villkor att man garanterar alla medborgare
tillträde till kvalitetstjänster till ett rimligt pris och på villkor att det garanteras en hög och harmoniserad
standard på miljöskyddet så att varje form av "miljödumpning" på dessa områden kan undvikas,
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Arbetsmarknad, social lagstiftning, utbildning av arbetskraften

15 . anser att det finns en viss obalans i existerande sociala skyddsnät i Europa, eftersom de är inriktade
på att lindra konsekvenserna av arbetslösheten (passiva åtgärder), men inte lika mycket på att eliminera
orsakerna och anser att man för att kunna bevara det med garantier för framtiden måste lägga större tonvikt

på aktiva sysselsättningsåtgärder (omskolning av arbetskraften, utbildning, rörlighet osv.),
16. understryker att benchmarking bör användas för att mäta kvaliteten i fråga om företagsledarkun
skaper och utbildning av företagsledare inom Europeiska unionen, i och med att kostnadsskillnaderna
mellan europeiska företag och deras motsvarigheter i USA och Japan ofta beror på bristande
driftseffektivitet,

17 . Uppmanar kommissionens generaldirektorat med ansvar för benchmarking att radgöra med GD V
(hälsa och säkerhet) för att utreda de positiva effekterna av benchmarking av "referensarbetsplatser" där
man kan visa att de "bästa metoderna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen" inte bara är etiskt
föredömliga, utan att de även är ekonomiskt märkbara i termer av förbättrad effektivitet och produktivitet
och därmed höjer den europeiska industrins konkurrenskraft.

18 .

noterar att de genomsnittliga kostnaderna för arbetskraft i dagens läge är lägre inom EU än i Japan

och att Frankrike -ett av de länder som drabbats hårdast av arbetslöshet och förlust av marknadsandelar

-har relativt låga kostnader för sin arbetskraft; drar den slutsatsen att EU visserligen har förlorat
marknadsandelar inom ett flertal industrisektorer men att det inte finns något belägg för påståendet om att
dessa förluster skulle stå i samband med höga kostnader för arbetskraften ; noterar också att löneutveck
lingen inte bara borde ses i relation till sina följder på utbudssidan utan också relateras till den inverkan
den har på efterfrågan ; yrkar därför på att inget försök till benchmarking inom näringslivet bör bygga på
en snäv definition av begreppet konkurrenskraft, inriktad enbart på konkurrensen mellan löner och priser,

19 . uppmanar medlemsstaterna att låta nivån och strukturen på beskattningen av olika produktions
faktorer omfattas av dess system för benchmarking, så att en justering av den för närvarande höga
skattesatsen på arbetskraft kan komma till stånd, genom vilken medlemsstaterna skulle få möjlighet att
beskatta företagsvinster, kapitalinkomster och förmögenhet samt styra över skattesystemet mot miljös
katter; betonar behovet av att gå vidare på ett samordnat sätt mot en minskning av kostnader för arbetskraft
som inte utgörs av lönekostnader, särskilt i de lägre lönenivåerna,
20.

uppmanar medlemsstaterna att anta en metod för benchmarking för arbetsmarknads- och

miljöpolitiken, såväl som för industrisektorer, för att få till stånd en snabbare övervakning och spridning
av den bästa politiken och de bästa praktiska lösningarna som främjar en hållbar utveckling,
21 . anser att stabilitet och flexibilitet på arbetsmarknaden är förenliga och mycket önskvärda
målsättningar; uppmanar arbetsmarknadens parter, inklusive de små och medelstora företagen, att fullt
medverka vid uppnåendet av dessa mål,
22.

bedömer att det skulle vara fördelaktigt att lägga fram ett liknande förslag för erkännande av

examensbevis och meriter som det som fastställts för varor inom den inre marknaden ; anser också att ett

system för kvalitetsintyg liknande det som finns för uppfyllande av miljöregler skulle förbättra
utbildningens kvalitet och öppenhet,

23 . uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att lägga särskild vikt vid att anta en
uppsättning indikatorer för att noga övervaka utvecklingen av yrkesskickligheten, särskilt utbildning inom
ny teknologi, samt att säkerställa att yrkeskvalifikationer upprätthålls på en nivå som motsvarar
marknadens krav och att program för livslångt lärande bidrar effektivt till rörligheten i yrkeslivet genom
att Europeiska socialfonden utnyttjas i full utsträckning.

Kapitalmarknader

24. anser att man, trots de framsteg som skett på området, måste fortsätta framåt mot en verklig inre
kapitalmarknad; av denna anledning måste man agera på området för hypotekslån och marknaderna för
obligationer med fast ränta; man borde även avskaffa skillnaderna i beskattning på inkomster från
investeringar som snedvrider kapitalrörelserna mellan medlemsstaterna samt fullfölja den inre marknaden
för försäkringar,
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25 . understryker såsom tidigare att den ekonomiska och monetära unionen kommer att ha en gynnsam
inverkan på konkurrenskraften inom EU i och med att transaktions- och växelkurssäkringskostnaderna
faller bort samt i och med att planer och kalkyler kan göras upp utgående från en säkrare grund, insynen
förbättras, i synnerhet för de små och medelstora företagen, och finansmarknaden inte längre kommer att
vara så begränsad,
Forskning och utveckling

26. anser att man måste finna kreativa lösningar som gör det möjligt att öka de ekonomiska resurser
som sätts av för forskning och utveckling,

27 . uppmanar dessutom kommissionen att använda sig av benchmarking inom den offentliga sektorn
för att se vilken politik som är mest lämpad för att omsätta FoU-resultat till innovativa produkter och
processer, i syfte att komma fram till vilka åtgärder som behövs på detta område i medlemsstaterna och på
EU-nivå,

28 . uppmanar företagen och medlemsstaterna att öka sitt gränsöverskridande samarbete på FoU
området; uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att öka samarbetet mellan europeiska små och
medelstora företag på detta område,
Framtida åtgärder
29 . uppmanar kommissionen att så snart som möjligt göra utkast till arbetsförfaranden för den
fortlöpande process som benchmarking innebär, varvid också skall innegå pilotprojekt som skall utföras i
nära samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och företrädare för näringslivet och fackförening
arna, i syfte att kartlägga de problem som kan förekomma på benchmarkings område och nå fram till
standardförfaranden att användas för identifiering och karaktäristik av vilka förfaranden som är de bästa,

30. föreslår att kommissionen skall ordna med utbyte och insamling av upplysningar om arbete som
redan utförts på benchmarkingområdet på olika nivåer: globalt, inom OECD, på det sameuropeiska och
nationella planet och på företagsnivå, i syfte att dra nytta av den erfarenhet som redan samlats i fråga om
benchmarking,
*
*

*

3 1 . uppmanar kommissionen att föreslå ett arbetsprogram för det kommande arbetet med benchmar
king, efter hörande av.Europaparlamentet så snart som resultaten av pilotprojekten är tillgängliga, samt att
därefter årligen framlägga en rapport om de framsteg som gjorts på området benchmarking (något som
kunde ingå i den årliga rapporten om konkurrenskraft); denna rapport skulle sedan tas upp till behandling i
rådet i samband med en årlig debatt om konkurrenskraften, efter det att Europaparlamentet hörts i saken,
32. uppdrar åt sin ordförande ett vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet och
arbetsgivar- och fackföreningsorganisationer.

ll.Europa-Medelhavsinterimsavtal med PLO

***

A4-0103/97

Beslut om förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens slutande av ett interimsavtal om
associering Europa-Medelhavet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och

PLO för den palestinska myndigheten i Västbanken och Gazaområdet (KOM(97)0051 — 6572/97 —
C4-01 12/97 - 97/0036(AVC))

(Samtyckesförfarandet)
Europaparlamentet fattar detta beslut

— med beaktande av förslaget till rådets beslut KOM(97)0051 — 97/0036(AVC),
— med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 228.3 andra stycket
i EG-fördraget (6527/97-C4-01 12/97),
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— med beaktande av artikel 90.7 i arbetsordningen,

— med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor och
yttrandet från utskottet för externa ekonomiska förbindelser (A4-0 103/97),
1 . Parlamentet ger sitt samtycke till slutandet av interimsavtalet,
2. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet, kommissionen, medlemsstaternas
regeringar och parlament samt den palestinska myndigheten .
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Fernàndez Martin, Ferrer, Ferri, Filippi , Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana,
Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote
Quecedo, Gallagher, Garcia AriasGarcía-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm,
de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel , Goerens,
Görlach, Gollnisch, Gonzålez Alvarez, Gonzålez Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Green, Gröner,

Grosch, Grossetète, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Diaz, Haarder, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Häger, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm,
Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Imbeni , Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson , Jacob, Janssen van Raay , Jarzembowski , Jean-Pierre, Jensen
Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kjer Hansen , KlaB, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad,
Kouchner, Krarup, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel ,
Lalumière, Lambraki , Lambrias , Lang Carl , Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Le
Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Ligabue, Lindeperg,
Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney,
McCarthy, McCartin , McGowan, Mclntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally,
Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella,
Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W. , Martin Philippe-Armand,
Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali , Mombaur,
Monfils, Moniz, Moorhouse, Morän Lopez, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Moscovici ,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Muller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci , Myller, Napoletano,
Nassauer, Needle, Nencini , Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo
Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Palacio
Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi , Pasty , Peijs, Pérez Royo, Perry,
Pery, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel , Plumb,
Podestà, Poettering, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk,
Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read,
Reding , Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-J0rgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer,
Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roubatis , Rovsing, Rübig, Ruffolo,
Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini,
Sanz Fernàndez, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini , Scarbonchi , Schäfer, Schaffner,
Schiedermeier,

Schierhuber, Schlechter,

Schleicher,

Schlüter,

Schmid,

Schnellhardt,

Schröder,

Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Sichrovsky, Sierra Gonzålez, Sindal , Sisó
Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martinez, Souchet, Soulier,
Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann,
Striby, Sturdy, Svensson, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí ,
Teverson, Theato, Theonas , Theorin , Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson ,
Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela
Suanzes-Carpegna, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci ,
Viola, Virgin, Virrankoski, van der Waal , Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler,
Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau , Wolf,
Wurtz, Wynn, Zimmermann.
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BILAGA

Resultat av omröstningarna med namnupprop
(+) = Ja-röster

(—) = Nej -röster
(O) = Nedlagda röster

1 . Brådskande förfarande — Invändning III
Mexico

ARE : Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Gonzålez Triviño, Lalumière
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, Dybkjær, Kofoed, Monfils , Mulder,
Riis-J0rgensen, Spaak, Väyrynen, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové
Peres, Miranda, Pettinari , Puerta, Sjöstedt, Svensson

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Castricum, Caudron, Colom i
Naval , Corbett, Correia, Dankert, De Giovanni , Duhrkop Dührkop, Elliott, Etti , Evans, Fantuzzi , Fayot,
Ghilardotti, Green , Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hoff, Howitt, Katiforis, Kindermann, Kuhn,
Kuhne, Lange, Lindeperg, Lomas, McGowan, McNally, Mann Erika, Miller, Morgan , Moscovici ,
Murphy , Newens, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Sauquillo Pérez del Arco, Smith, Speciale, Tappin,
Terron i Cusí, Theorin , Tomlinson , Truscott, Tsatsos , Vecchi , Waidelich , Walter, Wemheuer, Wibe,

Wynn

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Schroedter, Ullmann , Wolf
(-)
I-EDN : Berthu , Blokland, des Places , van der Waal

NI : Antony , Dillen, Vanhecke
PPE: Alber, Argyros, Banotti, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars ,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Cornelissen , Corrie,
Cunha, D'Andrea, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grossetete, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen , Langen , Langenhagen , Lenz,
Lucas Pires, Lulling , Maij-Weggen, Malangre, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn , Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Peijs , Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sarlis,
Schiedermeier, Schlüter, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Virgin
PSE : Medina Ortega

UPE : d'Aboville, Cabrol, Carrère d'Encausse, Hermange, Schaffner,
(O)

UPE : van Bladel , Giansily, Ligabue, Pasty

2. Betänkande av Palacio Vallelersundi A4-0030/97

ändring 40
(+)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries,
Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed,
Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak,
Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

Nr C 132/ 116

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Onsdagen den 9 april 1997

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, de Rose, Sandbæk,
Striby , van der Waal

PPE : Brok, Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan,
Elles, Jackson , Kellett-Bowman, Lehne, Lenz, McMillan-Scott, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb,
Provan, Rack, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy
PSE : Barton, Billingham, Castricum, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John, Elliott, Evans ,
Falconer, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Howitt, Hughes, Lomas, McCarthy, McMahon, Malone,
Miller, Murphy, Needle, Oddy , Pollack, Read, Skinner, Spiers, Tappin, Titley, Truscott, Wynn
(-)

ARE : Dary, Dell Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi , Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Castellina, Gonzålez Àlvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Sierra Gonzålez, Sornosa
Martinez , Theonas , Vinci
I-EDN : Souchet

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Gollnisch, Häger, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Linser, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros , Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges , de Brémond d'Ars, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Cario, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen,
Costa Neves, Cunha, Cushnahan , D' Andrea, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos,

Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Glasé, Goepel, Grosch, Grossetéte, Günther, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel,
Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langen,
Langenhagen, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Mårtens,
Matikainen-Kall ström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs , Pex , Piha,
Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis , Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenzel ,

Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Augias, Baldarelli ,
Barón Crespo, Barzanti , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti ,
Carniti , Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,

Crampton , Dankert, Darras, De Giovanni , Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl,
Fayot, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green, Gröner, Happart, Haug,
Hindley, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn , Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki , Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally , Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci , Martin David
W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Myller, Napoletano, Newens,
Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau , van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernåndez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Sindal, Smith,
Speciale, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Marqués, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiier, Wemheuer, West, White, Wibe,
Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baggioni , Cabrol , Donnay , Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Kaklamanis, Martin
Philippe

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Müller, Roth , Schroedter, Tamino , Ullmann , Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
NI : Cellai
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PSE: Tongue, Whitehead

UPE: Andrews, Azzolini, Baldi , van Bladel , Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi , Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes , Schaffner
V : Holm , Lindholm

3. Betänkande av Palacio Vallelersundi A4-0030/97

kommissionens förslag
(+)

ARE : Dary, Dell'Alba, Dupuis, Gonzalez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi , Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Gasòliba i
Böhm, Kofoed, Monfils, Olsson, Spaak, Vallvé, Wijsenbeek
GUE/NGL : Castellina

NI : Amadeo, Cellai , Dillen, Féret, Gollnisch, Häger, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel , Linser,
Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros , Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa
Neves, Cunha, Cushnahan, D' Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine,

Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote QuecedoGarcía-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis ,
Glase, Goepel , Grosch, Grossetéte, Gunther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jarzembowski,
Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias , Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez
de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig ,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schroder, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenzel , Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Augias, Baldarelli , Barón Crespo,
Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti , Camiti,
Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,
Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garcia Arias , Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green ,
Gröner, Happart, Haug, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten ,
Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel , Lambraki ,
Lange, Lindeperg , Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci ,
Martin David W. , Medina Ortega, Megahy , Metten, Miranda de Lage, Morån Lopez, Morgan, Morris,
Myller, Napoletano, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk,
Pons Grau, van Putten , Randzio-Plath, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou ,
Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz,
Sindal, Speciale, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Tongue, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi , van
Velzen Wim , Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Willockx , Wilson , Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf
-

ELDR: Cox , De Luca, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Ryynänen
GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, de Rose, Sandbæk,
Souchet, Striby, van der Waal
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PPE: Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Jackson, McMillan-Scott, Mather, Perry, Plumb, Stevens
PSE : Ahlqvist, Barton, Hallam , Theorin, Wibe
UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni , van Bladel, Cabrol , Collins Gerard, Crowley, Danesin,
Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Ligabue, Malerba,
Marin, Parodi , Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner
V : Holm , Lindholm

(O)

ELDR: Dybkjær, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez,
Theonas , Vinci
I-EDN : Berthu

PPE : Kellett-Bowman, Provan, Stewart-Clark, Virgin

PSE : Billingham, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Hardstaff,
Harrison, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, McCarthy, McGowan, McMahon, Miller, Murphy, Needle,
Oddy, Pollack, Read, Seal , Skinner, Smith , Spiers, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Wynn
UPE : Baldi , Caccavale, Cardona

4. Betänkande av Palacio Vallelersundi A4-0030/97
resolution

(+)

ARE : Dary, Dell'Alba, Gonzålez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier,
Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi , Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke
ELDR: Bertens, Brinkhorst, De Clercq, Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Kjer Hansen ,
Monfils, Olsson, Plooij-van Gorsel, Spaak, Vallvé, Wiebenga

NI : Amadeo, Dillen , Féret, Gollnisch, Häger, Kronberger, Lang Carl , Le Pen, Le Rachinel , Linser, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis ,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges , de Brémond d'Ars, Brok, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Cario, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen,
Costa Neves, Cunha, Cushnahan , D' Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos ,
Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, Garriga Polledo, Glasé, Goepel , Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch , Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen ,
Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Mårtens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Pex , Piha,
Pimenta, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld , Stasi , Stenzel , Theato ,

Thyssen, Tillich , Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Viola, von Wogau

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Baldarelli , Barón Crespo,
Barzanti , Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti , Camiti ,
Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,
Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni , Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Etti , Fantuzzi , Fayot, Frutos Gama, Garda Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green,

Gröner, Happart, Haug, Hindley, Hulthén, Imbeni , Iversen , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten , Jöns, Karamanou, Katiforis , Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel ,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho,
Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morän Lopez, Morgan ,
Myller, Napoletano, Newens, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Pery, Pons Grau, van Putten,
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Randzio-Plath, Rehder, Roth-Behrendt, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Tannert, Terron i Cusi , Thomas, Tongue, Torres
Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Willockx , Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern , Hautala, Kreissl-Dörfler, Muller, Roth , Schroedter, Tamino , Ullmann , Wolf
-

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal
PSE: Ahlqvist, Hallam, Theorin, Wibe

UPE : Azzolini , Cabrol , Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Gallagher, Garosci ,
Giansily, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi , Pasty, Rosado Fernandes
V : Cohn-Bendit, Holm , Lindholm

(O)

ELDR: Kofoed, Virrankoski, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos,
Miranda, Mohamed Ali , Novo, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Vinci
I-EDN : Berthu , des Places

PPE : Kellett-Bowman, Provan, Rübig, Stewart-Clark, Virgin
PSE: Barton, Billingham, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John, Evans, Hardstaff, Harrison,
Hendrick, Howitt, Hughes, McGowan , McMahon, Miller, Murphy, Needle, Skinner, Spiers, Titley,
Tomlinson, Truscott, Waddington, Wynn
UPE : Baldi, van Bladel, Donnay , Guinebertière, Kaklamanis

5. Betänkande av Ford A4-01 10/97
i sin helhet

(+)

ARE : Dary, Dell'Alba, Gonzålez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Saint-Pierre , Scarbonchi , Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens , Kjer Hansen, Kofoed, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak,
Thors, Vallvé, Virrankoski, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Castellina, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové
Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro,
Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci
NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges , de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiöld,
Chanterie, Colombo Svevo, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D ' Andrea, De Esteban Martin, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernandez-Albor, Fernandez Martin, Ferrer,
Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote QuecedoGarcía-Margallo y Marfil , Garriga

Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel ,

Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias , Langen,
Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha,
Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding,
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Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas ,

Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Baron Crespo,
Barton , Barzanti, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal ,
Carlotti , Carniti, Castricum, Caudron , Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi ,
Fayot, Fouque, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally ,
Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna,
Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann ,
Tannert, Tappin, Terrön i Cusí , Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington , Walter, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins
Gerard, Crowley, Danesin, Donnay , Fitzsimons, Gallagher, Garosci , Guinebertière, Hyland, Kaklamanis,
Ligabue, Malerba, Marin, Parodi , Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf
(-)

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, de Rose, Souchet, Striby, van der Waal
NI : Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Carl , Le Pen, Le Rachinel , Martinez, Stirbois, Vanhecke
(O)
NI : Cellai

PPE: Carlsson, Cassidy , Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Kellett-Bowman, Mather,
Moorhouse, Perry, Provan, Spencer, Sturdy

6. Betänkande av García-Margallo y Marfill A4-01 13/97
i sin helhet

(+)

ARE: Dell'Alba, Gonzålez Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier,
Saint-Pierre, Scarbonchi , Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Mohamed Ali, Ojala,
Puerta, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Striby, van der Waal

NI: Häger, Linser, Raschhofer
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder,
Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Cario, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D ' Andrea, De Melo, Deprez,

Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez
Martín, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo
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y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese,
Lucas Pires, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonga, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex ,
Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld,

Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Augias, Baldarelli , Balfe, Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti ,
Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia,
Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John,

Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Frutos
Gama, Garefa Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Green, Gröner, Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison,
Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel ,
Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten , Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Seal , Sindal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin, Terrön i Cusi, Theorin,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi ,
van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx,
Wilson , Wynn , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni, Baldi , van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins
Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Killilea,
Ligabue, Malerba, Parodi, Pasty , Pompidou, Rosado Fernandes, Santini

V: Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Muller, Roth, Tamino, Ullmann , Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson, Manisco, Marset Campos, Novo, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Svensson , Theonas

I-EDN : de Gaulle , des Places , de Rose , Souchet

NI: Amadeo, Cellai , Dillen, Gollnisch, Lang Carl , Le Gallou, Martinez, Mégret, Stirbois, Vanhecke
UPE : Garosci , Poisson

7. Betänkande av Alavanos A4-0103/97
beslut

(+)

ARE : González Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen,
Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero Gonzålez, Castellina, Eriksson, González Ålvarez, Herzog, Manisco,
Marset Campos, Mohamed Ali , Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sjöstedt, Theonas, Vinci
I-EDN: Berthu, Blokland, de Gaulle, des Places, de Rose, Souchet, Striby, van der Waal
NI: Amadeo, Cellai, Gollnisch, Hager, Linser, Lukas, Raschhofer
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PPE: Alber, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Capucho, Carlsson, Casini
Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves,
Cunha, Cushnahan, D' Andrea, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetéte, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas
Pires, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mather, Matikainen-Kallström ,
Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Plumb, Poettering, Pomés
Ruiz, Pronk, Provan , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig ,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schroder, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenzel, Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron
Crespo, Barton , Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury ,
Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Howitt, Hughes, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kokkola, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy,
McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay,
Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin, Terron i Cusí,
Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Andrews, Azzolini , Baggioni , Baldi, van Bladel, Cabrai, Cardona, Collins Gerard,
Crowley , Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci , Guinebertière, Killilea, Malerba, Parodi,
Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini
V : Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Muller,
Roth , Tamino , Ullmann , Wolf
-

ELDR : Virrankoski

NI : Le Gallou, Martinez, Mégret, Stirbois
(O
ELDR: Vallvé
I-EDN : Jensen Lis

NI : Dillen
PPE : Camisón Asensio
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PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET TORSDAGEN DEN 10 APRIL 1997
(97/C 132/04)

DEL I

Sammanträdets gång

måndagskvällen vid ett möte med fiskeriutskottet och som
återfinns i bilagan till det betänkande som skulle behandlas,
nämligen att kommissionen inte avsåg att lägga fram någon ny
ståndpunkt med tekniska åtgärder.

ORDFÖRANDESKAP: IMBENI

vice ordförande

(Sammanträdet öppnades kl. 10.00.)

Talare : Liikanen , ledamot av kommissionen , bekräftade att

detta var kommissionens ståndpunkt.

1. Justering av protokoll

Talare : Macartney om denna ståndpunkt.

Vaz da Silva och Schmidbauer hade låtit meddela att de var

Adam presenterade betänkandet.

närvarande under torsdagen, men att deras namn inte förekom
på närvarolistan .

Kerr hade låtit meddela att han hade för avsikt att rösta ja i
slutomröstningen av Palacio Vallerlersundis betänkande (A4
0030/97 ).

Talare : Apolinário för PSE-gruppen, Langenhagen för PPE
gruppen, d'Aboville för UPE-gruppen, Teverson för ELDR
gruppen, Novo för GUE/NGL-gruppen, McKenna för V
gruppen , Macartney för ARE-gruppen, Souchet för I-EDN
gruppen , Martinez, grupplös, Fraga Estévez, Gallagher,
Nicholson, Cunha och Imaz San Miguel .

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

2. Kreditinstitut

***I (debatt)

ORDFÖRANDESKAP : HOFF

Mosiek-Urbahn presenterade det betänkande hon utarbetat för
utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt om förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av —
artikel 12 i direktiv 77/780/EEG om samordning av lagar och
andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut, — artiklarna 2, 6, 7 , 8 och bilagorna II och III till
direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut
och — artikel 2i och bilaga II till direktiv 93/6/EEG om
kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut
(KOM(96)0183 - C4-0258/96 - 96/01 21 (COD)) (A4-0058/
97 ). Hon talade också för PPE-gruppen .
Talare : Harrison, föredragande av yttrandet för utskottet för
ekonomi , valutafrågor och industripolitik, Oddy för PSE
gruppen och Liikanen, ledamot av kommissionen.
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Talare : McCartin och Liikanen .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : del 1.23 .

4. Italienska fiskares omställning från visst
fiske * (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var ett betänkande av
Baldarelli utarbetat för fiskeriutskottet om förslag till rådets
beslut särskild åtgärd för att främja italienska fiskares omställ
ning från visst fiske (KOM(96)0682 - C4-0037/97 - 96/

Omröstning : del 1.22.

3. Bevarande av fiskeresurserna

0308(CNS)) (A4-0095/97).

* (debatt)

Nästa punkt på föredragningslistan var ett andra betänkande av
Adam utarbetat för fiskeriutskottet om förslag till rådets
förordning om vissa tekniska åtgärder för bevarande av
fiskeresurserna ( KOM(96)0296
0160(CNS )) ( A4-01 22/97 ).

vice ordförande

—

C4-03 88/96

—

96/

Talare : Macartney begärde att ordföranden i första hand skulle
ge ordet till kommissionen för att denna skulle bekräfta eller
dementera den ståndpunkt som den hade gett uttryck för på

Talare: Baldarelli , föredragande, frågade kommissionen vad
dess ståndpunkt skulle vara vad gällde ett eventuellt återförvi
sande av rapporten till utskottet. Liikanen, ledamot av kom
missionen, menade att betänkandet måste stå kvar på föredrag
ningslistan .

Baldarelli begärde, för PSE-gruppen, återförvisning till utskot
tet enligt 129 i arbetsordningen. Liikanen , Görlach och Provan
gjorde inlägg om denna begäran.
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Parlamentet godkände med EO (ja: 28, nej : 12, nedlagda röster:
0) begäran om återförvisning till utskottet. Betänkandet åter

Tillbakadragna ändringsförslag: 2 (andra delen) från "före
slår, eftersom reformen"

förvisades alltså till utskottet.

Talare om denna omröstning : Imaz San Miguel ; Tamino
påpekade att McKenna hade begärt ordet före omröstningen,
Imaz San Miguel påpekade att även han hade begärt att få göra
ett inlägg före omröstningen , närmare bestämt för att fråga om
beslutsförhet förelåg .

Textens olika delar antogs var för sig, punkt 25 genom ONU.
Talare:

Före omröstningen av ändringsförslagen 1 och 2 :

i

— Wemheuer påpekade att den första delen av ändr. 1 , som
hade lämnats in av PSE-gruppen, var identisk med den första
delen av ändr. 2 från PPE-gruppen . PSE-gruppen var beredd

Kindermann presenterade det betänkande han utarbetat för
fiskeriutskottet om förslag till rådets förordning om upprättan

dra tillbaka den andra delen av sitt ändringsförslag, som
motsvarade andra delen av ändr. 2 från PPE-gruppen. Hon
frågade om PPE-gruppen var beredd att dra tillbaka andra

5. Förvaltning

av

fiskeansträngningarna

Östersjön * (debatt)

de av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i Öster
sjön (KOM(96)0489 - C4-00 17/97 - 96/0244(CNS )) (A4

delen av sitt ändringsförslag ,

0094/97 ).

— Garriga Polledo, för PPE-gruppen, drog tillbaka andra

Talare : Först talade Langenhagen, för PPE-gruppen, om åter
förvisningen till utskottet av betänkandet av Baldarelli (A4
0095/97). Därefter yttrade sig i debatten : Olsson för ELDR
gruppen, Thors och Liikanen, ledamot av kommissionen .

delen av ändr. 2 ,

— Muller återtog, för V-gruppen, den andra delen av ändr.1 .
Särskild omröstning: 42, 43 , 79 (ARE)

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : del 1.24.

Delad omröstning:

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35, i väntan på omröstningen,
och återupptogs kl. 12.00.)

ändr. 1 (PPE, PSE)

första delen : till och med "lämplig tidsfrist"
andra delen : övrig text

ORDFÖRANDESKAP : FONTAINE

Resultat av ONU:

vice ordförande
ändr. 3 (PPE, UPE)
OMRÖSTNING

6. Ansvarsfrihet för budget (omröstning)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

286
160
126

0

Betänkanden av Wynn — A4-01 24/97 och A4-01 20/97,
Dankert — A4-0 125/97 , Blak — A4-0071 /97 samt Bösch —
A4-0121 /97 .

a) A4-01 24/97

ändr. 1 (första delen) (PPE, UPE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

360
336
6
18

RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Parlamentet antog resolutionen med EO (ja: 220, nej : 4,
nedlagda röster: 16) (del II. 1 a)).
b) A4-0120/97
FÖRSLAG TILL BESLUT :

Parlamentet antog beslutet (del II.1 b)).
RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Antagna ändringsförslag: 3 genom ONU : 1 (första delen)
genom ONU

Förkastade ändringsförslag: 1 (andra delen)

Bortfallna ändringsförslag: 2 (första delen)

ändr . 1 (andra delen) (V )

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

364
55
307
2

punkt 25 (PPE)

antal röstdeltagande :

362

ja:
nej :
nedlagda röster:

314
46
2

Parlamentet antog resolutionen (del II.1 b)).

Ordföranden påminde kammaren om att de omröstningar som
inte kunde äga rum vid detta omröstningstillfälle skulle skjutas
upp till efter omröstningen enligt artikel 47 .
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c) A4-0125/97

Talare:

FÖRSLAG TILL BESLUT I. :

— Efter omröstningen om ändr. 53 påpekade Fabre-Aubre
spy att den delade omröstning som just hade ägt rum hade varit
onödig , eftersom det bara var den andra delen som utgjorde ett
ändringsförslag till originaltexten. Ordföranden instämde, men
påpekade att den omröstning som just ägt rum var entydig,

Parlamentet antog beslutet (del II.1 c)).
FORSLAG TILL BESLUT II .:

Parlamentet antog beslutet (del II. 1 c)).
d) A4-007I/97

— Före omröstning om ändr. 63 föreslog Hautala ett muntligt
ändringsförslag till detta ändringsförslag syftande till att
ersätta ordet "och" med ordet "men" i meningsledet "varje år,
och i arktiska klimatområden". Ordföranden konstaterade att

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Parlamentet antog beslutet (del II. 1 d)).
RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Parlamentet antog resolutionen (del II.1 d)).
e) A4-0121/97
FÖRSLAG TILL BESLUT I. :

ingen motsatte sig att ändringsförslaget gick till omröstning
ändrat enligt det muntliga ändringsförslaget,
— Före omröstningen om ändr. 64 föreslog Hautala ett
muntligt ändringsförslag som syftade till att göra samma
ändring i detta ändringsförslag som i ändringsförslag 63 .
Ordföranden konstaterade att ingen motsatte sig att ändrings
förslaget gick till omröstning ändrat enligt det muntliga
ändringsförslaget.

Särskild omröstning: 2, 10, 16, 18 , 21 , 34, 36 (UPE), 44
(föredraganden), 45 , 46 (UPE), 55 , 56, 57, 61 (PPE)

Parlamentet antog beslutet (del II. 1 e)).
Delad omröstning:
FORSLAG TILL BESLUT II .:

Parlamentet antog beslutet (del II. 1 e)).
RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Parlamentet antog resolutionen (del II.1 e)).

7. Kvalitet pa bensin och dieselbränslen —
Avgaser från motorfordon — Utsläpp i atmo
sfären — Bränsleekonomi ***I (omröstning)
Betänkanden av Mamère — A4-0096/97, Lange — A4

0116/97 , Eisma — A4-0099/97 och Gonzålez Alvarez —
A4-0 117/97

a) A4-0096/97

***/

FORSLAG TILL DIREKTIV KOM(96)0248 - C4-0462/96 96/01 63(COD):

Imaz San Miguel hade också undertecknat ändr. 61 och 62.
Antagna ändringsförslag: 1 , 3-5 (tillsammans), 2, 6, 60 med
EO (ja: 196, nej : 186, nedlagda röster: 3 ), 8 , 9, 11-14
tillsammans, 10, 61 med EO (ja: 265 , nej : 113 , nedlagda röster:
10), 15 , 17 , 19 (tillsammans), 16 , 18 , 20 , 22-24 (tillsammans),

21 , 53 (första delen) genom ONU, 26 (första delen) genom
ONU, 26 (andra delen) genom ONU, 26 (tredje delen) genom
ONU, 62 genom ONU, 27-33 , 35 , 37-39 (tillsammans), 34, 36,
40-43 (tillsammans), 44, 45 , 46, 47 genom ONU, 48 , 63 ändrad
muntligen, 49 och 50 genom ONU, 64 ändrad muntligen, 51
genom ONU
Förkastade ändringsförslag: 54, 55 , 56, 57 , 25 genom ONU,
53 (andra delen) genom ONU, 58 med EO (ja : 131 , nej : 268 ,
nedlagda röster: 2), 59 genom ONU
Bortfallna ändringsförslag: 7, 52

Strukna ändringsförslag: 35 (texten införd i ändringsförslag
34 )

ändr . 53 (ELDR)

första delen : till och med "socioekonomiska svårigheter"
andra delen : övrig text
ändr. 26 (PPE)

första delen : första stycket
andra delen , andra stycket
tredje delen : tredje stycket
Resultat av ONU:

ändr. 25 (PPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:
ändr. 53 (första delen) (PPE)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

ändr. 53 (andra delen) (PPE)
antal röstdeltagande:
ja :
nej :
nedlagda röster:
ändr. 26 (första delen) (V)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

ändr. 26 (andra delen) (V)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

406
192
209
5
405
213
188

4

406
173
229

4
406
355
48

3
384
214
163

7

Nr C 132/ 126

SV

28 . 4. 97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Torsdagen den 10 april 1997

ändr. 26 (tredje delen) (V)
antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

41 1
363
46
2

ändr. 62 (PPE, UPE)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

418
244
151
23

ändr. 47 (PPE, UPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

412
288
119
5
413
338
73
2

ändr. 59 (PPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

413
130
275
8

Förkastat ändringsförslag: 91

Bortfallna ändringsförslag: 94, 35

Tillbakadragna ändringsförslag: 8, 9 (texten införd i ändrings
förslag 7), 20 (texten införd i ändringsförslag 19)
Särskild omröstning: ändr. 3 , 13 , 15 , 18, 23 , 27 , 28 , 31-33
(tillsammans), 41 , 42, 46, 51 , 53-59 (tillsammans), 61-63
(tillsammans), 64, 65 , 67-70 (tillsammans), 73 (Grossetéte)

ändr. 7 (UPE, Grossetéte)
första delen , till och med "direktiv 94/ 1 2/EG"

andra delen :
tredje delen,
fjärde delen :
femte delen :

till och med "fordons- och oljeprogrammet"
till och med "som ekonomin"
till och med "har blivit brådskande"
övrig text

ändr. 19 (UPE, Grossetéte)
första delen , till och med "och 2005 "

andra delen , övrig text

ändr. 51 (PPE, UPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

75-85

Delad omröstning:

ändr. 49 och 50 (UPE)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

ONU, 39 (andra delen) genom ONU, 40, 90 (första delen), 90
(andra delen), 41 , 86, 42, 43 , 44 genom ONU, 45 , 46, 47 genom
ONU, 48 genom ONU, 49, 50 genom ONU, 51 , 52, 53-59
(tillsammans), 60, 61-63 (tillsammans), 87 , 64, 88-89 (tillsam
mans), 65 , 66, 67-70 (tillsammans), 7 1 , 72, 73 , 74 genom ONU,

406
326
72
8

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del II.2 a)).

ändr. 39 (UPE)

första delen : första stycket
andra delen, övrig text
ändr. 90 (PPE)

första delen : första stycket
andra delen : andra stycket

LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Resultat av ONU:

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen genom ONU (V)
antal röstdeltagande :
421
ja:
325
nej :

40

nedlagda röster:

56

(del I1.2 a)).

b) A4-01 16/97

***I

FORSLAG TILL DIREKTIV KOM(96)0248 - C4-0463/96 96/0164(COD):

Föredraganden påpekade felaktigheter i ett antal spåkversioner
av ändr. 25 , 39 och 87 .

Antagna ändringsförslag: 1 , 2, 4-6 (tillsammans), 3, 7 (första
delen), 7 (andra delen), 7 (tredje delen), 7 (fjärde delen), 7
(femte delen), 10-12 , 14, 16, 17 (tillsammans), 13 , 15 , 18 , 19

(första delen), 19 (andra delen), 93 med EO (ja: 246, nej : 154,
nedlagda röster: 6), 21 genom ONU, 22, 23 , 24, 25 genom
ONU, 26, 27, 28 , 29 genom ONU, 30, 31-33 (tillsammans), 34,
92 genom ONU, 36-38 (tillsammans), 39 (första delen) genom

ändr. 21 (V)
antal röstdeltagande:
ja:
nej :

nedlagda röster:
ändr. 25 (V)
antal röstdeltagande:
ja :
nej :

nedlagda röster:

409
317
87
5

408
351
54
3

ändr. 29 (UPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:
ändr. 92 (V)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

411

362
47
2

410
203
201
6
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Resultat av ONU:

ändr. 39 (första delen ) (V, UPE)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

402
377
23
2

ändr. 39 (andra delen) (V , UPE)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

410
366
41
3

405
339
61
5
402
326
72
4

ändr. 48 (V , UPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

393
321
70
2

ändr. 50 (V , UPE)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Textens olika delar antogs var för sig.

Delad omröstning:
punkt 7 (PPE)

första delen : texten utom tredje strecksatsen
andra delen : denna strecksats

Resultat av ONU:

395
319
73
3

punkt 6 (PPE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

393
339
48
6

401
355
44
2

punkt 7 (första delen) (PPE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

389
343
45
1

ändr. 74 (V )

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

Parlamentet antog resolutionen (del II. 2 c)).

Särskild omröstning: punkt 3 (ELDR, UPE), 5 , 22 (UPE)

ändr. 47 (V, UPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

390
379
2
9

d) A4-0117/97

ändr. 44 (V )

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

punkt 17 (UPE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del II. 2 b)).
LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen genom ONU (V)
antal röstdeltagande :
411
ja:
340
nej :
36
nedlagda röster:
35
(del 11.2 b)).
c) A4-0099/97
RESOLUTIONSFÖRSLAG

punkt 7 (andra delen) (PPE)
antal röstdeltagande:
ja:

383
331
48
4

nej :
nedlagda röster:

Parlamentet antog resolutionen (del II. 2 d)).
*

*

*

Ordföranden påminde om den utfästelse ordförandeskapet
gjort dagen innan (del I, efter punkt 16) och föreslog att nu låta
betänkandet av Crowley (A4-0 108/97) gå till omröstning .
Talare: Puerta begärde att även punkterna som rörde Albanien
och Hongkong skulle gå till omröstning denna förmiddag.

Textens olika delar antogs var för sig :

Särskild omröstning: stycke Q i ingressen, punkt 14-16
(tillsammans), 22, 24 och 25 (tillsammans) (UPE), 26 (ELDR,
UPE)

Ordföranden påpekade att föredragningslistan skulle respekte
ras och påminde om att en omröstning skulle äga rum kl . 1 8.00
om de punkter som inte hade kunnat gå till omröstning denna
förmiddag .
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8. Förenklad lagstiftning om den inre markna
den (SLIM) (omröstning)
Betänkande av Crowley — A4-0 108/97

Delad omröstning:
ändr. 18 (PSE, UPE)
första delen : första strecksatsen
andra delen : andra strecksatsen

RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Antagna ändringsförslag: 1 med EO (ja: 219, nej : 159,
nedlagda röster: 2), 3 , 2 med EO (ja: 190, nej : 139, nedlagda
röster : 1 )

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del 11.4).

Förkastade ändringsförslag: 4
Textens olika delar antogs var för sig (sjunde beaktandesatsen
med EO (ja: 235 , nej : 134, nedlagda röster: 1 ), stycke H i
ingressen med EO (ja: 233 , nej : 134, nedlagda röster: 0), första
delen av punkt 8 med EO (ja: 218 , nej : 155 , nedlagda röster:
1 ).

Andra delen av punkt 8 förkastades .

Särskild omröstning: sjunde och åttonde beaktandesatsen,
stycke H i ingressen (PPE)

LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen genom ONU (V)
antal röstdeltagande:
374
ja:
nej :
nedlagda röster:

330
29
15

(del 11.4).

Delad omröstning:
*

punkt 8 (PPE)

*

första delen : texten utom första strecksatsen
andra delen , denna strecksats

Parlamentet antog resolutionen (del II. 3).
*
*

*

Talare: Gallagher hänvisade till Greens uttalande och föreslog
att de återstående punkterna som fanns upptagna för omröst
ning denna förmiddag och särskilt betänkandet av Adam
A4-01 22/97 om fiske skulle gå tillomröstning nu .

*

Ordföranden sade att hon även skulle lata betänkandet av

Ghilardotti (A4-0 115/97) som sista punkt gå till omröstning
denna förmiddag.
Talare : Green, för PSE-gruppen, återkom till den begäran
Puerta gjort om att punkterna som rörde Albanien och
Hongkong skulle gå till omröstning denna förmiddag. Efter att
ha påpekat att alla punkter, som fanns upptagna för omröstning
vid omröstningen kl . 1 2.00, mycket väl skulle kunna behandlas
vid denna omröstning, insisterade hon på att åtminstone dessa
två ytterligare punkter skulle gå till omröstning nu .
Ordföranden rådfrågade kammaren om denna begäran.
Parlamentet beslutade att även rösta om punkterna som
berörde Albanien och Hongkong (del 1.9 och 11 ).

Ordföranden påpekade att kammaren fattat beslut om att
endast låta punkterna om Albanien och Hongkong gå till
omröstning vid middagstid.

10. Situationen i Albanien (omröstning)
Resolutionsförslag B4-0300, 0336, 0337, 0338 , 0339, 0340
och 0341 /97

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0300, 0336, 0338 , 0339 och
0340/97 :

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Swoboda, Colajanni, Roubatis, Titley, Hoff och Imbeni för

9. Könsdiskriminering

**I (omröstning)

Betänkande av Ghilardotti — A4-01 15/97

FÖRSLAG TILL DIREKTIV KOM(96)0340 - C4-0539/96 -

PSE-gruppen,
Pack och Castagnetti för PPE-gruppen,
Azzolini , Pasty, Caccavale och Kaklamanis för UPE
gruppen ,

Caligaris, Bertens och Frischenschlager för ELDR-grup

96/01 96(PRT):

pen ,

Antagna ändringsförslag: 2 med EO (ja : 217, nej : 143 ,
nedlagda röster: 6), 3 , 4 och 5 (tillsammans), 6, 7, 8 , 9, 10, 11 ,

Lalumière för ARE-gruppen,
Pettinari och Papayannakis,
(Aelvoet, Cohn-Bendit och Tamino för V-gruppen hade

12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 (första delen), 19 , 20

också skrivit under.)

Förkastade ändringsförslag: 21 , 22, 18 (andra delen)

som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

Ändringsförslag ej underställda omröstning (artikel 125.1 e) i

Antagna ändringsförslag: 1 med EO (ja: 159, nej : 205 ,
nedlagda röster: 4), 3 genom ONU, 4 genom ONU, 2 med EO
(ja: 169, nej : 189, nedlagda röster: 2)

arbetsordningen): 1

Särskild omröstning: ändr. 2, 3 (PPE), 6 (UPE), 8 (PPE), 10
(UPE), 11 (PPE, UPE), 13 (PPE), 14 (UPE), 15 , 16 (PPE), 19
(UPE)

Textens olika delar antogs var för sig .
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Talare:

Talare:

— Pack föreslog ett muntligt ändringsförslag, som syftade till
att lägga till orden "och regeringen i Tirana" i slutet av
ändringsförslag - 1 .

— Titley föreslog ett muntligt ändringsförslag till stycke M i
ingressen, som syftade till att ändra slutet på stycket enligt
följande : "..ekonomiska och sociala rättigheter samt undersöka
möjligheten att underteckna konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter...".

Ordföranden konstaterade att mer än tolv ledamöter, i enlighet
med artikel 124.6 i arbetsordningen, motsatte sig att det

muntliga ändringsförslaget beaktades och lät ändringsförslag 1
gå till omröstning i sin ursprungliga form.

Ordföranden konstaterade att ingen motsatte sig att ändrings
förslaget gick till omröstning ändrat enligt det muntliga
ändringsförslaget.

Delad omröstning:

Parlamentet antog resolutionen genom ONU (PPE), med
stycke M i ingressen ändrad
antal röstdeltagande:
351
ja:
nej :

stycke E i ingressen (V)
första delen : till och med "Albanien"

nedlagda röster:

andra delen : övrig text

323
3

25

(del 11.6).

(Resolutionsförslag B4-0 185/97 bortföll .)

Resultat av ONU:

ändr. 3 (GUE/NGL)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

368
46
320
2

ändr. 4 (GUE/NGL)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

367
73
292
2

Parlamentet antog resolutionen genom ONU (GUE/NGL)
antal röstdeltagande :
380
ja:
355
nej :
8
nedlagda röster:
17

Talare : Green om organisationen av omröstningen och upp
skjutandet av en del av omröstningarna. Ordföranden påpe
kade att föredragningslistan redan omfattade en eventuell
omröstning kl . 18.00 efter debatten om aktuella och brådskan
de frågor av större vikt.

(De andra punkterna, som fanns upptagna för omröstning,
skulle gå till omröstning samma kväll efter omröstningen som
rörde aktuell och brådskande debatt.)

Röstförklaringar:
Betänkande Wynn — A4-0 120/97

(del II. 5).

— skriftliga: Wibe, Ahlqvist och Theorin

(Resolutionsförslag B4-0337 och 0341 /97 bortföll .)

Betänkande Dankert — A4-0 125/97

— skriftliga: Wibe, Ahlqvist och Theorin
Betänkande Mamère — A4-0096/97

11. Situationen i Hongkong (omröstning)

— skriftliga: Thors ; Grossetéte ; Baudis ; Valverde López och

Resolutionsförslag B4-0181 , 0182, 0183 , 0184, 0185 , 0187

Hautala

och 0282/97

Betänkande Lange — A4-01 16/97

— skriftliga: Caudron ; Baudis ; Berthu ; Ahlqvist, Wibe,
RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0181 , 0182 , 0183 , 0184 , 0187

Theorin , Lööw , Andersson , Hulthén ; Kirsten M. Jensen ,

och 0282/97 :

Iversen, Blak, Sindal ; Valverde López

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Titley för PSE-gruppen,
McMillan-Scott för PPE-gruppen,
Pasty, Azzolini , Caccavale, Daskalaki och Van Bladel för
UPE-gruppen ,

Watson och Haarder för ELDR-gruppen,
Gahrton, Aelvoet, Aglietta, Mamère och Ripa di Meana
för V-gruppen,
Dell'Alba och Dupuis för ARE-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

Betänkande Gonzålez Ålvarez — A4-0 117/97

— skriftliga: Fitzsimons ; Burenstam Linder, Virgin, Sten
marek, Cederschiöld, Hyland
Betänkande Ghilardotti — A4-01 15/97

—

muntliga: Lulling

— skriftliga: Thyssen för PPE-gruppen ; Leperre-Verrier;
Fayot; Caudron ; Lindqvist; Blak; Andersson ; Theorin,

Ahlqvist, Lööw, Wibe, Hulthén ; Cassidy
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Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu

Albanien

tad .

— muntliga: Ripa di Meana och Manisco
— skriftliga: Theonas ; Wibe

Omröstning : del 1.17.

Hongkong

— skriftliga: Van Bladel ; Sjöstedt, Eriksson, Svensson

13. Situationen i Zaire (debatt)

*

*

Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om

*

sju resolutionsförslag (B4-0288, 0298, 0307, 0309, 0313 , 0327
och 0330/97).

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster:

Talare för att presentera resolutionsförslagen : Fassa, Tinde

Betänkande Wynn — A4-0 120/97
Kindermann hade haft för avsikt att rösta ja.

mans , Baldini , Kouchner, Vecchi , Aelvoet och Pettinari .

Talare : Dury för PSE-gruppen, Taubira-Delannan för ARE
gruppen, Amadeo, grupplös, och Marin, vice ordförande i

Betänkande Mamère — A4-0096/97

kommissionen .
ändr. 25

Torres Marques hade haft för avsikt att lägga ned sin röst.
ändr . 47

Kittelmann och Lulling hade haft för avsikt att rösta ja och inte

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu
tad .

Omröstning : del 1.18 .

nej .

Betänkande Lange — A4-01 16/97

14. Mänskliga rättigheter (debatt)

ändr. 92

Stasi hade haft för avsikt att rösta nej och inte ja.

Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om
femton resolutionsförslag (B4-0286, 0289, 0296, 0311 , 0323 ,

ändr. 21 , 25 , 29 och 92

0320, 0325 , 0332, 0291 , 0301 , 0302, 0306, 0315 , 0318 och
0328/97 ).

Soulier hade haft för avsikt att rösta nej och inte ja.
Cypern

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

Talare för att presentera resolutionsförslagen : Rothe, Hatzida
kis, Monfils och Papayannakis.

ORDFÖRANDESKAP: MARINHO

ORDFÖRANDESKAP : SCHLEICHER

vice ordförande

vice ordförande

Talare för att presentera ett resolutionsförslaget: Wolf.

AKTUELL OCH BRÅDSKANDE DEBATT

Talare : Kaklamanis för UPE-gruppen, beklagade bland annat
att Marin , vice ordförande i kommissionen, samtalade med en

12. Unionsavtal mellan
ryssland (debatt)

Ryssland

och

Vit

ledamot istället för att följa debatten, och Marin bad om ursäkt,
och Bertens för ELDR-gruppen.

Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om
sex resolutionsförslag (B4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326 och

Turkestan/Kina

0329/97 ).

Talare för att presentera resolutionsförslagen : Bertens, Habs
burg-Lothringen, Dupuis, Gahrton.

Talare för att presentera resolutionsförslagen : Erika Mann,
Bertens, Schroedter påpekade också att hennes grupp ville
lägga fram ett muntligt ändringsförslag till förslaget till
gemensam resolution.

Talare : Swoboda för PSE-gruppen, Dybkjær för ELDR
gruppen, Ephremidis för GUE/NGL-gruppen , Blokland för
I-EDN-gruppen och Amadeo, grupplös .

Talare : Erika Mann meddelade att PSE-gruppen stödde detta

muntliga ändringsförslag, von Habsburg för PPE-gruppen,
Van Bladel för UPE-gruppen, Blot, grupplös, Krehl och Marin,
vice ordförande i kommissionen, Schroedter, ställde en fråga

Situationen i de ryska fängelserna

Schroedter presenterade resolutionsförslaget.

till kommissionen som Marin besvarade , Erika Mann , ställde

en fråga till kommissionen som Marin besvarade.

Talare: Lenz för PPE-gruppen.
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vice ordförande

Talare för att presentera resolutionsförslaget: Hardstaff.
Talare : Soulier för PPE-gruppen.
Bosnien-Hercegovina

17. Unionsavtal mellan Ryssland
ryssland (omröstning)

och

Vit

Resolutionsförslag B4-0294, 0297, 0308 , 0319, 0326 och
Talare för att presentera resolutionsförslaget: Posselt.
Situationen i Kambodja

0329/97

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0294 , 0297 , 0308 , 0319 , 0326
och 0329/97 :

Talare för att presentera resolutionsförslagen: Guinebertière,
Apolinário, Bertens och Telkämper.

Talare : Soulier för PPE-gruppen och Sichrovsky, grupplös .

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Hoff, Erika Mann, Krehl och Swoboda för PSE-gruppen,
von Habsburg, Lehne och Dimitrakopoulos för PPE
gruppen ,

Talare : Marin , vice ordförande i kommissionen om hela

punkten "Mänskliga rättigheter".

Bertens för ELDR-gruppen,

tad .

Sornosa Martínez för GUE/NGL-gruppen,
Schroedter och Aelvoet för V-gruppen,
Lalumière för ARE-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

Omröstning : del 1.19 .

Textens olika delar antogs var för sig .

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu

Särskild omröstning: punkt 1 (ELDR)

15. Yemen (debatt)

Talare:

Nästa punkt på föredragningslistan var om resolutionsförslag

— Schroedter föreslog ett muntligt ändringsförslag som
syftade till att infoga en ny punkt 4a motsvarande punkt 5 i
resolutionsförslaget B4-0326/97 , som skulle lyda som följer:
"uppmanar Vitrysslands regering att återupprätta nödvändiga

(B4-0293/97 ).

Talare för att presentera resolutionsförslaget: Newens .
Talare : Friedrich för PPE-gruppen, Van Dijk för V-gruppen,
och Marin , vice ordförande i kommissionen .
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

förutsättningar för att internationella biståndsaktioner till för
mån för Tjernobyloffer kan agera utan hinder". Ordföranden
konstaterade att ingen motsatte sig att ändringsförslaget gick
till omröstning ändrat enligt det muntliga ändringsförslaget.
Parlamentet antog resolutionen (del 11.7).

Omröstning : del 1.20.

18. Situationen i Zaire (omröstning)
Resolutionsförslag B4-0288, 0298 , 0307 , 0309, 0313 , 0327

16. Brådskande humanitärt bistånd till Karelen

och 0330/97

(Ryssland) och till Bulgarien (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om
nio resolutionsförslag (B4-0295 , 0314, 0317 , 0335 , 0299, 0312,

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0288/97 :

0316, 0333 och 0334/97 ).

Parlamentet förkastade resolutionsförslaget.
Talare för att presentera resolutionsförslagen : W.G. van Vel
zen, Papakyriazis, Goerens, Wolf, Habsburg-Lothringen,
Andersson och Gahrton .

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0298 , 0313 , 0327 och 0330/
97 :

Talare : Paasilinna för PSE-gruppen, Blokland för I-EDN
gruppen , Zimmermann, Myller och Marin , vice ordförande i
kommissionen .

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för avslu
tad .

Omröstning : del 1.21 .

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Apolinário, Pons Grau och Dury för PSE-gruppen,
Tindemans för PPE-gruppen,
Pettinari , Carnero Gonzålez, Gonzålez Ålvarez och Marset
Campos för GUE/NGL-gruppen,
Aelvoet och Telkämper för V-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:
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Textens olika delar antogs var för sig.

Laos

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0291 /97 :

Delad omröstning:

Parlamentet antog resolutionen (del II. 9 d)).

stycke D i ingressen (UPE)
första delen : till och med "konflikten i Zaire som"
andra delen : till och med "i Zaire ."

Bosnien-Hercegovina

tredje delen : övrig text

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0301 /97 :

Parlamentet antog resolutionen (del II. 8).

Antagna ändringsförslag: 1 /rätt., 2/rätt., 3 , 4

(Resolutionsförslag B4-0307 och 0309/97 bortföll .)

Textens olika delar antogs var för sig (punkterna 1 , 2, 3 bortföll
i och med att ändringsförslagen hade antagits).
Parlamentet antog resolutionen (del II. 9 e)).

19. Mänskliga rättigheter (omröstning)
Resolutionsförslag B4-0286, 0289, 0296, 0311 , 0323 ,
0320, 0325 , 0332, 0291 , 0301 , 0302 , 0306, 0315 , 0318 och
0328/97 .

Situationen i Kambodja

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0302, 0306, 0315, 0318 och
0328/97 :

Cypern
RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0286/97 :

Parlamentet antog resolutionen (del II. 9 a)).

Turkestan/Kina

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Apolinário för PSE-gruppen,
Soulier för PPE-gruppen,
Pasty, Azzolini för UPE-gruppen,
Bertens för ELDR-gruppen,
Pettinari , Jové Peres, Ephremidis , Eriksson, Ojala för
GUE/NGL-gruppen,
Telkämper för V-gruppen ,
Kouchner för ARE-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0289 , 0296, 0311 , 0323 och
0320/97 :

Parlamentet antog resolutionen (del 11.9 f)).

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Habsburg-Lothringen för PPE-gruppen ,

Andre-Léonard, Bertens och Larive för ELDR-gruppen,
Gahrton och Aglietta för V-gruppen,
Dupuis, Hory, Del´Alba för ARE-gruppen,

som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

Parlamentet antog resolutionen (del II. 9 b)).

20. Yemen (omröstning)
RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0293/97 :

Antagna ändringsförslag: 4, 2, 8, 9, 3, 5, 1 , 6, 7
Textens olika delar antogs var för sig.

Situationen i de ryska fängelserna
RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0325 och 0332/97 :

Talare:

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Apolinário för PSE-gruppen,
Lenz för PPE-gruppen,
Bertens för ELDR-gruppen,

— Roth påpekade fel i den franska språkversionen av ändr. 9
och att den engelska versionen gällde . Ordföranden svarade att
de olika språkversionerna skulle kontrolleras.

Manisco, Sierra González och Mohamed Ali för GUE/
NGL-gruppen ,
Schroedter, Roth och Aglietta för V-gruppen,

Lalumière, Dupuis och Dell ' Alba för ARE-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:
Parlamentet antog resolutionen (del 11.9 c)).

Parlamentet antog resolutionen genom ONU (PPE)
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:
(del 11.10).

183
183
0
0
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21 . Brådskande humanitärt bistånd till Karelen

22. Kreditinstitut ***I (omröstning)
Betänkande av Mosiek-Urbahn — A4-0058/97

(Ryssland) och till Bulgarien (omröstning)
Resolutionsförslag B4-0295 , 0314, 0317, 0335 , 0299 ,
0312, 0316, 0333 och 0334/97 .

FÖRSLAG TILL DIREKTIV KOM(96)0183 - C4-0258/96 96/01 21 (COD):

Bulgarien

Antagna ändringsförslag: 1 med EO (ja: 108 , nej : 76, nedlagda

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0295 , 0314, 0317 och 0335/

Förkastade ändringsförslag: 3 med EO (ja: 85 , nej : 100,
nedlagda röster: 0), 4 med EO (ja: 93, nej : 94, nedlagda röster:

röster : 1 ), 2

97 :

0)

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Papakyriazis, Zimmermann, Swoboda och Hoff för PSE
gruppen ,

Oostlander för PPE-gruppen,
Pasty och Azzolini för UPE-gruppen,
Goerens för ELDR-gruppen,
Gutiérrez Díaz för GUE/NGL-gruppen ,
Wolf och Muller för V-gruppen,
Lalumière, Dell ' Alba och Dupuis för ARE-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

Särskild omröstning: ändr. 3 (V)

Parlamentet antog kommissionens förslag efter dessa ändring
ar (del 11.12).
LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del 11.12).
*
*

Parlamentet antog resolutionen (del 11.11 a)).

*

Talare : De Vries begärde att ordföranden skulle uppmana de
politiska grupper som, sade han, hade begärt omröstning med
namnupprop om alla ändringsförslag till betänkandena av
Adam A4-01 22/97 och Baldarelli A4-0095/95 att ompröva sin

Karelen

ståndpunkt.
RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0299 , 0312 , 0316, 0333 och
0334/97 :

Ordföranden svarade att läget hade förbättrats, då det denna
förmiddag beslutats att betänkandet av Baldarelli skulle åter
förvisas till utskottet (del 1.24).

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Ahlqvist, Paasilinna och Miller för PSE-gruppen,
Piha och von Habsburg för PPE-gruppen,
Pasty och Azzolini för UPE-gruppen,
Väyrynen för ELDR-gruppen,
Seppänen, Ojala, Sjöstedt, Eriksson och Svensson för

* (omröst

23. Bevarande av fiskeresurserna
ning)
Betänkande av Adam — A4-0 122/97

GUE/NGL-gruppen,
Hautala och Schörling för V-gruppen,
Lalumière för ARE-gruppen ,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

Omröstningen hade förberetts pa grundval av en rekommenda
tion från det behöriga utskottet, som inlämnats i enlighet med
artikel 1 1 4 i arbetsordningen.

Parlamentet antog resolutionen (del Il.b)).

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING (KOM(96)0296 - C4-0388/
96 - 96/01 60(CNS )):

*

*

*

Talare : Aelvoet beklagade att parlamentet hade förkastat en
invändning (del 1.3 protokollet av den 9.4.1997) som syftade
till att infoga resolutionsförslaget från V-gruppen B4-0324/97

Antagna ändringsförslag: 1-10 och 12-30 (tillsammans), 11
genom ONU

Förkastade ändringsförslag: 35 , 37-44, 51-55 , 59-75 (tillsam
mans), och genom ONU : 32, 33, 34, 36, 56, 31 , 45 , 46, 47, 48,
58

om Mexiko i aktuell och brådskande debatt och därmed avstått

från möjligheten att sätta press på kommissionen, som — enligt
vad man just fått reda på — efter påtryckningar från den
mexikanska regeringen hade hållit inne de bidrag som den
hade beviljat Akademin för de mänskliga rättigheterna i
Mexiko, men som nu inte kommer att betalas ut förrän efter val

har ägt rum i landet.

SLUT PÅ DEN AKTUELLA OCH BRÅDSKANDE DEBATTEN

OMROSTNING

Resultat av ONU:

ändr. 11 (I-EDN)

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

185
167
12
6

ändr. 32 (I-EDN)

antal röstdeltagande :

187

ja:
nej :
nedlagda röster:

165

14
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ändr. 33 (I-EDN)
antal röstdeltagande:
ja:
nej :

nedlagda röster:

187
19
162
6

ändr. 34 (I-EDN)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :
nedlagda röster:

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar genom ONU (ARE)
antal röstdeltagande:
200
ja:
169
nej :
21
nedlagda röster:
10
(del 11.13).

191
20
166
5

Talare: Hallam om, som han sade, det intresse I-EDN-gruppen
hade i denna fråga och Goldsmiths frånvaro.
LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

ändr. 36 (I-EDN)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

187
16
162
9

Förkastade ändringsförslag: 76, 77 , 78 genom ONU, 79
genom ONU, 80 genom ONU
Resultat av ONU:

ändr. 78 (ARE)
ändr. 56 (UPE)
antal röstdeltagande:
ja :
nej :

nedlagda röster:

antal röstdeltagande :
185
23
159
3

antal röstdeltagande :
nedlagda röster:

7

ändr. 79 (ARE)

ändr. 31 (I-EDN)

ja :
nej :

200
29
164

ja :
nej :
nedlagda röster:

184
15
162
7

antal röstdeltagande :
ja:
nej :

198
32
156
10

nedlagda röster:
ändr. 80 (ARE)

antal röstdeltagande :
ändr. 45 (UPE)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :

nedlagda röster:

186
29
150
7

ändr. 46 (I-EDN)

antal röstdeltagande:
ja:
nej :

nedlagda röster:

185
18
160

antal röstdeltagande :

nedlagda röster:

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen genom ONU
(ARE)
antal röstdeltagande :
ja:
nej :

205
179
14
12

nedlagda röster:
(del 11.13).

7

24. Förvaltning

ändr. 47 ( UPE)

ja :
nej :

197
27
160
10

ja:
nej :
nedlagda röster:

194
34
156
4

av

fiskeansträngningarna

Östersjön * (omröstning)

i

Betänkande av Kindermann — A4-0094/97

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING KOM(96)0489 - C4-0017/
97 - 96/0244(CNS ):

ändr. 48 (UPE)

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

194
29
154
11

Antagna ändringsförslag: 1-3 (tillsammans)

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del 11.14).
LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

ändr. 58 (UPE)

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

192
23

166
3

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del 11.14).
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Röstförklaringar:

26. Sammansättning av en tillfällig kommitté

(inlämnande av ett förslag till beslut)

Betänkande Adam — A4-0 122/97

Ordföranden meddelade att han från ordförandekonferensen

— skriftliga: Novo för GUE/NGL-gruppen; Van der Waal för
I-EDN-gruppen ; Andersson, Ahlqvist, Hulthén, Lööw ,
Theorin, Wibe

mottagit ett förslag till beslut, i enlighet med artikel 135.2 i
arbetsordningen om förordning om sammansättning av en
tillfällig kommitté med uppgift att följa upp rekommendatio
nerna om BSE (B4-0350/97 ). +

Betänkande Kindermann — A4-0094/97

— skriftliga: Andersson, Ahlqvist, Hulthén, Lööw, Theorin ,
Wibe

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Tidsfristen för inlämnande av ändringsförslag fastställdes till
torsdagen den 17 april 1997 kl . 12.00, omröstningen kommer
att äga rum onsdagen den 23 april 1997 kl . 15.00.

27. Föredragningslista för nästa sammanträde
Ordföranden meddelade att föredragningslistan för fredagens
sammanträde fastställts som följer:

25. Erkännande av examensbevis over behörig

hetsgivande utbildning (debatt)
Fontaine presenterade det betänkande hon utarbetat för utskot
tet för rättsliga frågor och medborgarrätt om Europaparlamen
tets resolution om kommissionens lägesrapport till Europapar
lamentet och rådet om tillämpningen av den generella ordning
en för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande
högre utbildning, avfattad i enlighet med artikel 1 3 i direktiv
89/48/EEG (KOM(96)0046 - C4-0 194/96) (A4-0029/97).

Talare: Palacio Vallerlersundi för PPE-gruppen, Florio för
UPE-gruppen, Wijsenbeek för ELDR-gruppen, Blot, grupplös,
White, Wijsenbeek om föregående inlägg, Rosado Fernandes,
Amadeo, Sichrovsky, Schmidbauer, Marin, vice ordförande i
kommissionen, och Wijsenbeek ställde en fråga till kommis

k . 9.00

— omröstning om förfarande utan betänkande om producen
ter av vissa jordbruksgrödor *
— omröstning om betänkandet utan debatt av Nassauer om
delgivning av handlingar i mål och ärenden *

— betänkande Sainjon om EES-avtalet
—

*

omröstning om de texter där debatten avslutats

— betänkande Schmidbauer om lika möjligheter för funk
tionshindrade personer (')

— betänkande av Needle om integration i utvecklingsländer
na (')

sionen som Marin besvarade .

— muntlig fråga om krisen inom rissektorn (')

Ordföranden förklarade debatten för avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.40.)

Omröstning : del 1.8 , protokollet av den 11 april 1997 .

(')

Texten kommer att gå till omröstning efter det att debatten avslutats.

Ju ian PRIESTLEY

David W. MARTIN

Generalsekreterare

Vice ordförande
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II

Texter antagna av parlamentet

1. Ansvarsfrihet för budget

***

a) A4-0124/97

Resolution om rapport fran kommissionen om åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna i
Europaparlamentets resolution som fogats till beslutet om ansvarsfrihet för Europeiska gemenska
pernas allmänna budget för budgetåret 1994 (KC)M(97)0048) — C4-0108/97)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av artikel 206 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
— med beaktande av sin resolution av den 1 6 april 1 996 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet
att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna
budget för budgetåret 1994 ('),

— med beaktande av kommissionens rapport om de åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna i
den resolution som fogats till beslutet om ansvarsfrihet avseende Europeiska gemenskapernas
allmänna budget för budgetåret 1994 (KC)M(97)0048) — C4-01 08/97),
—

med beaktande av budgetkontrollutskottets betänkande (A4-01 24/97).

1 . Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att införa en särskild rubrik i 1996 ars balansräkning
som visar faktiska skulder efter det att revisionsrätten i revisionsförklaringen pekat på väsentliga
felaktigheter,

2. ber kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för uppföljning med avseende på de få fall som nämns
i bilaga IV i 1994 års revisionsförklaring och som fortfarande kvarstår, inklusive åtgärder mot de
medlemsstater som inte tillämpar de aktuella reglerna,
3.

uppmanar kommissionen att

a) närmare utveckla de förslag som syftar till ett mer effektivt genomförande av budgeten, särskilt på
jordbruksområdet,
b) lägga fram förslag om förenkling av gemenskapens jordbruksregler,
c) se till att tidsfristerna för betalningar i medlemsstaterna respekteras,

4. upprepar sitt krav på tilldelning av ökade mänskliga och materiella resurser för att följa upp
genomförandet av den reformerade gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker,
5 . insisterar på att kommissionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att gemenskaps
lagstiftningen och nationella bestämmelser överensstämmer så att nationella myndigheters utbetalningar
från Europeiska socialfonden till slutliga mottagare kan ske utan förseningar,
6.

upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till rättslig grund för bidrag till

konsumentorganisationer,

(')

EGT L 148 , 21.6.1996. s . 41 .
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7 . begär på nytt att revisionsrätten skall ha fulla revisionsbefogenheter för Europeiska investerings
fondens transaktioner (projektpärmar, detaljerade redovisningshandlingar osv.),
8 . uppmanar kommissionen att lägga fram detaljerade förslag som syftar till att öka effektiviteten i de
åtgärder som kräver ett snabbt genomförande inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
inklusive en förenkling av finansieringsvillkoren,

9. uppmärksammar att det fortfarande inte erhållit det efterfrågade strategidokumentet om Phare
programmets roll i förberedelserna av de öst- och centraleuropeiska länders anslutning till unionen ;
uppmanar kommissionen att utarbeta detta dokument,
10. uppmanar återigen kommissionen att se till att dess delegationer i länderna i före detta
Sovjetunionen bevakar alla Tacis-programmets mottagarländer; begär att särskild uppmärksamhet ägnas
åt uppföljning och spridning av resultaten av olika aktuella projekt,
1 1 . begär att reglerna för anställningsvillkor för lokalt anställd personal samt särskilda villkor för lokal
administrativ och teknisk personal med ursprung i gemenskapen skall omfatta alla kommissionens externa
delegationer,

12 .

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet och

revisionsrätten .

b) A4-0120/97

I.

Beslut om ansvarsfrihet för kommissionen for genomförandet av Europeiska gemenskapernas
allmänna budget för räkenskapsåret 1995 vad gäller Avsnitt I — Parlamentet, II — Rådet, III —
Kommissionen, IV — Domstolen, V — Revisionsrätten och VI — Ekonomiska och sociala kommittén
samt Regionkommittén

Europaparlamentet fattar detta beslut

— med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel
78g i detta,

— med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 206 i detta,
— med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt 1 80b i
detta,

— med beaktande av budgeten för budgetåret 1995 ,

— med beaktande av Europeiska unionens utgifts- och intäktskonton samt redovisningen för budgetåret
1995 (SEK(96)0421 - C4-0280/96, SEK(96)0422 - C4-0281 /96, SEK(96)0423 - C4-0282/96 ,
SEK(96)0424 - C4-0283/96,

— med beaktande av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 1995 med institutionernas svar (')
(C4-05 85/96) och revisionsrättens särskilda rapport,
—

med beaktande av den revisionsrättens förklaring avseende verksamheten under den allmänna
budgeten för budgetåret 1995 och den särskilda rapporten om detta (2) (C4-0 110/97) samt rådets
yttrande i frågan (C4-0 137/97),

C)
(2 )

EGT C 340, 12.11.1996 .
EGT C 395 , 31.12.1996 .
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—

med beaktande av rådets rekommendation av den 17 mars 1997 (C4-01 33/97),

— med beaktande av betänkandet fran budgetkontrollutskottet samt yttrandena från utskottet för
ekonomi , valutafrågor och industripolitik, utskottet för externa ekonomiska förbindelser, utskottet för
forskning, teknologisk utveckling och energi , utskottet för sysselsättning och socialfrågor, utskottet
för regionalpolitik, utskottet för transport och turism, utskottet för miljö, folkhälsa och konsuments
kydd, utskottet för utveckling och samarbete, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och
inrikesfrågor, fiskeriutskottet, utskottet för kvinnors rättigheter samt utskottet för kultur, ungdoms
frågor, utbildning och media, (A4-0 120/97).

1 . Parlamentet fastställer att de bemyndigade intäkterna och utgifterna för räkenskapsåret 1995
uppgick till :
ecu

—

ecu

Intäkter

— enligt beräkning i allmänna budgeten
inklusive EFTA/EES

75.479.468.459,48
p.m.

75.479.468.459,48

— Anslag för åtaganden :
— bemyndigande anslag i allmänna budgeten
— anslag överförda från 1 994
— anslag tillgängliga p. g.a. annulleringar
tidigare år
— anslag tillgängliga p.g.a. återbetalda för
skott

— intäkter från tjänster till tredje part

80.237.708.598,62
532.459.749,04
0,00

15.547.396,00
68.385.231,80

80.854.100.975,46

— Anslag för utbetalning

76.897.430.484,04
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2.

beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av följande belopp:
ecu

a)

ecu

Intäkter:

—

budget

75.077.120.775,19

inklusive EFTA/EES

(31.139.595,00)
75.077.120.775,19

b) Utgifter
— betalningar gjorda för budgetåret

66.054.290.775,98

inklusive EFTA/EES

(25.840.134,97)

— anslag överförda till 1996

703.376.998,96

66.757.667.774,94

c) Balans för budgetåret 1 995
— intäkter för budgetåret
— betalningar från anslag för budgetåret
inklusive EFTA/EES

75.077.120.775,19
66.054.290.775,98

(25.840.134,97)

— anslag överförda till 1996

703.376.998,96

-66.757.667.774,94

— anslag överförda från 1994 vilka för
fallit

— växelkursdifferens

+498.331.415,47

för

budgetåret

1995

—

4402.753.417,31

överskridande av icke differentierade

överförda anslag
—

-513,78
-45.476,36

Kommissionen

— Övriga institutioner
Balans för budgetåret 1995
Denna balans reflekterar endast redovisningen
och inkluderar inte faktiska utgifter under
budgetåret
d) Utnyttjande av anslag för åtaganden
e) Balansräkning per 31 december 1995

9.220.491.842,89

75.056.193.920,46

TILLGÅNGAR
(ecu)

Fasta tillgångar

SKULDER (ecu)

13.328.376.712,43
100.056.069,68
2.235.845.335,31
13.528.084.910,70
700.836.745,28

Inventarier

Omsättningstillgångar
Kassakonton

Förskottsbetalda utgifter
TOTALT

Anläggningstillgångar
Kortfristiga skulder

29.893.199.773,40
22.944.409.238,73
4.841.428.242,73
1.595.207.121,77
512.155.170,17

Kassakonton

Upplupna utgifter
TOTALT

29.893.199.773,40

3.
är övertygat om att de EUGFJ-utgifter som medlemsstaterna angett fortfarande måste underkastas en
slutlig kontroll och att dessa siffror kan komma att behöva korrigeras ytterligare,

4.
förbehåller sig därför rätten att efter beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 1 995 åter undersöka de
angivna beloppen i de fall dessa gäller utgifter från EUGFJrs garantisektion ; dessa skall överlämnas till
Europaparlamentet för att ytterligare beslut om ansvarsfrihet skall kunna fattas,

5.

samlar sina kommentarer i den resolution som utgör en integrerad del av detta beslut,
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6.

uppdrar at sin ordförande att vidarebefordra detta beslut och resolutionen med parlamentets

kommentarer till kommissionen, rådet, domstolen , revisionsrätten , Ekonomiska och sociala kommittén ,

Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken samt att låta offentliggöra dem i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning (L-serien).

II .

Resolution med Europaparlamentets yttrande över beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen

beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för räkenskapsåret
1995

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av artikel 206 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

— med beaktande av artikel 89 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget,
enligt vilken kommissionen och övriga institutioner skall vidta alla lämpliga åtgärder för att rätta sig
efter Europaparlamentets iakttagelser om budgetens genomförande,

— med beaktande av att institutionerna enligt samma artikel dessutom är skyldiga att på Europaparla
mentets begäran rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och särskilt
om de instruktioner som utfärdats för de enheter som ansvarar för budgetens genomförande,
— med beaktande av rådets rekommendation 17 mars 1997 (C4-01 33/97),

— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och övriga dokument som nämns i
beslutet om beviljande av ansvarsfrihet (A4-01 20/97).
Allmänt

1.

Parlamentet välkomnar den anda av konstruktivt samarbete mellan kommissionen och revisionsrät

ten som på nytt har kunnat observeras i 1995 års förfarande för beviljande av ansvarsfrihet och som enbart
kan få positiva effekter på genomförandet av budgeten,
2. beklagar att rådet antog sin rekommendation så sent som den 17 mars 1997 och på så sätt
omöjliggjorde en konstruktiv dialog med parlamentet och dess behöriga utskott i frågor som rör
ansvarsfrihet,

3.
bekräftar sitt stöd till kommissionens ansträngningar inom ramen för SEM 2000-initiativet för att
åstadkomma en ny finans- och förvaltningskultur; är medvetet om det faktum att denna process inletts
först budgetåret 1995 och att dess resultat inte kan utvärderas förrän ytterligare erfarenheter samlats under
de kommande budgetåren,

4. påminner om att 80 % av gemenskapsmedlen (huvudsakligen utgifter på jordbruksområdet samt
strukturfonder) förvaltas decentraliserat i medlemsstaterna, och att dessa i ljuset av artikel 209a i fördraget
därför har ett särskilt ansvar för att medlen utnyttjas så effektivt och förnuftigt som möjligt,

5 . påpekar emellertid att detta inte befriar kommissionen från dess skyldighet att se till att allt görs för
att medlemsstaternas utbetalningar av medlen sker på ett korrekt sätt samt att säkerställa att felaktigheter
korrigeras,

6. uppmanar medlemsstaterna att underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med anledning
av revisionsrättens kommentarer, så att kommissionen kan införliva dessa åtgärder i sin rapport om
åtgärder som vidtagits i samband med beslutet om ansvarsfrihet,
7 . uppmanar kommissionen att i framtiden översända sin rapport om de åtgärder som vidtagits i
samband med beslutet om ansvarsfrihet till parlamentet senast sex månader efter parlamentets beslut om
ansvarsfrihet,

8 . betonar att rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genom
förandet av Europeiska unionens allmänna budget för räkenskapsåret 1 995 inte utgör en del av beslutet om
ansvarsfrihet förrän rekommendationen har godkänts av parlamentet,
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Revisionsförklaring (das)

9 . välkomnar att revisionsrätten har kunnat erhålla en rimlig säkerhet om att de underliggande
transaktionerna för de åtaganden och inkomster som har bokförts är lagliga och korrekta,
10. välkomnar att revisionsrättens granskning visat att förbättringar skett sedan budgetåret 1994 vad
gäller den konsoliderade inkomst- och utgiftsredovisningen,
1 1 . konstaterar att hanteringen av betalningsbemyndiganden på nytt givit upphov till ett för stort antal
formella och betydande felaktigheter,
12.
välkomnar det faktum att revisionsrätten har börjat kommentera särskilda utgiftsområden mer
detaljerat, vilket ger ett viktigt bidrag till lösningar på de problem som upptäckts genom DAS
granskningen,

13 . påminner om att parlamentet skulle föredra att revisionsrätten gjorde ännu mer ingående analyser
av specifika sektorer och noga övervägde möjligheten att utarbeta revisionsförklaringar om utgifter i
enskilda medlemsstater, samt arbetade i ett nära samarbete med nationella revisionsmyndigheter i
samband med dessa analyser; är medvetet om att nuvarande resurser är begränsade ; inbjuder
revisionsrätten att diskutera med parlamentet hur detta bäst skulle kunna uppnås,
14. förväntar sig att revisionsrätten, i samråd med kommissionen, kommer att fortsätta sina
ansträngningar för att utveckla en bättre metod för och presentation av revisionsförklaringarna i syfte att
öka dess användbarhet i samband med åtgärder som syftar till att förbättra förvaltningen och kontrollen av
gemenskapens utgifter,

15 . uppmanar revisionsrätten att presentera resultaten från sitt arbete med revisionsförklaringarna i
form av ett extra kapitel i årsrapporten för att uppnå större enhetlighet och insyn,

Egna medel

16. uppmanar kommissionen att föreslå regleringsåtgärder och administrativa åtgärder som syftar till
att stärka övervakningen och kontrollen av redovisning av nationella kontroll - och förvaltningssystem vad
gäller traditionella egna medel ,

17 .. anmodar kommissionen att publicera, i en bilaga till den årliga balansräkningen (inkomst- och
utgiftsredovisning), varje medlemsstats ställning med avseende på gemenskapens fordringar som inte
återbetalats eller avskrivits, med förklaringar till respektive situation,

18 .
noterar den komplexitet hos tullarrangemang som beskrivs i revisionsrättens rapport och rapporten
från den tillfälliga undersökningskommittén för gemenskapens transiteringssystem ; anmodar sina berörda
utskott att med anledning av den tillfälliga undersökningskommitténs slutsatser och rekommendationer
undersöka hur dessa arrangemang kan förenklas, så att de kan övervakas och kontrolleras bättre,
19 .
anmodar sina berörda utskott att överväga effekterna på egna medel av framtida tullunionsavtal
med hänsyn till revisionsrättens resultat vad gäller tillämpningen av avtalet mellan EG och Turkiet,

20. uppmanar revisionsrätten att, som en prioriterad fråga, inrikta sig på kontroll av hur tillförlitlig och
fullständig beräkningsgrunden för egna medel från moms är,
21 .
uppmanar kommissionen att utveckla en lämplig statistisk och matematisk metod för att bidra till
mätningen av tillförlitligheten hos medlemsländernas BNP-aggregat, vars uppgifter ligger till grund för
gemenskapens finanser; uppmanar Eurostat att klargöra sin roll i denna utveckling,

22 .

uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet och rådet ett förslag till förordning för att inrätta

ett åtgärdsprogram som med respekt för medlemsstaternas befogenheter syftar till att förbättra
medlemsstaternas förvaltning och göra den mer effektiv när det gäller att driva in och återfå samtliga typer
av belopp som ingår i budgeten ; hoppas att detta program kommer att främja omorganiseringåtgärder,
vilket medlemsstaterna betraktar som nödvändigt för att göra dess ansträngningar effektivare, och
kommer att uppmuntra medlemsstaterna till att öka antalet anställda som ansvarar för återbetalningar och
förbättra deras yrkesutbildning,
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Jordbruksutgifter

23 . konstaterar att utgifterna för EUGFJis garantisektion var 34,5 miljarder ecu 1995 , det vill säga klart
under den maximigräns som fastställts i budgetplanen, men att dessa utgifter ändå utgjorde över hälften av
alla utbetalningar, nämligen 52 % ,

24. konstaterar att det, i och med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken inom spannmåls
och jordbrukssektorerna, stegvis infördes direkt inkomststöd under en övergångsperiod från 1 992 till 1 996
för att utjämna sänkningen av de institutionella priserna inom dessa sektorer och att detta oundvikligen
ibland måste leda till en ökning av utgifterna till följd av ändringen av systemet; konstaterar dessutom att
budgetposterna för jordbruk inte utnyttjades till fullo trots ökningen av utgifterna under räkenskapsåret
1995 och att de reella jordbruksutgifterna i EUGFJ, garantisektionen, var 1 1 % lägre än i budgetplanen ;

påpekar på nytt att de åtaganden som följde på besluten vid rådets möte i Edinburgh 1992 måste följas till
punkt och pricka och att riktlinjerna inom jordbruket också framöver måste respekteras,
25 . bekräftar att kommissionen och medlemsstaterna har gjort små framsteg när det gäller att förbättra
tillämpningen av de bestämmelser som rör den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja;
uppmanar därför kommissionen att omedelbart tillämpa alla de kontrollmöjligheter som ingår i den
nuvarande lagstiftningen istället för att hänvisa lösningen av problemet till en framtida reform av den
gemensamma organisationen av marknaden, vars första utkast dessutom inte ger tillräckliga garantier för
att utgifterna kommer att kunna kontrolleras,

26. påminner om sin resolution av den 21 april 1993 med anmärkningar från beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna
budget för räkenskapsåret 1991 ('), i vilket kommissionen uppmanades stoppa utbetalningarna för olivolja
om medlemsstaterna inte kan garantera tillräckliga kontroller inom en lämplig tidsfrist;

Integrerat kontrollsystem

27 . konstaterar att det integrerade kontrollsystemet för utbetalning av bidrag för djur och areal, som
ursprungligen skulle ha införts i alla medlemsstater före slutet av 1995 och för vilket Europaparlamentet
beviljat ett års uppskov för att det skall bli helt funktionsdugligt, ännu inte är helt funktionsdugligt i vissa
medlemsstater; uppmanar därför kommissionen att inom ramen för avslutningen av räkenskaperna
fastställa de förlustrisker för gemenskapsbudgeten som därmed uppstår samt vidta finansiella korrige
ringsåtgärder, som omfattar lämpliga belopp, när det gäller de berörda medlemsstaterna,
28 . anmodar revisionsrätten att så snart som möjligt undersöka det integrerade kontrollsystemets
effektivitet; uppmanar kommissionen att eventuellt föreslå åtgärder för att förbättra det,
29. påpekar att revisionsrätten har konstaterat att det för närvarande inte finns något tillfredsställande
system för identifiering av får och getter, och uppmanar kommissionen , med hänsyn till de utbetalda
bidragens finansiella volym (cirka 2 miljarder ecu), att med förslaget till rådets förordning om
identifiering av nötkreatur som förebild även lägga fram ett förslag till rådets förordning om identifiering
av får och getter före årets slut,

Avslutning av räkenskaperna

30. konstaterar att de korrigeringsbelopp som kommissionen skall fastställa inom ramen för
avslutningen av räkenskaperna uteslutande bör hänföras till omfattningen av de faktiska förluster som
uppstått för gemenskapsbudgeten respektive till omfattningen av förlustrisker, och att de inte får vara
förhandlingsbara med ledning av andra kriterier,

3 1 . anser att det faktum att EUGFJ:s garantifond fortfarande står för 36 % av de betydande felaktigheter
som togs upp i förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet, vilket motsvarar ett belopp på över 1 ,5
miljarder ecu, inte kan förbises och uppmärksammar att till skillnad mot i andra sektorer rör det sig om
pengar som redan utbetalats vilket gör det svårt att återfå dessa belopp till EU:s budget,

(')
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32.
anmodar kommissionen att snarast möjligt vidarebefordra resultaten av undersökningen om
lagligheten och korrektheten avseende ansökningar om bidrag för export av fetaost från Danmark, så att
det belopp som inte berättigar till gemenskapsfinansiering kan fastställas,

33 . uppmanar kommissionen att i samband med reglerandet av konton kontrollera att de av EUJFG:s
anslag som direkt eller indirekt öronmärkts för att förhindra och behandla BSE under de senaste fem åren
har använts på ett riktigt sätt,
Diverse

34. anmodar kommissionen att informera parlamentet om de åtgärder som vidtas mot dem som är
ansvariga för det omfattande missbruket av stödsystemet för bomull, om återbetalning av det stöd som
betalats på felaktiga grunder och om effektiviteten hos de nya åtgärderna för övervakning och kontroll av
den gemensamma organisationen av marknaden för bomull,
35 . anser att svinproducenter som bedriver intensivuppfödning i högre grad bör bidra till åtgärderna för
att bekämpa klassisk svinpest; anmodar därför kommissionen att lägga fram ett förslag till översyn av
gällande förordningar,

36. konstaterar att det måste undersöka om det alltjämt är motiverat med EU-bidrag till whiskydes
tillatörer som uppgår till cirka 40 miljoner ecu årligen ; påpekar att det i detta sammanhang måste klargöras
huruvida ett avskaffande av bidragen i själva verket skulle strida mot protokoll 19 Anslutningsakten för
Förenade kungariket till Europeiska gemenskaperna,

Gemensam fiskeripolitik

37 .
anmodar sina berörda utskott att undersöka om de avsevärda medel som gemenskapen har anslagit
till en förstärkning av övervakningen av fiskeriverksamheten i själva verket har lett till att kontrollerna
blivit effektivare ,

38 . ogillar det faktum att bidrag från gemenskapen har utnyttjats för att främja skapande eller
modernisering av förädlingsindustrier, som senare inte har kunnat användas, eftersom nödvändig
infrastruktur för avfallshantering inte planerats eller regelbunden tillförsel av fisk inte kunnat säkerställas ;
uppmanar kommissionen att i framtiden inte acceptera alla åtgärder som formellt sett är korrekta, utan
snarare försöka erhålla rimliga försäkringar om att de investeringar som främjas också är lönsamma,
Strukturfonder

39 . är bekymrat över det delvis mycket otillfredsställande utnyttjandet av de medel som står till
förfogande; uppdrar åt sina berörda utskott att närmare undersöka problemets omfattning och effekter
samt att utarbeta rekommendationer,

40. är bekymrat över att revisionsrätten har konstaterat att andelen väsentliga felaktigheter vad gäller
strukturfonderna är betydligt högre än genomsnittet för utbetalningar från den allmänna budgeten i dess
helhet,

41 . ber kommissionen att föreslå en lösning på planeringsproblemen, däribland behovet av en
utvärdering såväl före som efter det att ett program genomförs ,
42. ber kommissionen att presentera sin bokföring på ett sätt som gör det möjligt för parlamentet att
— identifiera de rättsakter som åtaganden och betalningar härrör från,
— huruvida utbetalningar verkligen gjorts,
— hållas underrättad om förseningar i åtaganden och betalningar och utestående åtaganden,

43 . ber återigen kommissionen att föreslå att artikel 24 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19
december 1988 (') ändras på ett sådant sätt att det blir möjligt och obligatoriskt att driva in skyldiga
belopp,

— om misstankar om felaktigheter (bristande uppfyllelse av villkoren för stöd, brott mot gemenskaps
bestämmelser, bristande uppfyllelse av rapporteringskravet, underlåtelse att genomföra kompensa
tionsåtgärder) föreligger och att pengar för detta projekt eller program skall frysas under en bestämd
tid under vilken kommissionen skall undersöka saken,

(')
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— efter undersökningen skall den enskilda medlemsstaten eller medlemsstaterna atgärda de konstaterade
felaktigheterna inom den fastställda fristen, i annat fall skall redan utbetalda belopp anses som
orättmätigt utbetalda,

44. väntar på kommissionens utlovade förslag till förordning om artikel 23 i ovannämnda förordning
(EEG) nr 4253/88 ; förväntar sig att detta förslag bland annat kommer att innehålla förpliktelser för
medlemsstaterna beträffande vidarebefordran av information på alla nivåer ända ner till individuella
projekt,

45 . uppmanar kommissionen att införa ett system för avslutning av räkenskaperna som skulle
möjliggöra korrigeringar till fasta belopp, där dessa förefaller motiverade med hänsyn till brister i
medlemsstaters system för urval, förvaltning, övervakning och kontroll ,
Interna politikområden
46. upprepar sin begäran att revisionsrätten i sin årsrapport lägger till ett kapitel som täcker unionens
interna politik i dess helhet och som även behandlar frågor som är gemensamma för de olika verksamheter
som finansieras under rubrik 3 i budgetplanen,

Forskning och teknisk utveckling (FoTU)

47 . uppmanar kommissionen att upprätta ett samordnat revisionssystem och att avsätta tillräcklig
personal till kontrollerna av FoTU-avtalen,
48 . uppmanar kommissionen att utesluta deltagare i FoTU-program som inte uppfyller sina finansiella
åtaganden eller som väsentligen bryter mot reglerna i ett FoTU-avtal från andra avtal med kommissionen ,

49 . anmodar revisionsrätten att för 1996 och kommande år genomföra en exakt bedömning av de
administrativa kostnader för särskilda forskningsprogram inom ramen för det fjärde ramprogrammet som
inte bara förorsakas av kommissionen och dess externa konsulter utan också av dem som erhåller anslag ,
Pacte och Recite

50. konstaterar att den decentraliserade strukturen i samband med förvaltningen av de regionala
programmen Pacte och Recite har lett till bristande kontroll, misskötsel och betydande förseningar av
betalningar från kommissionen till de regionala parterna; uppmanar kommissionen att vidta de tekniska
och rättsliga åtgärder som krävs för att säkerställa en bättre förvaltningsstruktur,

Avancerade televisionstjänster
51 . noterar revisionsrättens förslag om att permanent finansiering av avancerade televisionstjänster
genom gemenskapsbudgeten bör undvikas ; anmodar därför sina berörda utskott att noga diskutera
framtiden för handlingsplanen för avancerade televisionstjänster före den första behandlingen av 1 998 års
budget,

Europeisk politik för yrkesutbildning

52 . stödjer revisionsrätten, beträffande gemenskapens åtgärdsprogram för en europeisk politik för
yrkesutbildning, när den föreslår införandet av ett enda urvalsförfarande som skall falla under
kommissionens direkta ansvar; uppmanar kommissionen att i sin kommande interimsrapport om

genomförandet av programmet föreslå förändringar för att förenkla ansökningsförfarandet,
Området för rättsliga och inrikesfrågor

53 . beklagar att de projekt som rådet har godtagit inom området för rättsliga och inrikes frågor verkar
improviserade och osammanhängande,
54. beklagar det sätt på vilket rådet den 25 september 1995 (') genom beslut 95/402/JAI har inskränkt
kommissions roll till att enbart förvalta budgeten i samband med beviljandet av anslag för samarbetet
inom rättsliga och inrikes frågor,
(')
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55 . beklagar att av de sammanlagt 23 projekt som faller under budgetartikel B5-800 är det endast fem
som har föreslagits av kommissionen; uppmanar därför kommissionen att i större utsträckning använda
sig av sin initiativrätt inom de områden som faller under artikel K 1.1 -K 1.6 i fördraget,

Ut- och inlåning

56. uppmanar kommissionen, i dess egenskap av representant för Europeiska gemenskapens aktiein
nehav i EIF, att säkerställa införandet av öppna arrangemang för offentlig revision och kontroll, som kan
övertyga skattebetalarna/investerarna om EIF:s ansvarighet för dess utnyttjande av allmänna medel ,
57 .
anmodar revisionsrätten och kommissionen att vid första möjliga tillfälle rapportera till parlamentet
om Köpenhamnsfacilitetens förvaltning och administration, särskilt med avseende på hur de kriterier för
skapande av arbetstillfällen som gäller för räntesubventioner fungerar,

58 . uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till regeringskonferensen, som innebär att
revisionsrättens granskningsrätt bör utökas till att också omfatta de finansiella förvaltningssystemen hos
alla organisationer som förvaltar gemenskapsmedel ,

Externa politikomraden

59. är oroad över den ökande obalansen mellan å ena sidan programmens omfattning och mångsidighet
och å andra sidan förmågan att genomföra dem, vilket resulterar i en mycket snabb ökning av utestående
åtaganden och avsevärda problem med att utnyttja tillgängliga anslag,
60. anmodar sina behöriga utskott att mot denna bakgrund överväga om det vore meningsfullt att skilja
politiskt beslutsfattande från uppgiften att förvalta program och genomföra projekt,
61 . anmodar sina behöriga utskott att undersöka hur oberoendet och trovärdigheten kan stärkas i fråga
om utvärderingen av projekt som finansieras genom gemenskapsbudgeten och hur utvärderingens resultat
kan återkopplas till gemenskapens beslutsprocess på ett effektivt sett,
62 . uppmanar kommissionen att harmonisera upphandlingsförfaranden inom de olika generaldirekto
raten med ansvar för den externa politiken ,
63 .
anmodar revisionsrätten att i sitt arbetsprogram inbegripa en undersökning om huruvida
kommissionens organisation, förfaranden och tilldelning av personalresurser när det gäller utvecklings
samarbete är ändamålsenligt och effektivt,

PHARE

64. beklagar kommissionens brist pa tydliga visioner, bade vad gäller resultatet av och effektiviteten
hos utgifterna inom ramen för Phare och dess framtida roll för att bidra till att central- och östeuropeiska
ansökarländer ansluts till EU; efterlyser ännu en gång en analys av Phares samlade effekt på dessa länder
under de senaste sex åren och en klar strategi för de kommande fem åren,

TACIS

65 . stödjer kommissionens avsikt att koncentrera atgärderna under Tacis-programmet till högst två
interventionssektorer per land som får stöd; anser att om denna begränsning tillämpas på ett effektivt sätt
bör detta möjliggöra en mer fokuserad och effektivare användning av Tacis-stödet; ber kommissionen att i
sin uppföljningsrapport till denna resolution ge en detaljerad rapport av resultatet av detta initiativ,
66.
fortsätter att bekymrat konstatera den kroniskt stora personalomsättningen som råder inom
kommissionens generaldirektorat med ansvar för förvaltningen av Tacis och de problem detta medför för
en effektiv förvaltning av programmet; uppmanar kommissionen att i väntan på att ny personal skall bli
tillgänglig se över den personal som finns inom GD 1 A och inom ramen för ansträngningarna koncentrera
Tacis-interventioner till färre sektorer kraftigt skära ned antalet projekt som man har hand om,
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67 . uttrycker sin stora oro för den orimliga långsamheten i samband med atagande, ingående av avtal
och utbetalningar under Tacis-programmet; anser att det i normala fall bör gå högst ett år mellan ett
åtagande beträffande Tacis-stöd och undertecknandet av kontraktet i fråga; uppmanar därför kommissio
nen att införa regler som gör att åtaganden automatiskt bortfaller om inget avtal har ingåtts inom ett och ett
halvt år,

68 . ber kommissionen att inom räckvidden för Tacis-förordningen maximera sina bidrag till offentliga
investeringsprojekt, särskilt de som samfinansieras tillsammans med andra bidragsgivare,
69. understryker ännu en gång den oerhörda vikt det lägger vid programmen för kärnsäkerhet; känner
därför stor oro inför kommissionens oförmåga att på ett meningsfullt sätt genomföra denna politik inom
ramen för Phare- och Tacisprogrammen ; uppmanar kommissionen att tillsätta en arbetsgrupp, med
representanter för olika avdelningar, med uppgift att samla kommissionens resurser inom detta område
och effektivisera användningen av dem samt att ge högsta politiska prioritet till undanröjandet av de
administrativa, förfaringsmässiga och juridiska hindren för genomförandet av programmet och att i
samband med detta sätta press på mottagarländerna,

Utvecklingssamarbete

70. understryker behovet av mer personal med expertkunskaper inom politikområden som rör kampen
mot fattigdom, inklusive social utveckling, könsrelaterade frågor, miljöfrågor och makroekonomisk
politik,
71 . uppmanar kommissionen att klargöra huruvida den har finansierat någon del av EUF med medel
från EU:s budget,
72 . uppmanar kommissionen att klargöra målen för budgetstödet, för att säkerställa både att det
används inom sociala områden på sätt som gagnar människor som lever i fattigdom och resulterar i att en
större andel av mottagarlandets budget används inom grundläggande sociala områden,
73 . anser att den budgetansvariga myndigheten med kommissionens hjälp bör förenkla förfarandet för
att frigöra anslag i reserven för humanitärt bistånd så att detta kan frigöras snabbare och således undvika
att överföra anslag som ECHO inte utnyttjat till följande år,
74. anmodar sina behöriga utskott att med anledning av föreliggande upplysningar grundligt utreda om
de utvecklingsprogram som kommissionen genomför kommer kvinnor till godo, i enlighet med den
resolution om kön och utveckling som antogs av rådet den 20 december 1995 ,

75 . uppmanar kommissionen att säkerställa att 2 miljoner ecu används till utveckling av sportprojekt i
Sydafrikas svarta förstäder (townships) och begär att få en detaljerad redogörelse för hur detta genomförs,

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

76. anser att revisionsrättens särskilda rapporter om EU:s förvaltning av Mostar och valövervakning i
Palestina bekräftar parlamentets uppfattning att GUSP har medfört en farlig oklarhet vad gäller
ansvarsfördelningen mellan rådet och kommissionen, vilket hindrar parlamentet då det skall utföra sin
uppgift, nämligen att ställa kommissionen till svars inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet,
77 . kräver att kommissionen, från och med den dag da ett ursprungligt beslut antas, ges ett oinskränkt
ansvar för organisering och övervakning av alla framtida gemensamma åtgärder, så att insyn, kontinuitet
och effektivitet garanteras,

78 . uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna inrätta en förberedelsegrupp för
att, mot bakgrund av tidigare erfarenheter av gemensamma åtgärder, utarbeta förfaranden enligt vilka de
organisatoriska och finansiella arrangemangen för gemensamma åtgärder kan fås att fungera så snabbt och
friktionsfritt som möjligt,
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Administrativa utgifter

79. uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om de omständigheter som föranledde den
att ingå ett åtagande om att betala olika skatter för hyran av byggnader, som den inte äger, i samband med
utrymningen av Berlaymontbyggnaden, trots de åtaganden som den belgiska staten gjort under hela
förhandlingsarbetet,

Stöd till Europeiska centret för arbetsmarknadsrelationer
80.

rekommenderar efter ett delegationsbesök vid Europeiska centret för arbetsmarknadsrelationer och

innovation i Florens att budgetutskottet har kvar anslagen till finansieringen av centret för räkenskapsåret
1997 i reserven ,

Decentraliserade gemenskapsorgan

81 .

tackar revisionsrätten för dess årsrapporter som täcker delar av 1994 och hela 1995 ,

82.
stödjer budgetutskottet i dess strävanden att föra ihop de olika bestämmelserna i en struktur där
kommissionens utövar ekonomistyrning , Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet och organens intäkter
klassificeras som egna medel ,
83 .
kräver trots det begränsade personalantalet att befogenheten att godkänna transaktioner och
befogenheten som revisor särskiljs eftersom ekonomistyrning är en nödvändig förutsättning för att få
motta gemenskapsmedel ,

84. erkänner i detta sammanhang att fördelningen av befogenheter genomförs vad gäller personal och
ser fram emot ett nytt gemensamt revisionssystem som även kommer att säkerställa fördelningen av
befogenheter i bokföringen ; glädjer sig över förslaget till ett sådant revisionssystem som skulle göra det
möjligt för kommissionens styrekonom att godkänna åtaganden on-line från kommissionen i Bryssel ,
85 . uppmanar kommissionen att under tiden genomföra parlamentets förslag om att anställa
styrekonomer på deltid för att bistå organen,
SEM 2000

86. anmodar kommissionen att se över interna förfaranden för urval, förvaltning och övervakning av
åtgärder som finansieras direkt av kommissionen och för betalning av tillgodohavanden eller återkrav vad
gäller felaktiga utbetalningar,
87 . anser att frågan om intjänade räntor från gemenskapsmedel, som redan tagits upp i samband med
SEM 2000; kräver en grundlig analys inbegripande flera sektorer; uppmanar kommissionen att utarbeta
bestämmelser om användningen av eller eventuellt återbetalning av ränteintäkter från gemenskapens
tillgångar; uppdrar åt sitt budgetkontrollutskott att utarbeta ett betänkande om detta,
88 . uppmanar kommissionen att genomföra sin avsikt att tillämpa urvalsbestämmelserna som
fastställts inom ramen för SEM 200; efterfrågar en översyn av dessa bestämmelser innan nästa
programperiod inleds,
89 . begär att revisionsrätten skall utarbeta en särskild rapport om mainstreaming och åtgärder för att
främja lika möjligheter,
90.
upprepar sin uppmaning till revisionsrätten att i sin årsrapport publicera en förteckning över alla
tillfällen där institutionernas styrekonomer har nekat att godkänna en transaktion och de tillfällen när
besluten upphävts,
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c)

A4-0125/97

I.

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för budgetaret 1995 — avsnitt I — Europaparlamentet/bilaga
ombudsmannen.

Europaparlamentet fattar detta beslut
— med beaktande av arbetsordningen och i synnerhet dess artikel 166.3 ,
— med beaktande av artikel 77 i budgetförordningen och artikel 13 i de interna bestämmelserna om
genomförandet av Europaparlamentets budget,

— med beaktande av inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen för räkenskapsåret 1995
( SEK(96)0423 ),

— med beaktande av det avtal om administrativt samarbete som slöts den 22 september 1995 mellan
Europaparlamentet och Ombudsmannen,
— med beaktande av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 1995 ('),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A4-0 125/97).
Europaparlamentet

1.

Europaparlamentet fastställer sitt bokslut för räkenskapsaret 1995 till följande belopp:
Utnyttjande av anslag i ecu

Anslag för
budgetåret 1995

Disponibla anslag

843.321.000,00

Åtaganden

832.109.823,19

Betalningar

774.547.627,94

Anslag som förts över till 1996:
— Art. 7.1 b), budgetförordn .
— Art. 7.1 a), budgetförordn.

57.562.195,25

Bortfall

11.211.176,81

Anslag som förts över från räkenskapsåret 1994
Art. 7 . Ib)

57.074.787,04
-

49.285.491,93

7.789.295,11

Art. 7 , la)

-

-

-

-

Balans per den 31 december 1995 : 141.903.650
2.
anser att ett högt utnyttjande av anslag inte i sig utgör ett bevis för att anslagen utnyttjats väl ;
insisterar dock på att det i en situation med budgetåtstramning, som skärps genom utgifterna för
fastigheter, är viktigt att disponibla medel kan utnyttjas på det sätt som den budgetansvariga myndigheten
önskar,

3 . konstaterar att den höga utnyttjandegraden för anslag till vissa utgiftsposter är konstruerad eftersom
den beräknats efter det att man tagit hänsyn till tilläggs- och ändringsbudgetar, olika överföringar och

uppsamlingsöverföringar; anser att en sådan presentation av utnyttjandegraden av anslag försämrar
budgetdokumentens överskådlighet; begär därför i sin strävan om öppenhet att man vid presentationen av
anslagens utnyttjandegrad skall göra en tydlig åtskillnad mellan den ursprungliga budgeten, de olika
ändringar som antagits av den budgetansvariga myndigheten och uppsamlingsöverföringarna,
4. beklagar i detta sammanhang att betydande bortfall av anslag skett i slutet av budgetåret 1 995 ; anser
att detta bortfall av anslag skulle ha kunnat undvikas genom en effektiv ekonomisk förvaltning och att de
aktuella anslagen kunde ha utnyttjats inom ramen för "uppsamlingsöverföringen"; anmodar därför de
administrativa myndigheterna att vidta lämpliga åtgärder i syfte att förbättra den ekonomiska förvaltning
en inom de berörda sektorerna,

(')
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5 . beklagar särskilt det stora bortfallet av anslag pa området för parlamentets information ; uppdrar i
detta avseende behöriga utskott att ägna särskild uppmärksamhet åt såväl utnyttjande av anslag under
pågående budgetår som tilldelning av anslag till detta område för budgetåret 1998 ,

6. uppdrar åt budgetkontrollutskottet att årligen genomföra en analys av parlamentets inkomst- och
utgiftsredovisning och balansräkning för det budgetår som föregår budgetkontrollutskottets behandling så
att lämpliga slutsatser kan dras inför upprättandet av parlamentets budget för följande budgetår,

7 . anmodar behöriga administrativa myndigheter att så snart som möjligt förbättra systemet för
betalning av kostnader för utnyttjande av frilanstolkar så att parlamentet kan hålla dessa anslag under
kontroll och styra dem i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen, och detta skall ske med
respekt för relevant interinstitutionellt avtal ; begär i detta sammanhang att en rapport skall läggas fram för
budgetkontrollutskottet,
8.
uppmanar de olika användarna av tolkning att förbättra planeringen av sitt arbete och undvika att
ställa in sammanträden i sista minuten vilket försämrar utnyttjandet av tilldelade resurser; begär att
lämpliga sanktionsåtgärder skall vidtas vid behov,

9 . beklagar att parlamentets inventering för 1994 genomfördes så sent och begär att den nästa gång
( 1997) skall genomföras så snart som möjligt,
10. begär att de anslag som tagits upp under budgetpunkterna 3705 och 3706 skall användas i enlighet
med budgetanmärkningarna till dessa punkter; påminner om att ett harmoniserat system för presentation
av räkenskaper bör inrättas så snart som möjligt,

11 .

understryker att kassadifferensen på 4 136 125 belgiska franc , ett belopp som undantagits från

ansvarsfriheten för 1982, skall regleras när handelsdomstolen i Luxemburg avkunnat dom i det mål där
Europaparlamentet väckte talan den 22 mars 1995 mot företaget Royale Beige S.A. , hos vilket parlamentet
den 30 juni 1976 tecknat den försäkring som åsyftas i artikel 75 i budgetförordningen,

12 .

beviljar sin generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 1995 ,

Ombudsmannen

13 .
uppmärksammar att sedan ombudsmannen trädde i tjänst i september 1995 har endast 15,57 % av
tilldelade anslag utnyttjats,
*

*

14 .

*

godkänner att räkenskapsföraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsaret 1995 .

II.

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 1995 —
Avsnitt IV — domstolen — Avsnitt V — Revisionsrätten — Avsnitt VI — Ekonomiska och sociala

kommittén/Regionkommittén.

Europaparlamentet utfärdar detta beslut
—

med beaktande av artikel 203.10 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 22.2 och 22.3 i budgetförordningen,

—

med beaktande av inkomst- och utgiftsredovisningen för räkenskapsåret 1995 (SEK(96)0423),

— med beaktande av revisionsrättens rapport om räkenskapsåret 1995 ,
—

med beaktande av budgetkontrollutskottets betänkande (A4-01 25/97).

EG-domstolen

1.
Parlamentet beklagar att domstolen sa sent blivit medveten om de problem som orsakats av
förekomsten av asbest i byggnaden Palais ; understryker att Palais-byggnaden fortfarande inte har utrymts
trots att domstolen redan 1 995 kände till att det var nödvändigt att lämna byggnaden ganska snabbt,
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2.
anmodar domstolen att snarast och i samarbete med de luxemburgska myndigheterna finna en
lämplig lösning på problemet med lokaler för de enheter som sitter i den aktuella byggnaden; insisterar på
att de luxemburgska myndigheterna skall bidra till de kostnader som tillkommer dem såsom ägare av
den/de aktuella byggnaden/byggnaderna,
Revisionsrätten

3 . upprepar sin begäran att revisionsrätten skall förse sina förslag till överföring av anslag med
lämpliga motiveringar,
Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och den gemensamma organisationsstrukturen

4. beklagar att den rapport som Regionkommittén lagt fram om sin rekryteringspolitik inte kan skingra
den oro som parlamentet uttryckte i sitt beslut om beviljande av ansvarsfrihet för 1994 (övriga avsnitt);
uppmanar i detta avseende budgetutskottet att ta hänsyn till denna fråga vid sina överläggningar om
Regionkommitténs budget och tjänsteförteckning för 1998 ,

5 . avvaktar slutsatserna från den externa revision som parlamentet begärt med avseende på
Regionkommitténs medlemmars utgifter för resor och uppehälle, vilka skall meddelas budgetkontrollut
skottet,

6.
anmodar Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén att för budgetkontrollutskottet,
före första behandlingen av förslaget till budget för 1998 , lägga fram en rapport om alla åtgärder man
vidtagit för att följa upp revisionsrättens iakttagelser angående den gemensamma organisationsstrukturen,
7.
uppdrar åt budgetkontrollutskottet att planera införandet av ett lämpligt förfarande från och med
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för budgetåret 1996 i syfte att behandla genomförandet av
budgetens avsnitt II (rådet),
8 . beviljar generalsekreterarna för EG-domstolen, Revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén
och Regionkommittén ansvarsfrihet för genomförandet av deras institutions respektive rådgivande organs
budget för budgetåret 1995 ,
*

*

9.

*

uppdrar at sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till berörda institutioner och radgivande

organ .

d) A4-0071/97
I.

Beslut om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för förvaltningen av EKSG för budgetaret 1995

Europaparlamentet fattar detta beslut
—

med beaktande av följande belopp som finns i EKSG:s bokslut per den 31 december 1995 ('),
revisionsrättens rapport av den 28 juni 1 996, genom vilken den intygar att bokslutet ger en rättvisande
bild av Europeiska kol- och stålgemenskapens finansiella ställning per den 31 december 1995 samt av
resultatet av dess verksamhet under det budgetår som avslutades vid detta datum.

1 . Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för förvaltningen av EKSG för budgetåret 1995 på
grundval av följande uppgifter som gäller genomförandet av den administrativa budgeten för budgeten
1995 ,

2.
uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut och denna resolution med parlamentets
kommentarer till kommissionen, rådet, revisionsrätten och EKSG:s rådgivande kommitté samt se till att de
publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (L-serien).
(')

EGT C 251 , 29.8.1996, s . 3 och 29 .
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EKSG:S BALANSRAKNING PER DEN 31 DECEMBER 1995

(belopp i ecu)

TILLGÅNGAR
31 december 1995

31 december 1994

1 421 415
3 453 954 768
3 268 881 232
1 691 340 919
5 297 626
30 376 971
261 821 124

1 568 013
3 824 637 480
3 719 792 996
1 623 567 580
11 491 861
13 518 424
290 270 762

8 713 094 055

9 484 847 117

3 307 530 417

4 082 907 357

31 december 1995

31 december 1994

2 599 459 636
3 366 056 778
349 844 179

2 580 249 457
3 990 856 078

207 600 082
41 190 278
1 255 300 224

236 035 314
42 266 409
1 360 466 550

7 819 451 177

8 679 539 887

144 793 939
55 000 000
692 023 776
0
46 008
1 779 155

143 425 758
0
655 302 519
4 911 688
100 023
1 567 242

Totalt netto

893 642 878

805 307 230

TOTALT SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 713 094 055

9 484 847 117

5 186 159 225

6 323 533 611

Tillgodohavanden hos centralbankerna
Fordringar hos kreditinstitut
Kundfordringar
Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning
Materiella och immateriella tillgångar

Övriga tillgångar
Regleringskonton

TILLGÅNGAR TOTALT

Åtaganden utanför balansräkningen
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder hos kreditinstitut
Skuldebrev

Övriga skulder
Regleringskonton
Reserver för risker och kostnader

Åtaganden för EKSG:s driftbudget
Totalt åtaganden gentemot tredje man

Reserver för finansieringen av EKSG:s driftbudget
Reserver för stora risker
Reserver

Uppskrivningsfond
Balanserat resultat

Årets resultat

Åtaganden utanför balansräkningen

469 666 079
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RESULTATRÄKNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET SOM SLUTAR DEN 31 DECEMBER 1995
(belopp i ecu)

KOSTNADER
31 december 1995

768
1
13
5

Räntor och liknande kostnader

Utbetalade provisioner
Förluster av finansiella transaktioner
Administrativa kostnader

Korrigeringar av värdet på materiella tillgångar

492
895
749
000

969
731
673
000

894 235
426 702
164 008 951

Övriga rörelsekostnader
Korrigeringar av värdet på fordringar, reserver
Summa driftkostnader

954 468 261

Förluster på lån
80
5 379
277 908
42 623

Extraordinära kostnader
Växeldifferens

Juridiska åtaganden för räkenskapsåret
Avsättning till reserver för finansiering av EKSG:s driftbudget
Summa kostnader

Årets resultat
TOTALT

0
090
102
755
043

31 december 1994

841
1
77
5
1

807
744
326
000
394
409
37 030

108
846
076
000
234
499
378

964 712 141
1
41
5
386
42

284
420
772
435
913

910
097
717

194
745

1 280 459 251

1 442 538 804

1 779 155

1 567 242

1 282 238 406

1 444 106 046

31 december 1995

31 december 1994

INTÄKTER

Räntor och liknande intäkter
Vinster av finansiella transaktioner

Återföringar av korrigeringar av värdet på fordringar och reserver
Övriga rörelseintäkter
SUMMA DRIFTINTÄKTER

Återföring av uppskrivningsfonden
Intäkter i samband med driftbudgeten

Återföring av reserverna för finansiering av EKSG:s driftbudget
Återföring av garantifonden/specialfonden
SUMMA INTÄKTER

918
79
38
3

747
995
551
468

800
971
789
409

1 040 763 969

4
184
42
9

911
649
913
000

688
004
745
000

1 282 238 406

991
23
30
3

726
271
581
702

279
322
596
522

1 049 281 719
5
208
178
2

772
901
149
000

717
704
906
000

1 444 106 046
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GENOMFORANDE AV EKSG:S DRIFTBUDGET
(belopp i ecu)
UTFALL
31 december 1995

Utgifter
— administrativa avgifter
— juridiska åtaganden
—

31 december 1994

5 000 000
277 908 755
0

5 000 000
386 435 194
32 598 462

282 908 755

424 033 656

102 343 728
3 338 003
8 017 721
240 903
70 677 698
40 913 745
2 000 000

107 666 996
1 350
4 676 172
200 500
63 252 475
60 195571
22 000 000

0
70 000 000

91 954 337
115 000 000

Totalt

297 531 798

464 947 401

RESULTAT

14 623 043

40 913 745

diverse
Totalt

Intäkter

—

uttag

—

böter

—

räntebidrag

—

diverse

—
—
—
—

annullering av juridiska åtaganden
återföring av överskott av föregående budget
extraordinära intäkter för finansieringen av driftbudgeten
återföring av reserven för oförutsedda händelser för finansieringen av
driftbudgeten
nettosaldo för räkenskapsåret

—

FASTSTALLANDE AV RESULTATET
31 december 1995

Resultat av icke-budgetära operationer efter avdrag av nettosaldo avsatt till
driftbudgeten
Budgetutfall

Återföringar av garantifonden

Totalt

Avsättning till reserv för risker och utgifter
Avsättning till reserv för finansiering av driftsbudgeten

Återföring till reserverna för finansiering av driftbudgeten
Avsättning extraordinära intäkter budgeten 94/95
RESULTAT FÖRE AVSÄTTNING

31 december 1994

20 779 155
14 623 043
9 000 000

- 1 360 948
40 913 745
2 000 000

44 402 198

41 552 797

0
- 42 623 043
0
0
1 779 155

- 1
- 40
4
- 2

071
913
000
000

810
745
000
000

1 567 242
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II .

Resolution om revisionsrättens rapport om Europeiska kol- och stålgemenskapens bokslut per den
31 december 1995 och om revisionsrättens rapport om den bokföringsmässiga och ekonomiska
förvaltningen av EKSG

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av EKSG:s ekonomiska rapport för räkenskapsåret 1 995, framlagd av kommissionen,
och särskilt EKSG:s balansräkning och inkomst- och utgiftsredovisning per den 31 december
1995 ('),

— med beaktande av revisionsrättens rapport om EKSG:s bokslut per den 31 december 1995 (2) och
rapporten om den bokföringsmässiga och ekonomiska förvaltningen av Europeiska kol- och
stålgemenskapen (C4-0094/97) (3),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A4-0071 /97), och med beaktande av
följande:
A. Revisionsrätten har funnit att EKSG:s bokslut per den 31 december 1995 ger en rättvisande bild av
resultatet av dess verksamhet under det budgetår som avslutades vid detta datum.

B. Revisionsrätten har avgivit en positiv revisionsförklaring vad gäller tillförlitligheten hos EKSG:s
räkenskaper och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C. Parisfördraget löper ut 2002, och åtgärder har redan börjat vidtas för att föra över vissa av EKSG:s
verksamheter till EG .

Årsbokslut

1 . Parlamentet noterar att kommissionen fortsätter att följa en försiktig strategi vad gäller EKSG:s
låneportfölj ; understryker att denna försiktiga hållning kommer att bli allt viktigare, eftersom det datum då
Parisfördraget löper ut närmar sig,
Utlåningsverksamhet

2. stödjer de åtgärder kommissionen vidtagit vad gäller hanteringen av utestående EKSG-lån och
avsättningen till reserver för eventuella förluster; anmodar kommissionen att rapportera till parlamentet
om resultatet av den kommande bolagsstämman för aktieägare i Eurotunnel angående den föreslagna
planen för skuldsanering, i synnerhet om de effekter som besluten som fattas har på EKSG:s finansiella
ställning och framtida roll i förvaltningen av Eurotunnel ,
3 . noterar med oro det allvarliga misstag kommissionen begått genom att den beviljat lån till Stora
Bält-projektet, som var dubbelt så stora som det tillåtna beloppet enligt bestämmelserna; konstaterar
emellertid att detta misstag inte har orsakat några direkta förluster för skattebetalarna, godkänner
kommissionens förslag att det överskjutande lånebeloppet bör återbetalas då de tidsfrister för att förlänga
lån, som redan fastställts till 1997 , löper ut,
4.

varnar kommissionen för en möjlig upprepning av det misstag som begåtts i finansieringen av Stora

Bält-projektet när det gäller Öresundsförbindelsen mellan Danmark och Sverige,

5 . uttrycker sin oro över revisionsrättens preliminära slutsatser, som tyder på att de villkor som är
knutna till räntesubventioner, som syftar till att skapa arbetstillfällen, i hög grad inte uppfylls ; anmodar
kommissionen att återkräva alla subventioner som betalats ut på oriktiga grunder och revisionsrätten att
skapa större klarhet i hur omfattande detta problem är,
6. uppmanar kommissionen att se över de bestämmelser som gäller utbetalning av räntesubventioner
och, mer generellt, hur effektiva rapporterings- och kontrollmekanismerna i samband med omställnings
lån är .

C)
O
o

EGT C 251 , 29.8.1996, s . 3 .
EGT C 251 , 29.8.1996, s . 29 .
EGT C 377 , 13.12.1996 .
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e)

A4-0121/97
L

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller den finansiella förvaltningen av
sjätte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1995.
Europaparlamentet fattar detta beslut
—

med beaktande av EG-fördraget,

—

med beaktande av den tredje AVS-EEG-konventionen ('),

— med beaktande av balansräkningarna och räkenskaperna för femte, sjätte och sjunde Europeiska
utvecklingsfonderna för budgetåret 1995 (SEK(96)0989),
— med beaktande av revisionsrättens revisionsförklaring avseende verksamheten under de sjätte och
sjunde Europeiska utvecklingsfonderna för budgetåret som avslutades den 31 december 1995 och
särskild rapport till stöd för revisionsförklaringen avseende verksamheten under de sjätte och sjunde
Europeiska utvecklingsfonderna för budgetåret 1995 jämte svaren från kommissionen (2) (C4
0109/97 ),

—

med beaktande av rådets rekommendation av den 17 mars 1997 (C4-0 147/97),

— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A4-0121 /97).

1 . Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för den finansiella förvaltningen av sjätte
Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1995 på grundval av följande belopp :

BALANSRÄKNING AV SJÄTTE EUF PER DEN 31 DECEMBER 1995
(tusen ecu )
TILLGÅNGAR
Gåvobistånd
Lån
Stabex

SITUATIONEN PER DEN 31 DECEMBER 1995

Administrativa kostnader

3 969
890
1 451
91
1

DELSUMMA

6 404 668

Sysmin

Likvida bankmedel

Andra omsättningstillgångar
Icke konterade poster
SUMMA

214
663
123
951
717

728 203
708 978
41 098
7 882 947

SKULDER

Ansökta bidrag
Andra intäkter

Överföringar till 7:e EUF

7 558 866
504 239
- 180 158

Belopp förfallet till betalning till 6:e EUF
Andra gäldenärer ( icke konterad ränta)
SUMMA

C)

(2)

EGT L 86, 31.3.1986 .
EGT C 395 , 31.12.1996 , ss . 87 och 93 .

7 882 947
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ANVÄNDNING AV DEN SJÄTTE EUF PER DEN 31 DECEMBER 1995
FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR
Ursprugnliga
tilldelningar

Intäkter eller

kostnader per den
31.12.1994

Intäkter eller
kostnader under
1995

Ackumulerat

Summa AVS

7 400 000 000,00

380 543 664,73

10 706,85

7 780 554 371,58

Summa ULT

100 000 000,00

3 526 646,39

0,00

103 526 646,39

50 137 221,02

-50 137 221,02

7 550 137 221,02

333 933 090,10

Räntor
Summa

2.

0,00

10 706,85

7 884 081 017,97

anger sina iakttagelser i den resolution som är en del av detta beslut,

3 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut och resolutionen med parlamentets
iakttagelser till kommissionen, rådet, revisionsrätten, Europeiska investeringsbanken och AVS-EU:s
gemensamma församling samt att låta publicera dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
(L-serien).

II.

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad galler den finansiella förvaltningen av

sjunde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1995.
Europaparlamentet fattar detta beslut
— med beaktande av EG-fördraget,
— med beaktande av den fjärde AVS-EEG-konventionen ('),
— med beaktande av balansräkningarna och räkenskaperna för sjätte och sjunde Europeiska utveck
lingsfonderna för budgetåret 1995 (SEK(96)0989),
—

med beaktande av revisionsrättens revisionsförklaring avseende verksamheten under de sjätte och
sjunde Europeiska utvecklingsfonderna för budgetåret som avslutades den 31 december 1995 och
särskild rapport till stöd för revisionsförklaringen avseende verksamheten under de sjätte och sjunde
Europeiska utvecklingsfonderna för budgetåret 1995 jämte svaren från kommissionen (2) (C4
0109/97),

—

med beaktande av rådets rekommendation av den 17 mars 1997 (C4-0 148/97),

— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A4-0121 /97).
1 . Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för den finansiella förvaltningen av sjunde
Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1995 på grundval av följande belopp:

(')
(2 )

EGT L 229, 17.8.1991 .
EGT C 395 , 31.12.1996, ss . 87 och 93 .
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BALANSRÄKNING FÖR SJUNDE EUF PER DEN 31 DECEMBER 1995
(tusen ecu )
TILLGÅNGAR

SITUATION PER DEN 31 DECEMBER 1995

Gåvobistånd

2 682
212
1 445
76

Lån
Stabex

Sysmin
Adminstrativa kostnader

846
638
570
833
—

DELSUMMA

4 417 887

Likvida medel

Andra omsättningstillgångar

—

Icke konterade poster

—

SUMMA

4 417 887
SKULDER

Ansökta bidrag

2 849 888

Intäkter

884 154

Överföringar till 7:e EUF
Belopp förfallet till betalning till 6:e EUF
Andra gäldenärer (icke konterad ränta)

679 975
3 871

—

TOTAL

4 417 887

ANVANDNING AV DEN SJUNDE EUF PER DEN 31 DECEMBER 1995

FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR
Ursprungliga
tilldelningar

Intäkter eller

kostnader per den
31.12.1994

Intäkter eller
kostnader under
1995

Ackumulerat

Summa AVS

10 800 000 000,00

815 439 576,80

12 571 700,53

11 628 011 277,33

Summa ULT

140 000 000,00

14 800 730,06

0,00

154 800 730,06

0,00

45 910 590,30

-4 568 992,22

41 341 598,08

10 940 000 000,00

876 150 897,16

8 002 708,31

11 824 153 605,47

Räntor

Summa

2.

anger sina iakttagelser i den resolution som är en del av detta beslut,

3 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut och resolutionen med parlamentets
iakttagelser till kommissionen, rådet, revisionsrätten, Europeiska investeringsbanken och AVS-EU:s
gemensamma församling samt att låta publicera dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (
L-serien).
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III.

Resolution med de iakttagelser som utgör en del av de beslut som beviljar kommissionen
ansvarsfrihet vad gäller den finansiella förvaltningen av sjätte och sjunde Europeiska utvecklings
fonderna för budgetåret 1995.

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av artiklarna 1 37 och 206 i EG-fördraget,

— med beaktande av artiklarna 73 och 77 i de budgetförordningar som är tillämpliga för sjätte respektive
sjunde Europeiska utvecklingsfonden, enligt vilka kommissionen skall vidta alla lämpliga åtgärder
för att rätta sig efter synpunkterna i besluten om ansvarsfrihet,
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A4-0121 /97), och med beaktande av
följande:

Införlivande av Europeiska utvecklingsfonderna i budgeten

1 . Parlamentet stödjer även fortsättningsvis grundidén om de Europeiska utvecklingsfonderna såsom
multilaterala utvecklingsfonder, eftersom detta är den mest effektiva och rimliga metoden för att
tillhandahålla långsiktigt strukturellt utvecklingsbistånd ; noterar i sammanhanget att nuvarande bestäm
melser för finansiering av utvecklingsfonderna ännu inte överensstämmer med denna idé och kommer inte
att göra det förrän fonderna införlivas i gemenskapsbudgeten,
2. välkomnar det förslag kommissionen riktat till regeringskonferensen om att förklaring nr 12 i
bilagan till EG-fördraget skall utgå som ett klart steg i riktning mot att Europeiska utvecklingsfonderna
införlivas i budgeten ; uppmanar kommissionen att före 1997 års utgång lägga fram konkreta förslag vad
gäller detta inom ramen för kommande förhandlingar om en revidering av budgetplanen,
3 . noterar att kommissionens demokratiska ansvarsskyldighet i förhållande till Europaparlamentet vad
gäller förvaltningen av EUF alltjämt undermineras av den rättsliga ram som reglerar EUF:s verksamhet;

anser trots detta, med hänsyn till att största möjliga pågående kontroll av genomförandet av EUF skall
säkerställas, att endast detta faktum inte bör vara ett hinder för ansvarsfrihet för budgetåret 1995 ,
4. noterar att Europaparlamentet har anmodats yttra sig om den budgetförordning som reglerar den
åttonde EUF; anser det olämpligt att parlamentet ger sin syn på detta förslag innan det rättsliga
sammanhang den skall tillämpas i har klargjorts ;
Genomförande av budgeten

5 . uppmanar på nytt kommissionen att införa bestämmelser som tillåter att anslag inom ramen för
nationella eller regionala vägledande program, vilka inte utnyttjas under definierade tidsperioder efter det
att de överförts till följande utvecklingsfonder, omfördelas till icke programplanerade biståndsprogram,
Strukturanpassning

6. understryker att det fortsatt stödjer principen om att respekt för demokratin är en förutsättning för
tillhandahållande av stöd enligt strukturanpassningsinstrumentet, och att gemenskapsåtgärder bör syfta till
att lindra de allvarliga negativa sociala följder som strukturreformer medför,
7 . uppmanar kommissionen att i samråd med Bretton Woods-institutionerna och övriga biståndsgivare
utarbeta färre, tydligare och mer realistiska villkor som knyts till strukturanpassningåtgärder; anser att
sådana villkor och kriterier skall tillämpas för alla mottagarländer överallt och objektivt på samma
grunder; accepterar emellertid det faktum att kommissionen måste kunna reagera flexibelt på olika
omständigheter i AVS-staterna inom ramen för dessa villkor,
8. uppmanar kommissionen samtidigt att i ökad utsträckning koncentrera anslag för strukturanpassning
från EUF till länder vars inrikespolitik tillåter dem att dra nytta av sådant stöd, och följaktligen även
upphöra med stöd till länder som är oförmögna eller ovilliga att föra en sådan politik,
9. uppmanar kommissionen att i högre grad rikta sin uppmärksamhet på att det beviljade stödet
används på ett så rättvist sätt som möjligt för den mest utsatta delen av befolkningen och inom de sektorer
som enligt bestämmelserna skall stödjas för att en effektivare fördelning skall uppnås (grundläggande
utbildning, hälso- och sjukvård),
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10. uppmanar kommissionen att inte endast finansiera biståndsprojekt utan samtidigt också övervaka
dem till dess de genomförts,

Revisionsförklaring

11.
välkomnar revisionsrättens klart positiva revisionsförklaring, som innebär att betydande framsteg
gjorts jämfört med situationen 1994 ; konstaterar emellertid att revisionsrätten på nytt hävdar att den
rättsliga ramen för EUF:s verksamhet äventyrar en sund finansiell förvaltning på ett antal områden,

Delegationer

12 . accepterar behovet av att resurser för lokal representation fördelas mellan olika externa
gemenskapsprogram ; kan emellertid ännu inte urskilja någon tydlig, övergripande och konsekvent politik
enligt vilken beslut fattas om vilka delegationer som krävs för funktionssyften .

2. Kvalitet pa bensin och dieselbränslen — Avgaser från motorfordon — Utsläpp i
atmosfären — Bränsleekonomi

***I

a) A4-0096/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten pa bensin och dieselbränslen och
om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (KOM(96)0248 — C4-0462/96 — 96/0163(COD))

Förslaget godkändes med följande ändringar:

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Stycke 1 i ingressen

1 . Skillnader mellan de lagar och andra författningar som
antas av medlemsstaterna om specifikationer för konventionel
la och alternativa bränslen som används i gnisttändnings- och
dieselmotorer skapar handelshinder inom gemenskapen och
kan därför ha direkt effekt på den inre marknadens upprättande
och funktion. Enligt bestämmelserna i artikel 3b i fördraget
förefaller det därför nödvändigt med en tillnärmning av

lagarna på detta område.

1 . Skillnader mellan de lagar och andra författningar som
antas av medlemsstaterna om obligatoriska minimispecifika
tioner för konventionella och alternativa bränslen

konkurrenskraft. Enligt bestämmelserna i artikel 3b i fördra
get förefaller det därför nödvändigt med en tillnärmning av

lagarna på detta område.

(')

EGT nr C 11 , 1 1.3.1997 , s . 1 .

som

används i gnisttändnings- och dieselmotorer kan ha direkt
effekt på den inre marknadens upprättande och funktion samt
på den europeiska bil- och oljeindustrins internationella
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ANDRINGAR

(Ändringsförslag 2)
Stycke 2 i ingressen

2. I artikel 110a.3 i fördraget föreskrivs att kommissionens
förslag om den inre marknadens upprättande och funktion och
om miljöskydd skall utgå från en hög skyddsnivå.

2. I artikel 100a.3 i fördraget föreskrivs att kommissionens
förslag om den inre marknadens upprättande och funktion och
om hälso- och miljöskydd skall utgå från en hög skyddsnivå.

(Ändringsförslag 3)
Stycke 3 i ingressen

3 . Primära luftföroreningar, t.ex . kväveoxider, icke förbrän
da kolväten och partikelämnen, släpps ut i stora mängder
genom avgaser och avdunstning från motorfordon och skapar
därmed direkt och indirekt genom utveckling av sekundärför
oreningen ozon, en stor risk för människors hälsa och miljön.

3 . Primära luftföroreningar, t.ex . kväveoxider, icke förbrän
da kolväten, partikelämnen, kolmonoxid, bensen och andra
giftiga avgasutsläpp och sekundära föroreningar som ozon
släpps ut i stora mängder genom avgaser och avdunstning från
motorfordon och skapar därmed direkt och indirekt en stor risk
för människors hälsa och miljön .

(Ändringsförslag 4)
Stycke 5a i ingressen (nytt)

5a. Utöver en första fas med början år 2000 för miljöspe
cifikationer för bränslen, bör en andra etapp som skall
träda i kraft år 2005 fastställas, i syfte att göra det möjligt
för industrin att göra nödvändiga investeringar för att
anpassa sina produktionsplaner.

(Ändringsförslag 5)
Stycke 5b i ingressen (nytt)
5b. Bensin- och dieselbränslen som uppfyller de miljöspe
cifikationer som anges i bilagorna I, IIA och IIB finns
redan tillgängliga på marknaden inom Europeiska unio
nen .

(Ändringsförslag 6)
Stycke 6 i ingressen
6.

Det europeiska fordons- och oljeprogrammet, som det

redogörs för i kommissionens meddelande om en framtida
strategi för kontroll av atmosfäriska utsläpp från vägtranspor
ter, utgör den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska grun
den för att på gemenskapsnivå införa nya miljöspecifikationer
för bensin- och dieselbränslen .

6. Det europeiska fordons- och oljeprogrammet, som det
redogörs för i kommissionens meddelande om en framtida
strategi för kontroll av atmosfäriska utsläpp från vägtranspor
ter, bidrar till den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska
grunden för rekommendationer att på gemenskapsnivå införa
nya miljöspecifikationer för bensin- och dieselbränslen .
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ANDRINGAR

(Ändringsförslag 60)
Stycke 6a i ingressen (nytt)
6a.

Det är i slutändan konsumenter och skattebetalare

som kommer att bekosta de åtgärder som antas och man
kan därför fråga sig varför fordons- och oljeprogrammet
inte baseras på en makroekonomisk kostnads- intäktsana
lys som inte bara tar hänsyn till lönsamhet utan även
sociala kostnader och då särskilt de besparingar inom
sjukvården som förbättrade luftkvalitetsnormer skulle
medföra.

(Ändringsförslag 8)
Stycke 7 i ingressen

7 . Införandet av miljöspecifikationer för bensin- och diesel
bränslen är ett viktigt inslag i det kostnadseffektiva paket av
Europaomfattande åtgärder samt nationella/regionala/lokala
åtgärder som fastställs i fordons- och oljeprogrammet.

7. Införandet av miljöminimispecifikationer för bensin- och
dieselbränslen är ett viktigt inslag i det samhällsekonomiskt
lönsamma paket av Europaomfattande åtgärder samt nationel
la/regionala/lokala åtgärder som bör genomföras.

(Ändringsförslag 9)
Stycke 8 i ingressen
8 . Genomförandet av en kombination av åtgärder av europeis
ka omfattning och nationella/regionala/lokala åtgärder för att
minska fordonsutsläppen ingår i kommissionens övergripande
strategi för att på ett kostnadseffektivt och balanserat sätt
minska utsläpp i luften från mobila och stationära källor.

8 . Genomförandet av en kombination av åtgärder av europeis
ka omfattning och nationella/regionala/lokala åtgärder för att
minska fordonsutsläppen ingår i kommissionens övergripande
strategi för att på ett samhällsekonomiskt lönsamt och
balanserat sätt minska utsläpp i luften från mobila och
stationära källor.

(Ändringsförslag 10)
Stycke 8a i ingressen (nytt)

8a. Det är nödvändigt att inom stadsområden på kort sikt
få till stånd en minskning av förorenande utsläpp från
fordon, inklusive primärföroreningar som icke förbrända
kolväten och kolmonoxid, sekundärföroreningar som ozon
och giftiga utsläpp som bensen och partikelutsläpp. De
förorenande fordonsutsläppen kan i stadsområden omedel
bart minskas genom att bränslesammansättningen ändras i
fordon med gnisttändning.

(Ändringsförslag 11 )
Stycke 8b i ingressen (nytt)
8b. Tillsats av syre och en betydande minskning av
aromatiska kolväten, olefiner, bensen och svavel medger en

miljömässigt bättre bränslekvalitet. För detta ändamål är
det lämpligt att uppmuntra användningen av oxygenater.

Nr C 132/ 162

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

28 . 4 . 97

Torsdagen den 10 april 1997
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ANDRINGAR

(Ändringsförslag 12)
Stycke 9 i ingressen

9. Detta direktiv bör tillämpas utan att det påverkar bestäm
melserna i rådets direktiv 92/81 /EEG, senast ändrat genom
direktiv 94/74/EG särskilt artikel 8.4 i detta.

9.

Bestämmelserna i rådets direktiv 92/8 1 /EEG, senast ändrat

genom direktiv 94/74/EG särskilt artikel 8.4 i detta förbjuder
medlemsstaterna att uppbära differentierade punktskatter
i syfte att öka bränslekvaliteten mer än gemenskapens
bränslespecifikationer.

(Ändringsförslag 13)
Stycke 9a i ingressen (nytt)
9a. Medlemsstaterna bör ha rätt att tillämpa skattelätt
nader i form av differentierade punktskatter för att införa
mer avancerade bränslen i enlighet med nationella priori
teringar, kapacitet och behov.

(Ändringsförslag 14)
Stycke 10 i ingressen

10. Bränslespecifikationer som inriktas pa att minska utsläp
pen både genom avgaser och avdunstning saknas i allmänhet.

10. Bränsleminimispecifikationer som inriktas pa att min
ska utsläppen både genom avgaser och avdunstning saknas i
allmänhet.

(Ändringsförslag 61 )
Stycke Ila i ingressen (nytt)

Ila. En del medlemsstater kan få socioekonomiska pro
blem till följd av införandet av åtgärderna. Dessa medlems
stater bör beviljas undantag under fyra år. Införandet av
åtgärderna måste vara klart senast den 31 december 2004.

(Ändringsförslag 15)
Stycke 12 i ingressen
12.

Behovet av att minska fordonsutsläppen och tillgången

på nödvändig raffineringsteknik motiverar fastställandet av
miljöspecifikationer för bränsle vid saluföring av blyfria
bensin- och dieselbränslen .

12. Behovet av att minska fordonsutsläppen och tillgången
på nödvändig raffineringsteknik motiverar fastställandet av
miljöminimispecifikationer för bränsle vid saluföring av
blyfria bensin- och dieselbränslen .

(Ändringsförslag 16)
Stycke 12a i ingressen (nytt)
12a.

Tillämpningen av detta direktiv kommer att ge

distributörerna möjlighet att från och med år 2000 förfoga
över de anläggningar som tidigare användes till distribu
tion av blyhaltig bensin. Därför bör två slags dieselbränslen
införas, varav det ena skall ha högre kvalitet.
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ANDRINGAR

(Ändringsförslag 17)
Stycke 14 i ingressen

14. I syfte att säkerställa att de bränslekvalitetsnormer som
anges i detta direktiv iakttas bör medlemsstaterna införa
övervakningssystem. Dessa bör baseras på sedvanliga förfa
randen för provtagning och tester.

14. I syfte att säkerställa att de bränsleminimikvalitetsnor
mer som anges i detta direktiv iakttas bör medlemsstaterna

införa övervakningssystem. Dessa bör baseras på sedvanliga
förfaranden för provtagning och tester.

(Ändringsförslag 18)
Stycke 14a i ingressen (nytt)
14a. Avgasutsläppen är i dagens läge väsentligt högre än
vad de beräknas vara år 2010. De avgasmängder som tillåts
för närvarande enligt gällande direktiv och de som skulle
gälla i och med att fordons- och oljeprogrammet träder i
kraft är fortfarande otillräckliga för att de år 2010 skall
kunna uppfylla gemenskapens mål i fråga om luftkvalitet
av i dag.

(Ändringsförslag 1 9)
Stycke 14b i ingressen (nytt)
14b. För att konsumenterna inte skall åsamkas oskäliga
kostnader kan gemenskapens omfattande obligatoriska
minimispecifikationer utvecklas successivt. Medlemsstater
na skall ha rätt till differentierad beskattning för att
främja införandet av mer avancerade bränslen.

(Ändringsförslag 20)
Stycke 15 i ingressen

15 . På grundval av en omfattande utvärdering bör kommis
sionen inom 1 2 månader efter det att detta direktiv antagits,

och under alla omständigheter senast den 3 1 december 1 998,
lägga fram ett förslag om ändring av bestämmelserna i detta
direktiv .

15 . Pa grundval av en omfattande utvärdering bör kommis
sionen inom 12 månader efter det att detta direktiv antagits,
och under alla omständigheter senast den 3 1 december 1 999,
lägga fram ett förslag om ändring av bestämmelserna i detta
direktiv som gör det möjligt att åtminstone uppnå de
specifikationsvärden som föreslås för år 2005 i bilaga I.

(Ändringsförslag 21 )
Stycke 15a i ingressen (nytt)
15a. Kommissionen bör förvissa sig om att dieselbränslen
för vilka specifikationer anges i bilaga I1A från och med
den 1 januari 2005 inte längre finns på marknaden och
senast den 31 december 1999 lägga fram ett förslag om
ändring av bestämmelserna, som gör det möjligt att
åtminstone uppnå de specifikationsvärden som föreslås i
bilaga IIB.
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ANDRINGAR

(Ändringsförslag 22)
Stycke 15b i ingressen (nytt)
15b. Det finns fordonsparker med fordon som rör sig i ett
specifikt syfte s.k. bundna transportmedel (bussar, taxibi
lar, distributions- och servicefordon) som svarar för en stor
del av föroreningarna i stadsmiljö och här skulle särskilda
specifikationer kunna vara till stor nytta.

(Ändringsförslag 23)
Stycke 15c i ingressen (nytt)
15c.

Kommissionen bör inom ramen för förfarandet med

fordons- och oljeprogrammet 2 föreslå specifikationer för
bränslen av typ komprimerad naturgas, flytande gasol och
biobränslen.

(Ändringsförslag 24)
Artikel 1

I detta direktiv fastställs tekniska specifikationer baserade pa
hälsa och miljö i fråga om alla bränslen — konventionella och
alternativa — som är avsedda att användas i gnisttändnings

I detta direktiv fastställs tekniska minimispecifikationer base
rade på hälsa och miljö i fråga om alla bränslen — konventio

och dieselfordon .

gnisttändnings- och dieselfordon .

nella och alternativa — som är avsedda att användas i

(Ändringsförslag 26)
Artikel 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att dieselbränslen kan salu

Medlemsstaterna skall säkerställa att dieselbränslen kan salu

föras inom deras territorier endast om produkterna, i fråga om
vissa miljöparametrar, motsvarar de specifikationer som anges
i bilaga 11.

föras inom deras territorier endast om produkterna, i fråga om
vissa miljöparametrar, motsvarar de specifikationer som anges
i bilagorna IIA och IIB .
Medlemsstaterna skall säkerställa att de dieselbränslen för

vilka specifikationer anges i bilaga IIB saluförs i tillräckli
ga mängder.
Medlemsstaterna skall säkerställa att de dieselbränslen för

vilka specifikationer anges i bilaga IIA inte längre får
saluföras inom deras territorium från och med den 1

januari 2005.

(Ändringsförslag 62)
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a

Undantagsbestämmelser
Trots specifikationerna för bensin i artikel 3 och diesel
bränslen i artikel 4 får medlemsstaterna även fortsätt

ningsvis tillåta saluföring av bränslen som har andra
specifikationer inom deras territorier under fyra år efter
antagandet av detta direktiv men under alla omständighe
ter längst till den 1 januari 2005, om det kan visas att
införanden av dessa bränslen från och med den 1 januari
2000 skulle resultera i allvarliga socioekonomiska svårighe
ter.
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ANDRINGAR

De medlemsstater som önskar utnyttja undantaget skall
före 1 januari 1999 anmäla detta till kommissionen. Med

lemsstaten skall också ge kommissionen en motivering till
varför undantaget behövs.

Kommissionen får bevilja undantag för saluföring av
bränslena i fråga.
Kommissionen skall underrätta
informera rådet om sitt beslut.

medlemsstaterna

och

(Ändringsförslag 27)
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Skattelättnader

Vid översynen av rådets direktiv 92/81/EEG, ändrat genom
direktiv 94/74/EG skall kommissionen för rådet och Euro

paparlamentet lägga fram förslag till gemenskapslagstift
ning om aktiv användning av skattelättnader i form av
differentierade punktskatter för att underlätta införandet
av mer avancerade bränslen och fastställa de förfaranden

som medlemsstaterna skall följa om de önskar begagna sig
av denna rättighet.

(Ändringsförslag 28)
Artikel 6.2, andra stycket

Efter det att kommissionen informerat övriga medlemsstater
om de uppgifter som den mottagit får kommissionen bevilja
särskilda åtgärder för saluföring av renare bränsle enligt
förslaget från den berörda medlemsstaten .

Efter det att kommissionen hört den kommitté som avses i

artikel 11 i detta direktiv, får kommissionen bevilja särskilda
åtgärder för saluföring av renare bränsle enligt förslaget från
den berörda medlemsstaten .

(Ändringsförslag 29)
Artikel 6.2, tredje stycket
Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna och rådet om

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna, Europapar

sitt beslut.

lamentet och rådet om sitt beslut.

(Ändringsförslag 30)
Artikel 6.2, fjärde och femte stycket

Medlemsstaternafår hänskjuta kommissionens beslut till rådet
inom en månad efter det att beslutet delgetts.
Rådetfar med kvalificerad majoritetfatta ett annat beslut inom
en månad efter det att frågan hänskjutits till rådet.

Utgår
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ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 31 )
Artikel 7, första stycket

Om en plötslig förändring av tillgången pa råoljor eller
petroleumprodukter gör det svårt för raffinaderierna i en
medlemsstat att tillämpa de tekniska bränslespecifikationerna i
artiklarna 3 och 4 skall medlemsstaten informera kommissio

nen om detta. Kommissionen får, sedan den informerat
medlemsstaterna , tillåta högre gränsvärde i medlemsstaten för
en eller flera bränslekomponenter under en period på högst sex
månader.

Om något exceptionellt inträffar som medför att en plötslig
förändring av tillgången på råoljor eller petroleumprodukter
gör det svårt för raffinaderierna i en medlemsstat att tillämpa
de tekniska bränslespecifikationerna i artiklarna 3 och 4 skall
medlemsstaten informera kommissionen om detta. Kommis

sionen får, sedan den hört den kommitté som avses i artikel

11 i detta direktiv, tillåta högre gränsvärde i medlemsstaten
för en eller flera bränslekomponenter under en period på högst
sex månader .

(Ändringsförslag 32)
Artikel 7, andra stycket

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna och rådet om

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna, Europapar

sitt beslut.

iamentet och rådet om sitt beslut .

(Ändringsförslag 33)
Artikel 7, tredje och fjärde stycket

En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet
inom en månad efter det att beslutet delgetts.

Utgår

Rådetfår med kvalificerad majoritetfatta ett annat beslut inom
en månad efter det att frågan hänskjutits till rådet.

(Ändringsförslag 34)
Artikel 9.1

1.
Kommissionen kommer att regelbundet och första gäng
en senast 12 månader efter antagandet av detta direktiv , men
under alla omständigheter senast den 31 december 1998, i
ljuset av den utvärdering som genomförts i enlighet med
villkoren i artikel 5 i direktiv 96/.../EG, till Europaparlamentet
och rådet överlämna ett förslag till revidering av detta direktiv .

1 . Kommissionen kommer att regelbundet och första gången
senast 12 månader efter antagandet av detta direktiv, men
under alla omständigheter senast den 31 december 1999, i
ljuset av den utvärdering som genomförts i enlighet med
villkoren i artikel 5 i direktiv 96/.../EG, till Europaparlamentet
och rådet överlämna ett förslag till revidering av detta direktiv .

Förslaget skall omfatta ytterligare kostnadseffektiva förbätt
ringar av specifikationerna för bensin och dieselbränslen enligt
bilagorna I och II till det här direktivet; det bör särskilt omfatta
en väsentlig minskning av svavelhalten i både bensin och

Förslaget skall omfatta ytterligare samhällsekonomiskt lön
samma förbättringar av specifikationerna för bensin och
dieselbränslen enligt bilagorna I och IIB till det här direktivet;
det bör särskilt omfatta en ytterligare minskning av svavelhal

dieselbränslen som skall träda i kraft den 1 januari 2005 . Dessa
åtgärder skall utgöra en integrerad del av en strategi som är
utformad för att få effekter som uppfyller kraven i gemenska

ten i både bensin och dieselbränslen som skall träda i kraft den

pens luftkvalitetsnormer och andra därmed förknippade mål
till lägsta möjliga kostnad.

1 januari 2005 . Dessa åtgärder skall utgöra en integrerad del av
en strategi som är utformad för att få effekter som uppfyller
kraven i gemenskapens luftkvalitetsnormer och andra därmed
förknippade mål .
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(Ändringsförslag 36)
Artikel 9.2, inledningen
2. Utöver bestämmelserna i punkt 1 far kommissionen
lägga fram förslag i syfte att före år 2005 inom gemenskapen
säkerställa nödvändig tillgång på och tillräcklig distribution av
bränslen av en kvalitet som är förenlig med en effektiv
funktion hos de nya föroreningsbekämpande teknologierna.
Vid förberedelsen av sådana förslag skall kommissionen
särskilt beakta överväganden om luftkvalitet, kostnadseffekti
vitet och proportionalitet och skall dessutom beakta följande:

2.

Utöver bestämmelserna i punkt 1 far kommissionen

lägga fram förslag i syfte att före år 2005 inom gemenskapen
säkerställa nödvändig tillgång på och tillräcklig distribution av
bränslen av en kvalitet som är förenlig med en effektiv
funktion hos de nya föroreningsbekämpande teknologierna.
Vid förberedelsen av sådana förslag skall kommissionen
särskilt beakta överväganden om luftkvalitet, samhällsekon
omisk lönsamhet och proportionalitet och skall dessutom
beakta följande :

(Ändringsförslag 37)
Artikel 9.2, tredje strecksatsen a (ny)
— Den speciella situationen i fråga om "bundna trans
portmedel" och nödvändigheten av att fastställa nivåer
med tanke på specifikationerna för de speciella bräns
len som där används,

(Ändringsförslag 38)
Artikel 9.2, tredje strecksatsen b (ny)
— Nödvändigheten av att föreslå specifikationer för
bränslen av typ komprimerad naturgas, flytande gasol
och biobränslen .

(Ändringsförslag 39)
Artikel 11

(Första stycket saknas i den svenska språkversionen av
kommissionens text.)

Kommissionen skall biträdas av en radgivande kommitté som
består av en företrädare för varje medlemsstat och har kom
missionens företrädare som ordförande .

inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur
brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning .

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett
förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget
inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur
brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje med
lemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till
protokollet.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje med
lemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till
protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som
kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt
på vilket dess yttrande har beaktats.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett

förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget

kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt
på vilket dess yttrande har beaktats .

Kommitténs sammanträden skall i princip vara offentliga,
om inte kommittén i god tid fattar ett särskilt, motsatt,
vederbörligen motiverat och publicerat beslut. Kommittén
skall publicera sina föredragningslistor två veckor före
varje sammanträde. Den skall publicera protokollen från
sammanträdena. Den skall upprätta ett offentligt register
över de intresseanmälningar som kommitténs ledamöter
gjort.

(Ändringsförslag 40)
Bilaga I, Destillation, första raden
avdunstad vid 100°C 46,0

avdunstad vid 100°C 51,0
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(Ändringsförslag 41 )
Bilaga I, Destillation, andra raden
avdunstad vid 150°C 80,0

avdunstad vid 150°C 75,0

(Ändringsförslag 42)
Bilaga I, Analys av kolväten, första strecksatsen
—

olefiner 18,0

olefiner 10,0

(Ändringsförslag 43)
Bilaga I, Analys av kolväten, andra strecksatsen

— aromatiska föreningar 35,0

aromatiska föreningar 45,0

(Ändringsförslag 44)
Bilaga I, Analys av kolväten, andra strecksatsen, ny kolumn
Obligatoriska minimivärden från och med år 2005
— aromatiska föreningar 30,0

(Ändringsförslag 45)
Bilaga I, Analys av kolväten, tredje strecksatsen
—

bensen 2,0

—

bensen 1,0

(Ändringsförslag 46)
Bilaga I, Oxygenathalt

Oxygenathalt 2,3

Oxygenathalt 2,7

(Ändringsförslag 47)
Bilaga 1, Svavelhalt
Svavelhalt 200

Svavelhalt 30

(Ändringsförslag 48)
Bilaga 1, Svavelhalt, ny kolumn
Obligatoriska minimivärden från och med år 2005
—

Svavelhalt 30

(Ändringsförslag 63)
Bilaga I, fotnot 3

3 . Sommarperioden är 1 april — 30 september varje år och
avser alla flyktighetsklasser enligt EN228 .

3 . Sommarperioden är 1 april — 30 september varje år men i
arktiska klimatområden är sommarperioden 1 april — 31
oktober och vinterperioden 1 september — 31 maj och avser
alla flyktighetsklasser enligt EN228 .
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(Ändringsförslag 49)
BILAGA II, RUBRIKEN

Bilaga II

Bilaga IIA

(Ändringsförslag 50)
BILAGA II, TABELLEN
Gränser
Parameter

Enhet
Test

51

Cetantal

Densitet vid 15°C

kg/m3

Destillation : 95%

°c

-

-

metod

Svavelhalt

Parameter

Enhet
Test

ISO 5165

Cetantal

845

ISO 3675

Densitet vid 15°C

kg/m3

360

ISO 3405

Destillation : 95%

°C

_

metod

52,0

Minimum
Maximum

ISO 5165

-

—

S37

ISO 3675

350

ISO 3405

Poly-cykliska

Poly-cykliska
aromatiska kolväten

Gränser

Minimum
Maximum

% m/m

ppm

-

-

11

prIP391

350

ISO 8754

aromatiska kolväten
Svavelhalt

% m/m

-

ppm

-

6

prIP391

100

ISO 8754

(Ändringsförslag 64)
Bilaga II, anmärkning (ny)
Sommarperioden är 1 april — 30 september varje år men i
arktiska klimatområden är sommarperioden 1 april — 31
oktober och vinterperioden 1 september — 31 maj och
avser alla flyktighetsklasser enligt EN590.

(Ändringsförslag 51 )
BILAGA IIB (ny)
Bilaga IIB
Dieselvärden som träder i
kraft år 2000

Gränser(1 )
Parameter

Enhet
Testmetod

58

Cetantal
Densitet vid 15°C

(2)

kg/m3

-

Minimum
Maximum

ISO 5165
825

ISO 3675

340

ISO 3405

Destillation( 3) :
95%

°C

-

Polycykliska
aromatiska
kolväten

% m/m

Svavelhalt

ppm

ii», (2) och o) $om Biiaga // i kommissionens förslag .

-

-

1

prIP391

50

ISO 8754
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Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande over förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv
93/12/EEG (KOM(96)0248 - C4-0462/96 - 96/0163(COD))

(Medbeslutandeförfarandet — första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(96)0248 —
96/0163(COD))(')

— med beaktande av artiklarna 189b.2 och 100a i EG-fördraget i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag till Europaparlamentet (C4-0462/96),
—

med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd och yttrandena
från budgetutskottet, utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik och utskottet för
forskning , teknologisk utveckling (A4-0096/97).

1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.
uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel
189a. 2 i EG-fördraget,

3 . uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall
anta i enlighet med artikel 189b .2 i EG-fördraget,
4. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den text som
parlamentet har godkänt och begär då att samrådsförfarandet skall inledas,
5 . påminner kommissionen om att den är skyldig att förelägga parlamentet varje ändring som den har
för avsikt att göra i det av parlamentet ändrade förslaget,

6.
(')

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .
EGT nr C 77 , 11.3.1997 , s . 1 .

b) A4-01 16/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder mot luftföroreningar genom
avgaser från motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 70/220/EEG
(KOM(96)0248 - C4-0463/96, KOM(97)0077 - C4-0091/97 - 96/0164(COD))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Första stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Kostnads-/nyttoanalyserna bor ställas i relation till inter
naliseringen av de externa kostnaderna inom transportsek
torn, i enlighet med kommissionens grönbok och motsva
rande resolution från Europaparlamentet av den 30 janua
ri 1997( 1 ).
C)

EGT nr C 77 , 11.3.1997 , s . 8 .

«>

EGT nr C..
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(Ändringsförslag 2)
Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Ytterligare ansträngningar bör göras för att göra fordon
som drivs av vätgas- och/eller solenergikällor eller av
metan kommersiellt intressanta. Inom områdena för off

entlig trafik och kollektivtrafik och godstransporter i
städer bör en andel på 10 % av fordon drivas av förnyel
sebara energikällor.

(Ändringsförslag 3)
Fjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
I artikel 4 i direktiv 94/ 12/EG krävs att kommissionen skall

I artikel 4 i direktiv 94/ 12/EG krävs att kommissionen skall

föreslå krav som skall börja gälla efter år 2000 enligt en ny
mångfasetterad handlingslinje som grundar sig på en övergri
pande bedömning av kostnadseffektiviteten för samtliga åtgär
der som är avsedda att minska föroreningarna från vägtrans
porter. Förslaget bör förutom strängare utsläppskrav för bilar
innefatta kompletterande åtgärder, t.ex . förbättrad bränslekva
litet och en förstärkning av besiktnings- och underhållspro
grammet för bilparken . Förslaget bör grundas på fastställandet
av kriterier för luftkvalitet och därmed förknippade mål för
utsläppsminskning samt på en bedömning av kostnadseffekti
viteten hos varje åtgärdspaket med hänsyn till hur andra
åtgärder kan bidra, t.ex . trafikpolitik, utbyggd kollektivtrafik i
städerna, ny framdrivningsteknik eller användning av alterna

föreslå krav som skall börja gälla efter år 2000 enligt en ny
mångfasetterad handlingslinje som grundar sig på en övergri
pande bedömning av kostnadseffektiviteten för samtliga åtgär
der som är avsedda att minska föroreningarna från vägtrans
porter. Förslaget bör förutom strängare utsläppskrav för bilar
innefatta kompletterande åtgärder, t.ex . förbättrad bränslekva

tiva bränslen .

litet och en förstärkning av besiktnings- och underhållspro
grammet för bilparken. Förslaget bör grundas på fastställandet
av kriterier för luftkvalitet och därmed förknippade mål för
utsläppsminskning samt på en bedömning av kostnadseffekti
viteten hos varje åtgärdspaket med hänsyn till hur andra
åtgärder kan bidra, t.ex . trafikpolitik, utbyggd kollektivtrafik i
städerna, ny framdrivningsteknik eller användning av alterna
tiva bränslen. Med tanke på att det är brådskande med en
åtgärd på EU-nivå för att begränsa förorenande utsläpp
från motorfordon bör de aktuella förslagen också grunda
sig på nuvarande eller förutsedda bästa tillgängliga
reningstekniker som skall påskynda ersättningen av för
orenande motorfordon.

(Ändringsförslag 4)
Fjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
I direktiv 94/12/EEG anges den 31 december 1994 som frist
för framläggande av ett förslag till detta direktiv. I själva
verket antog kommissionen förslaget först den 18 juni 1996.
Denna försening är beklaglig, eftersom den inneburit att
den tid för förberedelser som industrin behöver för att

utveckla de nödvändiga teknologierna avsevärt förkortats.

(Ändringsförslag 5)
Fjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)
Det bör så fort som möjligt skapas lämpliga rambestäm
melser för skattelättnader för att påskynda införandet av
fordon med innovativ framdrivningsteknik och fordon som
drivs med alternativa bränslen med liten inverkan på
miljön. En övergång till fordon som drivs med
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alternativa bränslen såsom naturgas åstadkommer en
avsevärd förbättring av luftkvaliteten i storstäder.

(Ändringsförslag 6)
Fjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad c (nytt)
För att hjälpa till att lösa problemet med luftföroreningar
är det nödvändigt att ingripa med en global strategi som
integrerar de tekniska, administrativa och skattemässiga
aspekterna för att utveckla en hållbar rörlighet med
hänsyn till de olika europeiska stadsområdenas särskilda
karaktär.

(Ändringsförslag 7)
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Kommissionen har för att uppfylla kraven i artikel 4 i direktiv
94/ 1 2/EG satt i verket ett europeiskt program om luftkvalitet,
utsläpp från vägtrafik, bränslen och motorteknik (fordons- och
oljeprogrammet). Europas bil- och oljeindustri har genomfört
forskningsprogrammet European Programme on Engines,
Fuels and Emissions (EPEFE) för att fastställa vilka bidrag

Kommissionen har för att uppfylla kraven i artikel 4 i direktiv
94/ 1 2/EG satt i verket ett europeiskt program om luftkvalitet,
utsläpp från vägtrafik, bränslen och motorteknik (fordons- och

som kan komma från såväl framtida fordon som de bränslen

EU:s BNP, att andra analyser kommit fram till att de
externa kostnaderna stiger till 3 % av EU:s BNP samt att
kostnaderna för dessa medicinska följder inte togs i beak
tande i den kostnadseffektivitetsanalys som fastslogs i

som de drivs med. Fordons- och oljeprogrammet och EPEFE
programmet strävade efter att säkerställa att förslag till direktiv
om förorenande utsläpp är inriktade på att finna de bästa
lösningarna för såväl den enskilde medborgaren som ekonom
in. En kostnadseffektivitetsundersökning inom fordons- och
oljeprogrammet har visat att ytterligare förbättring av tekniken
för utsläppsbegränsning avseende bilar är nödvändig för att år
2010 uppnå den luftkvalitet som beskrivs i kommissionens
meddelande om fordons- och oljeprogrammet.

oljeprogrammet). Kommissionen har satt i verket APHEA
projektet som uppskattar att de externa kostnaderna för

luftföroreningar från motorfordon uppgår till 0,4 % av

artikel 4 i direktiv 94/12/EG. Kommissionen har satt i

verket åtgärdsplanen "Morgondagens bil" som strävar
efter att bidra till att främja "Morgondagens bil" som skall
vara ren, säker, energieffektiv och "intelligent". Denna
åtgärdsplan förstärker gemenskapsåtgärder som främjar
forskning och utveckling som leder till rena bilar. Vare sig
forsknings- och utvecklingssträvanden som vidtagits inom
ramen för åtgärdsplanen för "Morgondagens bil" eller
EU:s konkurrensförmåga vad gäller bilforskning och bilut
veckling borde äventyras genom mindre ambitiösa
utsläppsvärden som baserar sig på den kostnadseffektivi
tetsanalys som har fastställts i fordons- och oljeprogram
met. Europas bil - och oljeindustri har genomfört forsknings
programmet European Programme on Engines, Fuels and
Emissions (EPEFE) för att fastställa vilka bidrag som kan
komma från såväl framtida fordon som de bränslen som de

drivs med. Fordons- och oljeprogrammet och EPEFE
programmet strävade efter att säkerställa att förslag till direktiv
om förorenande utsläpp är inriktade på att finna de bästa
lösningarna för såväl den enskilde medborgaren som ekonom
in . Fordons- och oljeprogrammet tog inte i beaktande
medicinska undersökningar om vilka följder förorenade

utsläpp från motorfordon har på allmänhetens hälsa och
att amerikanska undersökningar innehåller alarmerande
slutsatser om den effekt som utsläpp från motorfordon, och
i synnerhet dieseldrivna fordon, har på allmänhetens hälsa.
Kommissionen slutförde en undersökning om effekterna,

APHEA-projektet, som innehåller liknande alarmerande
slutsatser. Behovet av EU-åtgärder för de kommande
Etapp 2000 och 2005 har blivit brådskande. Det har blivit
uppenbart att ytterligare förbättring av tekniken för utsläpps
begränsning avseende bilar är nödvändig för att år 2010 uppnå
den luftkvalitet som beskrivs i kommissionens meddelande om

fordons- och oljeprogrammet.
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(Ändringsförslag 10)
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Tanken bakom och genomförandet av fordons- och olje
programmet har utsatts för stark offentlig kritik. En total

brist på öppenhet och frånvaro av samhällsorganisationer,
politiska beslutsfattare och berörda icke-statliga organisa
tioner i programarbetet kan konstateras. En vag metodik
och försummande av enskilda forskningsresultat innebär

att resultaten på vissa delområden måste kompletteras.

(Ändringsförslag 11 )
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)
Särskilt problematisk har fordons- och oljeprogrammets
kostnadseffektivitetsundersökning visat sig vara. Beräk
ningarna av de verkliga kostnaderna måste i högre grad
beakta faktorer såsom avvikelser på grund av konkurrens
utvecklingen, den reala kostnadsfördelningen mellan de
berörda industrigrenarna med avseende på den årliga
minskningen av utsläppen, och de kostnader och belast
ningar på samhällsekonomin inom ett område som undviks
genom investeringar inom ett annat område.

(Ändringsförslag 12)
Sjätte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
För utvecklingen av en oundgänglig och konsekvent
gemenskapsstrategi för minskning av fordonsutsläppen
och för en jämn teknisk utveckling är det motiverat att
lägga fram förslag till minskning av utsläppen från kom
mersiella fordon samtidigt som detta förslag till direktiv.

(Ändringsförslag 13)

Åttonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
En avgörande åtgärd för att uppnå tillräcklig luftkvalitet pa
medellång sikt beträffande dieseldrivna personbilar med
direktinsprutning bedöms vara sänkningar av gränsvärdena för
typ 1-prov som skall tillämpas från och med år 2000 och som,
när det gäller bensindrivna personbilar, motsvarar minskning

En avgörande åtgärd för att uppnå tillräcklig luftkvalitet pa
medellång sikt bedöms vara sänkningar av gränsvärdena för
typ 1 -prov som skall tillämpas från och med år 2000. Särskilda
gränsvärden fastställs numera normalt för bensindrivna fordon
och för dieseldrivna fordon för att kontrollera utsläppen av

ar med 40 % kväveoxider, 40 % totala kolväten samt 30 %

kolväten och kväveoxider. Dessa sänkningar skall ta hänsyn

koloxid och, när det gäller dieseldrivna personbilar, 20 %
kväveoxider, 20 % för det kombinerade värdet för kolväten
plus kväveoxider, 40 % koloxid samt 35 % partikelämnen och,
när det gäller dieseldrivna personbilar med direktinsprutning
40 % kväveoxider, 40 % för det kombinerade

till påverkan på faktiska utsläpp av en ändring av körcykeln
som antas samtidigt för att provningsförhållandena skall
vara mer realistiska genom att medta de första 40 sekun
derna efter starten.
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värdetför kolväten plus kväveoxider, 40 % koloxider och 50 %
partikelämnen. Dessa sänkningar har tillämpats på kolväten
och kväveoxider under antagande av att kväveoxider utgör
45 % och 80 % av vikten av det kombinerade värdet som

uppmättsför bensindrivna respektive dieseldrivna lätta fordon
som uppfyller kraven i direktiv 94/12/EG. Särskilda gränsvär
den fastställs numera normalt för bensindrivna fordon för att

kontrollera utsläppen av båda föroreningarna . Ett kombinerat
gränsvärde finns fortfarande för dieseldrivna fordon för vilka
Etapp 2000-kraven är hårdare i syfte att underlätta konstruk
tionen av motorer i framtiden. Dessa sänkningar skall ta
hänsyn till påverkan på faktiska utsläpp av en ändring av
körcykeln som antas samtidigt för att bättre motsvara utsläp
pen efter en kallstart ( "uppvärmningsperioden på 40 sekunder
utgår ").

(Ändringsförslag 14)
Nionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Nya bestämmelser om omborddiagnos (OBD-system) bör
införas i syfte att göra det möjligt att omedelbart upptäcka fel i
fordonets utsläppsbegränsande utrustning och på så sätt avse
värt förbättra upprätthållandet av den ursprungliga utsläpps
prestandan hos fordon som är i bruk genom regelbundna
besiktningar eller kontroller vid vägkanten . OBD-system är
dock mindre utveckladeför dieseldrivnafordon och kan endast
monteras på sådana fordon som ett tillval.

Nya bestämmelser om omborddiagnos (OBD-system) bör
införas i syfte att göra det möjligt att omedelbart upptäcka fel i
fordonets utsläppsbegränsande utrustning och på så sätt avse
värt förbättra upprätthållandet av den ursprungliga utsläpps
prestandan hos fordon som är i bruk genom regelbundna
besiktningar eller kontroller vid vägkanten . Alternativet att
montera ett mätsystem ombord (OBM), som genom mät
ning av utsläppens enskilda beståndsdelar av skadeämnen
påvisar eventuella fel, är tillåtet, om systemet uppfyller
kraven på OBD-system. För att medlemsstaterna skall
kunna säkerställa att fordonsinnehavarens skyldighet att
låta reparera påvisade fel i avgasreningsanläggningen
respekteras, måste kilometerställningen vid felets uppstå
ende registreras.

(Ändringsförslag 15 )
Nionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Omborddiagnossystem måste finnas tillgängliga genom ett
icke begränsat eller ransonerat utbud för alla som har ett
legitimt intresse av dem. Fordonstillverkarna måste för
dessa personer med legitimt intresse tillhandahålla alla

informationer som behövs för diagnostisering, underhåll
eller reparation av fordonet. Ett sådant utbud och sådana
informationer behövs för att säkerställa att fordon överallt

i Europeiska unionen lätt kan provas, underhållas och
repareras, och för att konkurrensen på marknaden för
fordonsdelar och fordonsreparationer inte skall snedvridas
till förfång för tillverkare av fordonsdelar, självständiga
partihandlare i fordonsdelar, självständiga reparationsfö
retag och konsumenter. Tillverkare av reservdelar och
tillbehör är dock å sin sida förpliktade att anpassa de av
dem tillverkade delarna till specifikationerna för respekti

ve omborddiagnossystem, för att möjliggöra en felfri
funktion och för att konsumenten skall kunna vara säker

på att vara skyddad mot felaktigt fungerande system.

(Ändringsförslag 16)
Tionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
För att anpassa avgasreningssystemens funktion i motorer

med gnisttändning till de faktiska driftsförhållandena bör
ett nytt test införas för mätning av utsläpp vid låga
temperaturer.
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(Ändringsförslag 17)
Tolfte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

En ny metod för att kontrollera produktionsöverensstämmel

En ny tvåstegsmetod för att kontrollera produktionsöverens

sen hos fordon som är i bruk har fastställts som en kostnads

stämmelsen hos fordon som är i bruk har fastställts som en

effektiv åtföljande åtgärd och ingår i ett direktiv om utsläpp
med målet att genomföra denna åtgärd år 2001 . Direktiv
70/ 156/EEG bör ändras i enlighet härmed.

kostnadseffektiv åtföljande åtgärd och ingår i ett direktiv om
utsläpp med målet att genomföra denna åtgärd år 2001 .
Direktiv 70/ 156/EEG bör ändras i enlighet härmed.

(Ändringsförslag 18)
Tolfte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)

Införandet av OBD-systemen och besiktning av fordon i
bruk medger att det gamla typ 5-provet avskaffas (hållbar
het hos de utsläppsminskande komponenterna).

(Ändringsförslag 19)
Trettonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Medlemsstaterna bör genom skattelättnader fa uppmuntra
försäljning av fordon som uppfyller de hårdare kraven i detta
direktiv .

Medlemsstaterna bör genom skattelättnader fa uppmuntra
försäljning av fordon som på förhand uppfyller de obligato
riska gränsvärdena för utsläpp som har fastslagits för år
2000 och 2005. Sådana lättnader bör införas av medlems

staterna under förutsättning att de inte leder till snedvrid
ning av den inre marknaden.

(Ändringsförslag 93)
Trettonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Omoderna fordon i trafik, som kan förorena upp till 10

gånger så mycket som fordon som säljs i dagsläget, utgör
den främsta källan till de föroreningar som orsakas av
vägtrafiken. Gemenskapens strategi bör omfatta åtgärder
för att främja en snabb förnyelse av fordonsparken med
fordon som inte är lika miljöfarliga.

(Ändringsförslag 21 )
Fjortonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Det är nödvändigt att upprätta indikativa gränsvärden som
skall tillämpas från och med år 2005 vilka även kan användas
för beviljande av skattelättnader för att främja ett tidigt

Det behövs långsiktiga, förpliktande perspektiv såväl för
den inre marknadens harmoniska utveckling som för

införande av fordon med den med den mest avancerade

vändigt att införa ett förfarande i två steg med obligatoriska
gränsvärden som skall tillämpas från och med år 2000 resp. år

avgasrenande anordningen.

skyddet av konsumenternas intressen. Det är därför nöd

2005 vilka kan användas för beviljande av skattelättnader för
att främja ett tidigt införande av fordon med den mest
avancerade avgasrenande anordningen .
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(Ändringsförslag 22)
Femtonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Dessa indikativa gränsvärden bör bekräftas genom ett direktiv
av Europaparlamentet och rådet på grundval av ett förslag

Kommissionen följer noggrant den tekniska utvecklingen

som skall utarbetas av kommissionen senast den 31 december

behov en anpassning av detta direktiv. För att klarlägga
frågor som ännu är outredda kommer kommissionen att ta
initiativ till ett forskningsprojekt, "Utsläppsminskningar

1998. Kommissionen kommer samtidigt att föreslå åtgärder
för att förbättra kvaliteten på bränslen för år 2005. Båda
direktiven bör träda i kraft år 2005.

på området för utsläppsminskningar, och föreslår vid

på 2000-talet". Resultaten av detta medtas i ett förslag till
framtida lagstiftning, efter år 2005.

(Ändringsförslag 23)
Femtonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder för att
främja att äldre motorfordon utrustas med utsläppsmin
skande anordningar och komponenter.

(Ändringsförslag 24)
Femtonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)
Medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder för att
främja en ökad takt i förnyelsen av fordonsbeståndet med
fordon med låga utsläpp.

(Ändringsförslag 25)
Femtonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad c (nytt)
För närvarande finns det ingen lagstiftning om en minsk
ning av koldioxidutsläppen i fordonsavgaser. Kommissio
nen skall fortsätta det integrerade arbetet och skall så fort
som möjligt, och senast den 31 december 1998, föreslå
ändring av detta direktiv till att också omfatta koldioxid

utsläpp så att en genomsnittlig bränsleförbrukning på 0,5
1/mil blir obligatorisk för nya bensindrivna bilar från och
med den 1 januari 2005 (och en genomsnittlig bränsleför

brukning på 0,45 1/mil blir obligatorisk för nya dieseldrivna
bilar från och med den 1 januari 2005) och en genomsnittlig
bränsleförbrukning på 0,3 1/mil blir obligatorisk för nya
bilar med bensin- eller dieselmotor från och med den 1

januari 2010.

(Ändringsförslag 26)
ARTIKEL 1.2 b)

Artikel 11.4a, andra stycket (direktiv 70/156/EEG)
Om en medlemsstat som har beviljat typgodkännande upptäck
er att fordon i bruk som åtföljs av ett intyg om överensstäm
melse inte uppfyller de kvantifierade hållbarhetsbestämmelser
na i ett särdirektiv genom vilket de har blivit typgodkända,
skall den besluta om åtgärder för att säkerställa att fordon i

Om en medlemsstat genom kontroll av de i bruk varande
fordonen i enlighet med de i de tillämpliga direktiven
angivna förfarandena upptäcker att fordon i bruk som åtföljs
av ett intyg om överensstämmelse inte uppfyller de kvantifie
rade hållbarhetsbestämmelserna i ett särdirektiv genom vilket
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bruk återigen uppfyller dessa bestämmelser. Medlemsstatens
godkännandemyndigheter skall underrätta myndigheterna i de
andra medlemsstaterna om dq planerade åtgärderna. De
behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall besluta om
det är tillrådligt att genomföra de planerade åtgärderna i

de tilldelats typgodkännande, och om den av tillverkaren
av dessa fordon, i enlighet med de i de tillämpbara
direktiven fastslagna förfarandena, framlagda planen för
att säkerställa att de för driften gällande bestämmelserna
för dessa fordon efterlevs, efter samråd inte godkänns av
medlemsstaten, skall den kräva att den medlemsstat, som
beviljat typgodkännandet skall kontrollera om fordon i
bruk återigen uppfyller dessa bestämmelser. Detta kan ske
genom en ny besiktning av fordon i bruk eller genom en
kontroll av rapporterna från medlemsstatens besiktningar
av fordon i bruk. De nödvändiga åtgärderna skall vidtas
snarast möjligt, åtminstone inom tre månader från dagen
för begäran.

deras territorium.

(Ändringsförslag 27)
ARTIKEL 1.2 b)

Artikel 11.4a, tredje stycket (direktiv 70/156/EEG)

Om en medlemsstat visar att fordon i bruk med ett intyg om
överensstämmelse inte uppfyller de kvantifierade hållbarhets
bestämmelserna i ett särdirektiv genom vilket de har blivit
typgodkända, skall den uppmana den medlemsstat som bevil
jade typgodkännandet att övervaka, genom besiktning av
fordon i bruk och om nödvändigt i samarbete med de övriga
medlemsstaternas behöriga myndigheter, att fordon i bruk
uppfyller dessa bestämmelser. Sådana åtgärder skall vidtas så
snart som möjligt och i vartfall inom sex månader efter dagen
för begäran.

Om en medlemsstat, som beviljat typgodkännande, genom
en egen besiktning eller genom kontroll av en begäran från
en medlemsstat enligt andra stycket, visar att fordon i bruk
med ett intyg om överensstämmelse inte uppfyller de kvanti

fierade hållbarhetsbestämmelserna i ett särdirektiv genom
vilket de erhållit typgodkännande, skall den besluta om
vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att fordon
i bruk återigen uppfyller dessa bestämmelser. Medlemssta
tens behöriga myndigheter skall underrätta myndigheter
na i de andra medlemsstaterna om de planerade åtgärder
na. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall
besluta om det är tillrådligt att genomföra de planerade
åtgärderna i deras territorium."

(Ändringsförslag 28)
ARTIKEL 1.2 b)

Artikel 11.4a, fjärde stycket (direktiv 70/156/EEG )

När icke-uppfyllelse för ett fordon i bruk fastställs i enlighet
med tredje stycket, skall fordonsgodkännandemyndigheten

Utgår

vidta de berörda åtgärderna enligt andra stycket.

(Ändringsförslag 29)
ARTIKEL 1.2 c)

Artikel 11.5 (direktiv 70/156/EEG)

5.

Medlemsstaternas godkännandemyndigheter skall under

rätta varandra inom en månad om eventuellt återkallande av

5.

Medlemsstaternas godkännandemyndigheter skall under

rätta varandra inom en månad om eventuellt återkallande av

typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd. Vid

typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd . Vid

besiktning av fordon i bruk i enlighet med punkt 2 i artikel 10
skall medlemsstatens godkännandemyndigheter underrätta
varandra om de beslut som fattas på grundval av resultaten
från besiktningen.

besiktning genom kontroll av fordon i bruk enligt de i de
tillämpbara direktiven föreskrivna förfarandena skall med
lemsstaterna underrätta varandra om resultaten från besikt

ningen och om åtgärder som vidtagits för att återställa de
undersökta fordonens funktionsduglighet enligt de gällan
de bestämmelserna .
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(Ändringsförslag 30)
ARTIKEL 1.3

Artikel 12, andra stycket (direktiv 70/156/EEG)

Alla beslut som fattas i enlighet med de bestämmelser som
antagits för genomförande av detta direktiv med antagande av
planerade åtgärder för att återupprätta överensstämmelsen av
fordon i bruk, skall i detalj utvisa de skäl som de baseras på. De
behöriga myndigheterna i varje medlemsstat som beslutar att
införa de planerade åtgärderna skall underrätta den berörda
parten som på samma sång skall underrättas om vilka rättsme
del som står till dennes förfogande enligt gällande lagstiftning i
medlemsstaterna och om tidsgränserna för utnyttjande av

Alla beslut som fattas i enlighet med de bestämmelser som
antagits för genomförande av detta direktiv med antagande av
planerade åtgärder för att återupprätta överensstämmelsen av
fordon i bruk, skall utvisa de skäl som de baseras på. De
behöriga myndigheterna i varje medlemsstat som beslutar att
införa de planerade åtgärderna skall underrätta den berörda
parten som på samma sång skall underrättas om vilka rättsme
del som står till dennes förfogande enligt gällande lagstiftning i
medlemsstaterna och om tidsgränserna för utnyttjande av

sådana rättsmedel .

sådana rättsmedel .

(Ändringsförslag 31 )
ARTIKEL 1.3a (ny)
Artikel 13 (direktiv 70/156/EEG)
3a.

Artikel 13 skall ersättas med följande:
Artikel 13

Kommissionen skall biträdas av en kommitté beståen

de av en företrädare för varje medlemsstat och med en
företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén
ett förslag till åtgärder av allmän natur. Kommittén
skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordför
anden bestämmer med hänsyn till hur brådskande
frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet
som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid
beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissio
nen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt
fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.
Kommissionen skall anta förslaget om det är förenligt
med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttran
de eller om inget yttrande avges, skall kommissionen

utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall
vidtas."

(Ändringsförslag 32)
ARTIKEL 3.3a (ny)
3a.

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 6

får medlemsstaterna från och med den 1 januari 2005 av
skäl som hänför sig till luftförorening till följd av fordons
utsläpp,
—

inte längre utfärda EG-typgodkännande enligt artikel
4.1 i direktiv 70/156/EEG och

— skall vägra att bevilja nationellt typgodkännande
för en ny fordonstyp om denna inte uppfyller bestämmel
serna i direktiv 70/220/EEG, ändrat genom det här direk
tivet.

I fråga om typ 1-prov skall de gränsvärden som anges i
punkt 5.3.1.4, tabellen, rad B i bilaga I till direktiv
70/220/EEG användas.
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(Ändringsförslag 33)
ARTIKEL 3.3b(ny)
3b.
Fran och med den 1 januari 2006 skall medlemssta
terna, av skäl som hänför sig till luftförorening till följd av
utsläpp,

—

betrakta de intyg om överensstämmelse, som med stöd
av direktiv 70/156/EEG medföljer nya fordon, som
ogiltiga vid tillämpningen av artikel 7.1 i samma
direktiv,

— vägra registrering, försäljning och ibruktagande av
nya fordon som inte åtföljs av ett intyg om överens
stämmelse i enlighet med bestämmelserna i direktiv
70/156/EEG,

om fordonen inte uppfyller bestämmelserna i direktiv
70/220/EEG, ändrat genom det här direktivet.

I fråga om typ 1-prov skall de gränsvärden som anges i
punkt 53.1.4, tabellen, rad B i bilaga I till direktiv 70/
220/EEG användas.

(Ändringsförslag 34)
ARTIKEL 3a (ny)
Artikel 3a

Genom införande av omborddiagnoser och besiktning för
att säkerställa hållbarheten bortfaller typ 5-provet (håll
barhet hos de utsläppsminskande komponenterna). I stället
införs ett nytt typ 5-prov för motorer med gnisttändning
för att prova de genomsnittliga avgasutsläppen av koloxid/
kolväten efter kallstart vid låg temperatur.

(Ändringsförslag 92)
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna får inte fastställa skattelättnader för andra
fordon än motorfordon som uppfyller kraven i direktiv 70/
220/EEG, ändrat genom det här direktivet. Skattelättnaderna i
fråga skall följa fördragets bestämmelser och uppfylla följan

och en ännu större skattelättnad för fordon som på förhand
uppfyller standarderna för år 2005 eller ännu hårdare

de villkor:

krav.

— De skall tillämpas pa samtliga nya fordon som säljs pa en
medlemsstats marknad och som i förväg uppfyller anting
en de obligatoriska gränsvärdena i punkt 5.3.1.4, tabellen,
rad A i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG, ändrat genom det
här direktivet, eller de indikativa gränsvärdena i rad B i

Medlemsstaterna far införa skattelättnader eller stimu

samma tabell.

— De skall avskaffas fran och med den obligatoriska
tillämpningen av de utsläppsgränsvärden som fastställs i
artikel 3.3 för nya motorfordon eller senast den 1 januari
2005 i fråga om de indikativa gränsvärdena i punkt
5.3.1.4, tabellen, rad B i bilaga I till direktiv 70/220/EEG,
ändrat genom det här direktivet.

Medlemsstaterna far fastställa skattelättnader för motor

fordon som på förhand uppfyller standarderna för år 2000

lansåtgärder for omställning av äldre fordon för att de
skall uppnå de värden som föreskrivs i detta direktiv och
för avställning av fordon som inte uppfyller kraven.
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— De skallför varje typ av motorfordon, motsvara ett belopp
som är mindre än merkostnaden för de tekniska lösningar
som har införts för att säkerställa uppfyllelsen av de
värden som anges i artikel 3.3 eller de indikativa gräns
värdena i punkt 5.3.1.4, tabellen, rad B i bilaga I till
direktiv 70/220/EEG, ändrat genom det här direktivet, och
för deras installering i fordonet.
Kommissionen skall underrättas i god tid om planer att införa
eller ändra de skattelättnader som avses i första stycket så att
den kan framlägga synpunkter.

Kommissionen skall underrättas i god tid om planer att införa
eller ändra de skattelättnader eller stimulansåtgärder som
avses i första och andra stycket så att den kan framlägga
synpunkter.

(Ändringsförslag 36)
ARTIKEL 5, FÖRSTA STYCKET
Kommissionen kommer att till Europaparlamentet och rådet
föreslå en ytterligare skärpning av utsläppsnormerna för
fordon som omfattas av detta direktiv senast 12 månader efter
antagandet av detta direktiv, dock under alla omständigheter
senast den 31 december 1998. Förslaget skall baseras på en
reviderad och förbättrad version av de metoder som använts
för att förbereda åtgärderna för detta direktiv.

Kommissionen kommer att bevaka den tekniska utveckling
en avseende för minskning av utsläpp från motorfordon
och till Europaparlamentet och rådet vid behov föreslå en
anpassning av detta direktiv till den tekniska utvecklingen.

(Ändringsförslag 37)
ARTIKEL 5, ANDRA STYCKET

Den strategi som läggsfram i förslaget skall vara utformadför
att få effekter som uppfyller kraven i gemenskapens luftkvali
tetsnormer och därmed förknippade mål till lägsta möjliga
kostnad och skall beakta följande:

Längre gående förslag till ändring av detta direktiv och
förslag till lagstiftning om ytterligare utsläppsminskningar
efter 2005 skall beakta följande :

—

—

Utvecklingen i fråga om luftkvaliteten.

Samspelet mellan utsläpp och skador på miljöns kvali
tet samt människors hälsa.

— Skadliga, förorenande utsläpp i Europa både från trans
porter och andra källor samt de bidrag till att åstadkom
ma en bättre luftkvalitet som befintliga, förestående och
eventuella kommande utsläppsbegränsande åtgärder kan

— Möjliga förbättringar av provningsförfarandet vid
partikelutsläpp.

ge.

— Tekniska framsteg med avseende pa fordonsteknik såväl
som ny framdrivningsteknik (d.v.s. elektrisk framdrivning,
bränsleceller) och raffineringsteknik.

—

Utsläpp från bensinmotorer med direktinsprutning,
inklusive partikelutsläpp.

— Möjligheterna hos alternativa bränslen såsom komprime
rad naturgas, gasol, dimetyleter och biobränslen för att

—

Utveckling av avgasreningen vid full last.

—

Potentialen för minskning av utsläppen från motorfor
don genom nya framdrivningstekniker och alternativa

minska fordonsutsläpp.

— Möjligaförbättringar av provningsförfarandena, i synner
het tillskottet av ett nytt provningsförfarande vid låga

bränslen.

temperaturer.

—

Tekniska, icke-tekniska och lokala åtgärders möjligheter
att minska utsläppen. 1 detta sammanhang bör man
utvärdera de bidrag som kommer från transportpolitiska
och andra politiska åtgärder, såsom trafikreglering, för
bättrad kollektivtrafik i tätorter och regler för fordons
skrotning.

—

Bedömning av utsläppen av skadliga ämnen och kol
dioxid från motorfordon med nya framdrivningstekni
ker och vid användning av alternativa bränslen.
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— Selektiva och differentierade beskattningsåtgärders möj
ligheter att bidra till att minska utsläppen utan att negativt
inverka på den inre marknadens funktion.

— Icke-medlemsstaters strategier för att förbättra luft
kvaliteten och utsläppsvärden i icke-medlemsstater.

— Effekterna av varje form av åtgärder mot koldioxidut
släpp.
— Icke-medlemsstaters strategierför attförbättra luftkvalite
ten och de utsläppsvärden som ingår i dessa.
—

Utbudet på råolja i Europa och de kvaliteter som finns
tillgängliga.

(Ändringsförslag 38)
ARTIKEL 5, TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET

Förslaget skall bl.a. innehålla obligatoriska utsläppsgränsvärden att tillämpas från och med den 1 januari 2005 som
bekräftar eller ändrar de indikativa gränsvärden som före
skrivs i punkt 5.3.1.4, tabellen, rad B i bilaga I till direktiv
70/220/EEG, ändrat genom detta direktiv. Dessutom skall
förslagetfastställa huruvida den ram inom vilken medlemssta
ter kan besluta om de skattelättnader som fastställs i direktiv
70/220/EEG ändrat genom detta direktiv, bör revideras.

Utgår

Förslaget skall läggas fram för Europaparlamentet och rådet
samtidigt som det förslag som nämns i artikel 9 i direktivet
96/.../EG [om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om

Utgår

ändring av rådets direktiv 93/]2/EEG] (2I>. Åtgärderna skall
träda i kraft samtidigt som åtgärderna i det förslag som skall
läggas fram i enlighet med artikel 9 i nämnda direktiv.

(Ändringsförslag 39)
ARTIKEL 6a (ny)
Artikel 6a

Senast den 31 december 1998 skall kommissionen överläm

na ett förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring
av direktiv 70/20/EEG som skall reglera begränsningen av
koldioxidutsläpp så att en genomsnittlig bränsleförbruk
ning på 0,5 1/mil blir obligatorisk för nya bensindrivna
bilar från och med den 1 januari 2005, en genomsnittlig
bränsleförbrukning på 0,45 1/mil blir obligatorisk för nya
dieseldrivna bilar från och med den 1 januari 2005 och en
genomsnittlig bränsleförbrukning på 0,3 1/mil blir obligato
risk för nya bensin- eller dieseldrivna bilar från och med
den 1 januari 2010.

Senast den 30 juni 1998 skall kommissionen överlämna ett
förslag till direktiv till Europaparlamentet och rådet om
typgodkännande av fordon med innovativ driftteknik och
fordon som drivs med alternativa bränslen.
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Kommissionen skall till 1998 framlägga en grönbok till
Europaparlamentet och rådet om hållbar rörlighet i stor
stadsområden. Grönboken skall ta hänsyn till integrering
en av de tekniska, administrativa och skattemässiga aspek
terna rörande de olika transportsätten och skall ange
referensmodeller för styrning av rörligheten i storstadsom

råden med hänsyn till de olika europeiska stadsområdenas
särskilda karaktär.

(Ändringsförslag 40)
ARTIKEL 6b (ny)
Artikel 6b

1.
Kommissionen skall senast den 1 januari 1998 fram
lägga en rapport om vidareutvecklingen av omborddiagno
sen till Europaparlamentet och rådet, i vilken kommissio
nen yttrar sig om en erforderlig utvidgning av förfarandet
för omborddiagnoser, om utarbetande av ett format enligt

ISO-normer för reparationsnormer på grundval av SAE J
2008, och om de krav som användningen av mätningssys
tem ombord ställer. Kommissionens rapport skall även
överväga användningen av diagnossystem ombord för att
prova trafiksäkerheten.

Pa grundval av rapporten skall kommissionen till Europa
parlamentet och rådet framlägga ett förslag till komplette
ring av detta direktiv, som skall träda i kraft samtidigt som
detta direktiv .

I förslaget skall bl.a. följande inga:
—

Utvidgning av tillämpningen av OBD-bestämmelserna
till andra elektroniska fordonskontrollsystem som rör
den aktiva och passiva säkerheten.

— Utvidgning av tillämpningsområdet för omborddiag
noser till lätta och tunga kommersiella fordon.
—

Tekniska specifikationer och tillhörande bilagor, för
att jämställa ett ombordmätningssystem med ombord
diagnossystemet, som genom mätning av de enskilda
skadliga beståndsdelarna i utsläppen påvisar eventuel
la felfunktioner.

2.
Kommissionen skall senast den 1 januari 1999 vidta
lämpliga åtgärder, som säkerställer att personer som
genom OBD-system har ett legitimt intresse av utveckling
en, tillverkningen eller användningen av reservdelar eller
tillbehör, som garanterar den i detta direktiv föreskrivna
utsläppskontrollen, inte förhindras genom att användning
en av delarna felaktigt ger upphov till felindikationer.
3.

Kommissionen skall senast den 1 januari 1999 vidta

lämpliga åtgärder för att säkerställa att de av fabrikanter
na framställda och distribuerade reservdelarna eller tillbe

hören motsvarar specifikationerna för respektive diagnos
system ombord, så att inga felindikationer anges på grund
av avsaknad av specifikationer.
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(Ändringsförslag 90)
Artikel 6c (ny)
Artikel 6c

Medlemsstaterna skall uppmärksamma att det finns kemis
ka ämnen som används som bränsletillsatser och som i

första hand skall öka renheten och följaktligen främja en
effektiv funktion av bränslesystem, motorer och kontroll
system för utsläpp och därigenom minska skadliga utsläpp.
Medlemsstaterna får efter förhandsanmälan till kommis

sionen införa skattemässiga åtgärder eller andra typer av
åtgärder för att främja en lämplig användning av dessa
tillsatser.

(Ändringsförslag 41 )
BILAGA, PUNKT I, FÖRSTA STRECKSATSEN a (ny)
Bilaga VII (direktiv 70/220/EEG)
-

BILAGA VII

Titeln skall ha följande lydelse: "Typ 5-prov: Provning av
de genomsnittliga avgasutsläppen av koloxid och kolväten
vid låg temperatur efter kallstart"

(Ändringsförslag 86)
BILAGA, PUNKT 1 , TREDJE STRECKSATSEN

Bilaga X (direktiv 70/220/EEG)

Bilaga X: Kontroll att fordon som är i bruk uppfyller kraven
samt sanktioner om kraven inte uppfylls

Bilaga X : Kontroll att fordon som är i bruk uppfyller kraven
samt sanktioner om kraven inte uppfylls
Tillägg 1 : Urval av testfordon och kriterier för icke
uppfyllande

(Ändringsförslag 42)
BILAGA, PUNKT 4a (ny)
Bilaga I punkt 2.14 (ny) (direktiv 70/220/EEG)
4a.
En ny punkt 2.14 skall läggas till med följande
lydelse:
"2.14 Manipulationsanordning (defeat device): var
je konstruktionskomponent, som mäter temperatur,
fordonshastighet, motorns varvtal, växel, insugnings
undertrycket eller någon annan parameter, i syfte att
aktivera, modulera, fördröja eller desaktivera funktio
nen hos en komponent i utsläppsminskningssystemet,
så att utsläppsminskningssystemets effektivitet min
skar under förhållanden som normalt uppträder under
normal användning av fordonet. En sådan konstruk
tionskomponent anses inte vara en manipulationsan
ordning om
—

behovet av denna anordning är motiverat, för att
skydda motorn mot skador eller olyckor,

—

denna anordning inte fungerar annat än vid för
motorns start nödvändiga processer,
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—

denna anordning i sak uppfyller motsvarande
betingelser för typ 1-prov eller typ 5-prov."

(Ändringsförslag 43)
BILAGA, PUNKT 5a (ny)
Bilaga I punkt 3.2.4 (ny) (direktiv 70/220/EEG)

5a.

En ny punkt 3.2.4 skall läggas till med följande

lydelse :
"3.2.4

En deklaration från tillverkaren om hållbar

heten hos de utsläppsminskande anordningarna och
komponenterna enligt kraven i avsnitt 8.1 ."

(Ändringsförslag 46)
BILAGA, PUNKT 10

Bilaga I, Tabell 1.5.2 (direktiv 70/220/EEG)

Typgodkännandeprov

Motorer

Motorer

med styrd
tandning
av kategorierna

med kompressions
tandning
av kategorierna

M och N

M , och N ,

Typ I

Ja

Ja

(m < 3,5 ton)

(m < 3,5 ton)

Typ II

(m < 3,5 ton)

Typ III

Typ IV
Typ V
Överensstämmelse
avseende fordon

i bruk (Punkt 8 )

Ja

Typ i

-

Typ IV

Ja

Ja

(m < 3,5 ton)

(m < 3,5 ton)

Ja

Ja

(m < 3,5 ton)

(m < 3,5 ton)

M och N

M , och N ,

Ja

Ja

(m < 3,5 ton)

(m < 3,5 ton)

-

Typ III

Ja

Motorer

med kompressions
tandning
av kategorierna

(m < 3,5 ton)

-

(m < 3,5 ton)

Motorer

med styrd
tandning
av kategorierna

Ja

Typ II

-

Ja

Typgodkännandeprov

Ja

-

Ja
-

(m < 3,5 ton)
Ja

Typ V

-

(m < 3,5 ton)

Överensstämmelse
avseende fordon

i bruk (Punkt 8 )

Ja

Ja

(m < 3,5 ton)

(m < 3,5 ton)

Ja

Omborddiagnos
(Punkt 9)

(kapacitet < 6
passagerare

Valfritt

Omborddiagnos
(Punkt 9)

Ja

Ja

(m < 3,5 ton)

(m < 3,5 ton)

(m < 3,5 ton)
Avsnitt 6

Villkor för

utvidgning

M2 och N2
Avsnitt 6

referensvikt

högst
2 840 kg"

Avsnitt 6
Villkor för

utvidgning

M2 och N2
Avsnitt 6

referensvikt

högst
2 840 kg"

(Ändringsförslag 44)
BILAGA, PUNKT 10a (ny)
Bilaga I, punkt 5.1.3a (ny) (direktiv 70/220/EEG)
10a

Följande nya punkt skall läggas till :

"5.1.3a Typ 5-prov (provning av den genomsnittliga
mängden kolmonoxid/kolväte i avgasutsläppen vid låg
temperatur efter kallstart (= -7°C))"
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(Ändringsförslag 45)
BILAGA, PUNKT 10b (ny)
Bilaga I, punkt 5.1.3b (ny) (direktiv 70/220/EEG)

10b

Följande nya punkt skall läggas till :

"5.1.3b Fordon med motorer med kompressions
tandning skall genomgå typ I-prov (test av avgasut
släpp efter kallstart (= -7°C))."

(Ändringsförslag 47)
BILAGA, PUNKT 11, FÖRSTA STRECKSATSEN
Bilaga I, punkt 5.3.1.4, tabellen (direktiv 70/220/EEG)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Gränsvärden

Kategoriklass

Massa
kol

Refe
rens-

Klass

A (2000)

M (2)

B (*) (2005 )

MO

-

(HC)

(CO)

(NOx)

massa

Massa

kolväten och
kväveoxider

partikelämnen
(PM)

(HC+NOx )

RW

L,

L2

U

L2iL)

L4

(kg)

(g/km)

(g/km)

(g/KM)

(g/km)

(g/km)

Bensin

Diesel

Bensin

alla

2,3

0,64

0,2

alla

1,00

0,50

0,10

Grupp

-

kolväten

monoxid

massa

Sammanlagd

Massa
kväve
oxider

Massa

Diesel

Bensin

Diesel

-

0,15

0,5

-

0,08

0,25

Bensin

Diesel

Diesel

-

0,56

0,05

0,30

0,025

-

Indikativa gränsvärden som skall tillämpas på nya typer av fordon fran och med den 1 januari 2005 och som skall bekräftas av rådet och Europaparlamentet. Dessa gränsvärden kan bli
föremål för de skattelättnader som avses i artikel 3 i direktiv (numret på gällande ändringsdirektiv).

ÄNDRINGAR
Gränsvärden

Kategoriklass

Massa
kol
monoxid

Refe
rens-

massa

Klass

M (2)

-

B <*» (2005 )

MO

-

(HC)

(CO)

Massa

partikelämnen
(PM)

(NOx)

RW

L,

L2

L,

U

(kg)

(g/km)

(g/km)

(g/km )

(g/km)

Bensin

Diesel

Bensin

Diesel

Bensin

Diesel

Diesel

alla

2,3

0,64

0,12

0,07

0,15

0,40

0,04

alla

1,00

0,50

0,10

0,07

0,08

0,19

0,02

Grupp

A (2000)

Massa
kväve
oxider

Massa
kolväten

Värdena för 2005 är inte indikativa utan obligatoriska.

(Ändringsförslag 48)
BILAGA, PUNKT Ila (ny)

Bilaga I, punkt 5.3.5 (direktiv 70/220/EEG)
Punkt

5.3.5 skall ersättas med följande:

"5.3.5
Typ 5-prov (Provning av de genomsnittliga
avgasutsläppen av kolmonoxid/kolväten vid låg tempe
ratur efter kallstart)
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5.3.5.1
Detta prov gäller för alla fordon av katego
rierna M och N (m < 3,5 ton) med motorer med styrd
tandning.
5.3.5.1.1
Fordonet skall provas i en provningsan
läggning som simulerar fartmotståndet och centrifu
galkraften.
5.3.5.1.2
Provet bestar av de fyra grundstadskör
ningscyklerna i första delen av provet. Provets del 1
beskrivs i bilaga III, tillägg 1 och avbildas grafiskt i
figurerna III.1.1 och III.1.2 i bilagan. Lågtemperatur
provet tar sammanlagt 780 sekunder. Det skall genom
föras utan avbrott och börjar med starten av motorn.

5.3.5.1.3 Lågtemperaturprovet skall i regel genom
föras vid en omgivningstemperatur på minus 7°C.
Alternativt kan provet även genomföras vid plus 8°C
om tillverkaren förklarar att då gränsvärdena för typ
5-prov uppfylls vid plus 8°C, så uppfylls gränsvärdena
för typ 5-prov även vid minus 7°C.
Innan provet genomförs skall fordonet konditioneras

på ett likformigt sätt för att säkerställa att provresul
taten kan reproduceras. Konditioneringen och övriga
provningsförfaranden skall genomföras så som
beskrivs i bilaga VII.

5.3.5.1.4 Under provningen förtunnas avgaserna
och ett prov uppfångas som en delström. Provningsfor
donets avgaser förtunnas, insamlas och analyseras
enligt det förfarande som beskrivs i bilaga VII, och den
totala volymen av de förtunnade avgaserna mäts. De
förtunnade avgaserna analyseras med avseende på
koloxid och kolväten.

5.3.5.2 Beroende pa kraven i 5.3.5.2.2 och 5.3.5.3
skall provningen upprepas tre gånger. De konstaterade
utsläppsmängderna av koloxid och kolväten skall ligga
under de i följande tabell angivna gränsvärdena:
„

.

Provnings-temperatur
plus 8°C
minus 7°C

Kolmonoxid

Kolväten

Ll (g/Um)

1.2 (g/km)

8

0,8
1,5

15

5.3.5.2.1
Förutom kraven i 5.3.5.2 far för varje ämne
inte mer än ett av de tre erhållna provningsresultaten
överskrida gränsvärdet med mer än 10 % , förutsatt att
det aritmetiska medelvärdet för de tre provningsresul
taten ligger under det tillåtna gränsvärdet. Om de
tillåtna gränsvärdena överskrids av flera ämnen, så får
dessa överskridanden förekomma såväl vid en och

samma provning som vid olika provningar.
5.3.5.2.2

Antalet provningar enligt 5.3.5.2 kan pa

ansökan av tillverkaren ökas till 10, förutsatt att det
aritmetiska medelvärdet för de tre första provningsre

sultaten ligger mellan 100 % och 110 % av gränsvär
det. I detta fall gäller endast villkoret att det aritmetis
ka medelvärdet för alla 10 provningsresultat skall ligga
under gränsvärdet.
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5.3.5.3
Antalet provningar enligt 5.3.5.2 kan min
skas enligt punkterna 5.3.5.3.1 och 5.3.5.3.2.
5.3.5.3.1
Endast en provning genomförs om de fast
ställda värdena för varje ämne i den första provningen
är lägre än eller lika med 0,70 L.

5.3.5.3.2
Om kraven i 5.3.5.3.1 inte uppfylls, genom
förs endast två provningar, förutsatt att resultatet för
varje skadligt ämne från den första provningen är
lägre än eller lika med 0,85 L och summan av de två
första resultaten är lägre än eller lika med 1,70 L och
resultatet av den andra provningen är lägre än eller
lika med L. (VI = 0,85 L och VI + V2 ( 1,70 L och V2
(L)".

(Ändringsförslag 49)
BILAGA, PUNKT 11b (ny)
Bilaga I, punkt 6.3 (direktiv 70/220/EEG)
11b.

Punkt 6.3 ändras enligt följande:

— Titeln ändras enligt följande :

"6.3 Provning av de genomsnittliga mängden kol
monoxid/kolväte i avgasutsläppen vid låg temperatur
efter kallstart (typ 5-prov)."
— Punkt 6.3.1.2 ändras enligt följande:
"6.3.1.2
—

System för att begränsa utsläppen:

katalysatorer
—

antalet katalysatorer

—

katalysatorernas storlek och form (monolitvo
lym inom +/— 10% )

—

katalysatortyp (oxideringskatalysator, treväg
skatalysator)

—

ädelmetallhalt

—

barare (struktur och material)

—

celltäthet

—

typ av katalysatorhölje

—

katalysatorernas läge (placering och dimensio
nering i avgassystemet så att temperaturskill
nader större än +/— 50K inte förekommer i

katalysatorintaget). Denna temperaturföränd
ring skall provas efter stabilisering vid en

hastighet på 120 km/t och typ 1-provets drag
kraftstest.

—

sekundär luftinsprutning
—

med eller utan

—

typ (Pulsair, luftpumpar osv.)
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—

lambdasond framför katalysatorn
—

—

värmeeffekt

övriga utsläppsstyrningar (uppvärmd katalysator
osv.)"

Punkt 6.3.1.4 utgår.

(Ändringsförslag 50)
BILAGA , PUNKT 14

Bilaga I, punkt 8.1, första stycket (direktiv 70/220/EEG)
8.1 För att uppfylla bestämmelserna i punkt 5.1.1 , skall
fordon som är i bruk och som används och underhålls på ett
riktigt sätt uppfylla kraven i punkterna 5.3.1.4 (avgasutsläpp)
och 5.3.4 (avdunstningsutsläpp) i upp till 5 år eller 80 000 km,

beroende på vad som inträffar först. Överensstämmelse med

dessa bestämmelser skall kontrolleras i enlighet med bestäm
melserna i artikel 1 1 i direktiv 70/ 156/EEG av de myndigheter
som har godkänt den berörda fordonstypen med hjälp av
besiktningar av fordon i bruk som hör till denna fordonstyp.
Det förfarande som skall användas för sådan servicebesiktning
anges i bilaga X.

8.1 För att uppfylla bestämmelserna i punkt 5.1.1 , skall
fordon som är i bruk och som används och underhålls på ett
riktigt sätt uppfylla kraven i punkterna 5.3.1.4 (avgasutsläpp)
och 5.3.4 (avdunstningsutsläpp) i upp till 10 år eller 160 000
km, beroende på vad som inträffar först. En fordonstyps
överensstämmelse med dessa bestämmelser skall kontrolleras i

enlighet med bestämmelserna i artikel 1 1 i direktiv 70/
156/EEG av de behöriga myndigheterna med hjälp av besikt
ningar av fordon i bruk som hör till denna fordonstyp . Det

förfarande som skall användas för sådan servicebesiktning
anges i bilaga X.

(Ändringsförslag 51 )
BILAGA, PUNKT 14

Bilaga I, punkt 9.1 (direktiv 70/220/EEG)
9.1 Fordon i kategori M( 1 ) utrustade med motorer med styrd
tändning, med undantag för
— fordon som är konstruerade för fler än 6 passagerare
inklusive föraren,
— fordon som har en totalvikt på över 2 500 kg,

9.1 Fordon i kategori M( l ) och N a ) som har en totalvikt pa
upp till 3 500 kg skall vara utrustade med ett OBD-system som
kontrollerar de utsläppsbegränsande anordningarna i enlighet
med bilaga XI . Om andra fordon i kategori M och N är
utrustade med ett OBD-system skall detta uppfylla kraven i
bilaga XI.

skall vara utrustade med ett OBD-system som kontrollerar de
utsläppsbegränsande anordningarna i enlighet med bilaga XI.
Om andra fordon i kategori M är utrustade med ett OBD
system skall detta uppfylla kraven i bilaga XI.

(Ändringsförslag 52)
BILAGA, PUNKT 18, ANDRA STRECKSATSEN a (ny)

Bilaga III, Tillägg 1 (direktiv 70/220/EEG)
—

Provtagningen börjar med att startprocessen inleds.

(Ändringsförslag 53)
BILAGA, PUNKT 21

Bilaga VI, punkt 4.3.1.3 (direktiv 70/220/EEG)

4.3 . 1 .3 Repterbarheten hos analysatorn uttryckt som en stan
dardavvikelse skall vara bättre än 1% av fullt skalutslag vid
noll och vid 80 + 20% av fullt skalutslag inom alla utnyttjade

4.3 . 1 .3 Repterbarheten hos analysatorn uttryckt som en stan
dardavvikelse skall vara bättre än 1% av fullt skalutslag vid
noll och vid 80 + 2% av fullt skalutslag inom alla utnyttjade

mätområden .

mätområden .
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(Ändringsförslag 54)
BILAGA, PUNKT 21

Bilaga VI, punkt 5.1.3.7 (direktiv 70/220/EEG)
5 . 1 .3 . 7 Genombrott kan kontrolleras pa det sätt som beskrivs
i punkt 5.1.6.1 — 5.1.6.2 i denna bilaga eller med hjälp av ett
annat provtagnings- och analyssystem som gör det möjligt att

upptäcka kolväteutsläpp från kolbehållaren vid genombrott

5.3 . 1 .7 Genombrott kan kontrolleras pa det sätt som beskrivs
i punkt 5.1.5 — 5.1.6 i denna bilaga eller med hjälp av ett annat
provtagnings- och analyssystem som gör det möjligt att
upptäcka kolväteutsläpp från kolbehållaren vid genombrott.

(Ändringsförslag 55)
BILAGA, PUNKT 21

Bilaga VI, punkt 5.1.3.8 (direktiv 70/220/EEG )
5.1.3.8

Dränera kolbehallaren med 25 + 5 liter per liter träkol

och per minut med hjälp av laboratorieluften tills ett utbyte på
300 bäddvolymer uppnås .

5.1 . 3.8 Dränera kolbehallaren med 25 + 5 liter per minut med
hjälp av laboratorieluften tills ett utbyte på 300 bäddvolymer
uppnås .

(Ändringsförslag 56)
BILAGA, PUNKT 21

Bilaga VI, punkt 5.1.5.6 (direktiv 70/220/EEG )
5.1.5.6 Så snart bränslet uppnår temperaturen 293 K (20°C)
inleds en linjär temperaturstegring på 15 K ( 15°C). Bränslets

temperatur under uppvärmningen skall överensstämma med
nedanstående funktion inom + 1,5 K, Uppvärmningstiden och
temperaturstegringen registreras .

5.1.5.6 Sa snart bränslet uppnår temperaturen 293 K (20°C)
inleds en linjär temperaturstegring på 15 K ( 15°C). Bränslets
temperatur under uppvärmningen skall överensstämma med
nedanstående funktion inom + 1 ,5 K. Uppvärmningstiden och
temperaturstegringen registreras.

Tr = To + 0,2333 - t

Tr = To + 0,2333 * t

där

där

Tr =
T0 =
t =

erforderlig temperatur (K),
ursprunglig tanktemperatur (K),
tiden från tankuppvärmningens början i minuter.

Tr =
To =

erforderlig temperatur (K),
ursprunglig tanktemperatur (K),

t

tiden från tankuppvärmningens början i minuter.

=

(Ändringsförslag 57)
BILAGA, PUNKT 21

Bilaga VI, punkt 5.1.5.7 (direktiv 70/220/EEG)
5.1.5.7

Sa snart genombrottet inträffar eller när bränslets

temperatur uppnår 308 K (35 °C), beroende på vad som
inträffar först, skall värmekällan stängas av, förseglingen av
kammarens dörrar brytas och dörrarna öppnas samt fordonets
bränsletanklock avlägsnas . Om genombrott inte har inträffat
när temperaturen har stigit till 38 K (35°C) skall värmekällan
avlägsnas från fordonet, fordonet avlägsnas från kammaren för
mätning av avdunstningsutsläpp och hela det förfarande som
beskrivs i punkt 5.1.7 upprepas till dess genombrott inträffar.

5.1.5.7

Sa snart genombrottet inträffar eller när bränslets

temperatur uppnår 308 K (35°C), beroende på vad som
inträffar först, skall värmekällan stängas av, kammarens dörrar
avreglas och dörrarna öppnas, fordonets bränsletanklock
avlägsnas samt fordonet hämtas från kammaren till pre
konditioneringskörcykeln i enlighet med punkt 5.2. Om
genombrott inte har inträffat när temperaturen har stigit till 38
K (35 °C) skall värmekällan avlägsnas från fordonet, fordonet
avlägsnas från kammaren för mätning av avdunstningsutsläpp
och hela det förfarande som beskrivs i punkt 5.1 .7 upprepas till
dess genombrott inträffar.
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(Ändringsförslag 58)
BILAGA, PUNKT 22

Bilaga VI, Tillägg I , punkt 2.3, rubriken (direktiv 70/220/EEG)

2.3 Kammarens kalibrering och kolväteretentionsförmåga

2.3 Kammarens kalibrering och otäthetsprovning

(Ändringsförslag 59)
BILAGA, PUNKT 23a (ny)

Bilaga VII (direktiv 70/220/EEG)
Bilaga

VII ersatts av följande :

"Bilaga VII — typ 5-prov
(Provning av dé genomsnittliga avgasutsläppen av koloxid/

kolväten vid låga temperaturer efter kallstart)

1.

INLEDNING

I denna bilaga beskrivs den behövliga utrustningen och
metoderna för typ 5-prov, såsom det definieras i punkt
5.3.5, för att mäta avgasutsläpp vid låga temperaturer.
Provets syfte är att fastställa utsläppen av koloxid och
kolväten då fordonet provas enligt de beskrivna metoder
na. Fordon med styrd tandning provas. I denna bilaga
behandlas bl.a. följande frågor:
a) behövlig utrustning,
b) provningsbetingelser,
c) provningsmetoder och krävda uppgifter.

2.

2.1

PROVNINGSANORDNINGAR

Översikt

I detta kapital behandlas de provanordningar som krävs
för provning av avgasutsläpp vid låga temperaturer för
fordon med styrd tändning av kategorierna M och N. De
behövliga provningsanordningarna och specifikationerna
motsvarar kraven för typ 1-prov såsom de anges i bilaga III
med tillägg, om inte specifika krav för typ 5-prov anges.
Undantag som är tillämpliga på typ 5-prov (provning vid
låga temperaturer) följer i punkt 2.2-2.6.
2.2

Körningsprovbänk

2.2.1 Kraven i punkt 4.1 i bilaga III skall tillämpas.
Rullningsprovbänken skall justeras så att den simulerar ett
fordons gång på vägen vid 266 kelvin (minus 7°C) [alterna

tivt 218 kelvin (plus 8°C)]. Denna justering kan baseras på
fastställande av vägbelastningsprofilerna (road load force
profiles) vid 266 kelvin (minus 7°C) [alternativt 218 kelvin
(plus 8°C)]. Alternativt kan körmotståndet, som fastställs
enligt tillägg 3 i bilaga III, anpassas med en 10 %
minskning [x % minskning] av rullningstiden. Det tekniska
organet kan tillåta andra metoder för att fastställa körmot
ståndet.
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2.2.2 För kalibreringen av rullningsprovbänken tilläm
pas bestämmelserna i tillägg 2 till bilaga III.
2.3

Gasupptagningsanordning

2.3.1 De förutsättningar som anges i punkt 4.2 i bilaga III
och i tillägg 5 till bilaga III skall gälla. Punkt 2.3.2 i tillägg 5
ändras att lyda: "Ledningsanordningen, genomström
ningskapaciteten i CVS samt förtunningsluftens tempera
tur och specifika fuktighet (de kan härröra från en annan
källa än fordonets förbränningsluft) skall kontrolleras så
att den faktiska vattenkondensationen i systemet elimine
ras (0,142-0,165 m2 per sekund är tillräckligt för de flesta
fordon)".

2.4

Analytiskt system

2.4.1 Kraven i punkt 2.4.3 i bilaga III skall tillämpas,
dock endast för mätningar av koloxid, koldioxid och
kolväten.

2.4.2 För kalibreringar av det analytiska systemet skall
kraven i tillägg 6 till bilaga III tillämpas.
2.5

Gaser

2.5.2 Kraven i punkt 4.5 i bilaga III skall, i förekomman
de fall, tillämpas.
2.6

Annan utrustning

2.6.1 För utrustning som används för att mäta volymer,
temperatur, tryck och fuktighet skall kraven i punkt 4.4
och 4.6 i bilaga III tillämpas.
3.
3.1

PROVNINGSFÖRLOPP OCH BRÄNSLE
Allmanna krav

3.1.1 Det i figur VII/1 avbildade provningsförloppet visar
de olika momenten vid typ 5-prov av fordonet. Omgiv
ningstemperaturen som fordonet utsätts för skall i genom

snitt uppgå till 266 kelvin (minus 7°C) [alternativt 218
kelvin (plus 8° C)] +/— 3 kelvin och minst 261 kelvin (minus
12°C) [276 kelvin (plus 3°C)] eller högst 272 kelvin (minus
1°C) [287 kelvin (plus 14°C)]. Temperaturen får under
högst tre på varandra följande minuter varken överstiga
269 kelvin (minus 4°C) [284 kelvin (plus 11°C)] eller
understiga 263 kelvin (minus 10°C) [278 kelvin (plus 5°C)].
3.1.2 Fordonet skall under hela provningstiden förbli i
ungefärligen horisontellt läge för att undvika onormala
fördelningar av bränslet.
3.1.3 Den i provningsutrymmet noterade temperaturen
skall mätas vid den med konstant hastighet fungerande
(punkt 5.2.1 i denna bilaga) kylfläktens utlopp. Den angiv
na omgivningstemperaturen skall vara ett aritmetiskt
medelvärde av temperaturerna i provningsutrymmena och
mätas med regelbundna mellanrum minst en gång i minu
ten.

3.2

Provningsmetoder

Innerstadskörningscykeln (del 1) enligt figur III 1.1 i bilaga
III/tillägg 1 skall bestå av fyra grundstadskörningscykler,
vilka tillsammans bildar en fullständig del 1-cykel.
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3.2.1 För typ 5-prov bestar provningscykeln av del 1 med
en total varaktighet på 780 sekunder. Inledningen av
avgasmätningen, start av motorn och genomförandet av
den första cykeln skall genomföras så som anges i tabell III
1.2 och figur III 1.2.
3.3

Förberedelser for provningen

3.3.1 På provningsfordonet skall tillämpas de villkor som
anges i punkt 3.1 i bilaga III. På inställningen av de
ekvivalenta centrifugalmassorna på rullningsprovbänken
skall tillämpas villkoren i punkt 5.1 i bilaga III.
3.4

Provningsbränsle

3.4.1 Det provningsbränsle som används skall uppfylla de
specifikationer som gäller för det på marknaden brukliga
vinterbränslet i respektive land.
4.

KONDITIONERING AV FORDONET

4.1

Översikt

4.1.1 För att säkerställa att utsläppsprovningarna är
reproducerbara skall provningsfordonen konditioneras på
ett likformigt sätt. Konditioneringen består av en förbere

dande körcykel på en rullningsprovbädd följd av en
stabiliseringsfas (soak phase) före utsläppsprovningen
enligt punkt 4.3 i denna bilaga.
4.2

Konditionering

4.2.1 Fordonet skall föras in i provningsomgivningen och
följande operationer skall genomföras.
4.2.2 Bränsletanken/bränsletankarna fylls med det speci
ficerade provningsbränslet upp till ungefärligen de före
skrivna volymerna. Bränsletanken skall fyllas till 40 % av
den angivna kapaciteten enligt tillverkarens uppgifter. Om
det i bränsletanken/bränsletankarna ingående bränslet
inte uppfyller specifikationerna i punkt 3.4.1 i denna

bilaga, måste detta bränsle tappas ur, innan bränsletanken/
bränsletankarna fylls med provningsbränsle. Provnings
bränslet skall ha en temperatur av mindre än eller lika med
289 kelvin (plus 16°C). Vid de ovan beskrivna operationer
na skall kontrollsystemet för avdunstningsutsläpp varken
vara onormalt avspolat eller onormalt belastat.
4.2.3 Konditioneringen består av körcykeln enligt bilaga
III — tillägg 1 figur III 1.1 del 1 och del 2.
4.2.4

Under konditioneringen skall provningsutrymmets

temperatur förbli relativt konstant och inte uppgå till mer
än 303 kelvin (30°C).

4.2.5 Lufttrycket i drivhjulen skall justeras i enlighet med
villkoren i punkt 5.3.2.
4.2.6 Motorn skall stängas av senast 10 minuter efter att
konditioneringen avslutats.

4.2.7 I undantagsfall kan en extra konditionering tillåtas
om tillverkaren så begär och det tekniska organet tillåter
det. Likaså kan det tekniska organet besluta att företa en
extra konditionering. Den extra konditioneringen skall
bestå av en eller flera körcykler i del 1-cykeln, såsom
beskrivs i bilaga III — tillägg 1. Den utsträckning i vilken
sådana extra konditioneringar genomförts, skall anges i
provningsrapporten.
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4.3

Stabiliseringsmetoder (soak methods)

4.3.1 En av följande två metoder skall användas för att
stabilisera fordonet före utsläppsprovningen.
4.3.2

Standardmetoden

Fordonet skall stabiliseras under minst 12 timmar och

högst 36 timmar före avgasprovningen vid låga temperatu
rer. Omgivningstemperaturen skall under denna period i
genomsnitt uppgå till 266 kelvin (minus 7°C) [alternativt
218 kelvin (plus 8°C)] +/— 3 kelvin under varje timme av
denna period och minst 261 kelvin (minus 12°C) [276 kelvin
(plus 3°C)] eller högst 272 kelvin (minus 1°C) [287 kelvin

(plus 14°C)]. Vidare skall temperaturen för högst tre på
varandra följande minuter varken överstiga 269 kelvin
(minus 4°C) [284 kelvin (plus 11°C)] eller understiga 263
kelvin (minus 10°C) [278 kelvin (plus 5°C)].
4.3.3

Tvångsmetod (forced method)

Fordonet skall stabiliseras under högst 36 timmar före
utsläppsprovningen vid låga temperaturer.
4.3.3.1

Fordonet skall under denna tid inte utsättas för

omgivningstemperaturer som överstiger 303 kelvin (30°C).

4.3.3.2 Tempereringen kan antingen ske genom påtving
ad avkylning eller genom påtvingad uppvärmning av
provningsfordonet tills provningstemperaturen uppnåtts.
Om kylningen genomförs med fläktar skall fläktarna
arrangeras i vertikal position så att de ger en maximal
kylning av drivenheten och motorn, inte i första hand av
oljetråget. Fläktar skall inte ställas upp under fordonet.
4.3.3.3 Omgivningstemperaturen skall strikt kontrolleras
först efter att fordonet avkylts till en temperatur av 266
kelvin (minus 7°C) [alternativt 218 kelvin (plus 8°C) +/— 2
kelvin, så som fastställts genom en representativ mätning
av motoroljans temperatur. En representativ motorolje
temperatur är oljans temperatur uppmätt i närheten av
mitten av oljan, inte på ytan eller botten av oljetråget. Om
två eller flera olika ställen i oljan mäts, måste samtliga
uppfylla temperaturkraven.
4.3.3.4

Fordonet skall stabiliseras under minst en timme

efter att det avkylts till en temperatur av 266 kelvin (minus
7°C) [alternativt 218 kelvin (plus 8°C)] +/-2 kelvin före
provningen av avgasutsläpp vid låga temperaturer. Omgiv
ningstemperaturen skall under denna period i genomsnitt
uppgå till 266 kelvin (minus 7°C) [alternativt 218 kelvin
(plus 8°C) och lägst 261 kelvin (minus 12°C) [276 kelvin
(plus 3°C)] eller högst 272 kelvin (minus 1°C) [287 kelvin
(plus 14°C)]. Vidare skall temperaturen för högst tre på
varandra följande minuter varken överstiga 269 kelvin
(minus 4°C) [284 kelvin (plus 11°C)] eller understiga 263
kelvin (minus 10°C) [278 kelvin (plus 5°C)].
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4.3.4 Om fordonet stabiliseras i en separat omgivning vid
266 kelvin (minus 7°C) [alternativt 218 kelvin (plus 8°C)]
och sedan förflyttas genom en varmare omgivning till
provningsutrymmet, skall fordonet i provningsutrymmet
stabiliseras under minst sex gånger så lång tid som fordo
net var utsatt för de högre temperaturerna. Omgivnings
temperaturen skall under denna period i genomsnitt uppgå
till 266 kelvin (minus 7°C) [alternativt 218 kelvin (plus 8°C)
+/— 3 kelvin och lägst 261 kelvin (minus 12°C) [276 kelvin
(plus 3°C)] eller högst 272 kelvin (minus 1°C) [287 kelvin
(plus 14°C)]. Vidare skall temperaturen för högst tre på
varandra följande minuter varken överstiga 269 kelvin
(minus 4°C) [284 kelvin (plus 11°C)] eller understiga 263
kelvin (minus 10°C) [278 kelvin (plus 5°C)]. Den maximalt
tillåtna tiden för transport av ett fordon genom en varmare
omgivning är 10 minuter.

5.

RULLNINGSPROVBÄDDSMETOD

5.1

Översikt

5.1.1 Utsläppsprovningen är avslutad efter en provning
som består av en del 1-cykel (bilaga III — tillägg 1 figur III
1.1) förutom de första 40 sekunderna av tomgång. Start av
motorn, omedelbar avgasprovtagning, gång genom del
1-cykeln och avstängning av motorn bildar en komplett
lågtemperaturprovning, med en total provningstid på 780
sekunder. Avgasutsläppen förtunnas med omgivningsluft
och proportionella prov tas kontinuerligt för analys. Avga
serna i uppsamlingsbehållaren analyseras med avseende på
kolväten, koloxid och koldioxid. Ett parallellt prov av
förtunningsluften analyseras på samma sätt med avseende
på koloxid och kolväten, alternativt även på kväveoxider
och koldioxid.

5.2

Drift pa rullningsprovbädd

5.2.1
5.2.1.1

Kylfläktar
Under mätningen pa rullningsprovbädd skall en

kylfläkt med konstant hastighet ställas upp så att kylluften
på lämpligt sätt leds direkt mot fordonet, vars motorhuv
skall vara öppen.

5.2.1.2 I fråga om fordon med frontmonterad motor skall
fläkten ställas upp i fast position 300 mm framför fordonet.
I fråga om fordon med bakmonterad motor, eller om den
ovan angivna positioneringen är opraktisk, skall kylfläkten
ställas upp i en sådan position att den ger tillräckligt med
luft för avkylning av fordonet.

5.2.1.3 Kylfläktskapaciteten skall normalt uppgå till 2,5
m3 per sekund. Om tillverkaren kan påvisa att fordonet
under bruksdrift får ytterligare kylning, kan kylfläktskap
aciteten ökas eller ytterligare fläktar användas, om detta

på förhand godkänts av det tekniska organet.
5.2.2 Den fordonshastighet som uppmäts från provbädds
rullen/provbäddsrullarna skall tillämpas (punkt 4.1.4.4 i
bilaga III).
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5.2.3 Sa länge inga avgasprov tas, kan provkörningar
utöver de föreskrivna provningscyklerna vid provnings
punkten genomföras, t.ex. för att finna punkten för den
minsta gaspedalsrörelsen för att iaktta den korrekta has
tighetstidskurvan eller för att möjliggöra justeringar av
provtagningssystemet. Detta slags körning skall genomfö
ras mellan punkterna "provningsfordonets acceptans" och
"START" enligt figur VII/1 .
5.2.4 Luftfuktigheten skall regleras så lågt att kondensa
tion på provbäddsrullarna undviks.
5.2.5 Rullningsprovbänken skall, såsom fastställts av
provbäddstillverkaren, vara jämnt uppvärmd, och förfa
randen och kontrollmetoder skall tillämpas för att säker
ställa den resterande friktionskraftens stabilitet (residual

frictional horsepower).

5.2.6 Tiden mellan uppvärmningen av rullningsprovbäd
den och inledandet av avgasutsläppsprovningen skall inte
vara längre än 10 minuter om lagren i provningsbädden
inte uppvärms skilt för sig. Om lagren i provningsbädden
uppvärms skilt för sig skall utsläppsprovningen inledas
senast 20 minuter efter uppvärmningen av provningsbäd
den.

5.2.7 Om provningsbäddskapaciteten måste justeras ma
nuellt, skall den ställas in högst en timme före avgasut
släppsprovningen. Provningsfordonet skall inte användas
för att genomföra denna justering. Provningsbäddar som
har en automatisk kontroll av förvalbara kapacitetsinställ
ningar, får ställas in vid vilken tid som helst före inledning
en av avgasprovningen.

5.2.8 Innan körningscykeln för utsläppsprovning får inle
das, skall temperaturen i provningsutrymmet uppgå till
266 kelvin (minus 7°C) [alternativt 218 kelvin (plus 8°C)]
+/— 2 kelvin, mätt i luftströmmen från den fast monterade
kylfläkten på ett största avstånd av 1-1,5 meter från
fordonet.
Under fordonets drift under den förberedande kör

5.2.9

cykeln skall uppvärmningssystemet och defrostern vara
avstängda.
5.2.10

För varje delcykel skall den körda sträckan eller

antalet axelvarv mätas.

5.2.11 Ett fyrhjulsdrivet fordon provas med två drivande
hjul. Bestämningen av den totala vägbelastningen för
inställningen av rullningsprovbädden skall genomföras då
fordonet befinner sig i sitt primärt avsedda körtillstånd.

5.3

5.3.1

Genomförande av provningen

På start av motorn, genomförandet av provningen

och utsläppsprovtagningen tillämpas de villkor som anges i
punkten 6.2.-6.6 i bilaga III. Utsläppsprovtagningen börjar
med start av motorn vid inledningen av den första tom

gångsperioden och avslutas med avslutningen av den sista
tomgångsperioden i del 1 (innerstadskörcykel) efter 780
sekunder.
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5.3.2 Pa analysen av de tagna utsläppsproverna tillämpas
villkoren i punkt 2 i bilaga III. Vid analysen av avgaspro
ven skall det tekniska organet förfara försiktigt för att
förhindra kondensation av fuktighet i behållarna för
avgasprover.

5.3.3 På beräkningen av mängdutsläppen tillämpas vill
koren i punkt 8 i bilaga III.

6.

6.1

ÖVRIGA KRAV

Manipulationsanordningar (defeat devices)

6.1.1 Alla motstridande utslappsminskningsstrategier,
som leder till en minskning av utsläppsminskningssyste
mets effektivitet vid normala driftsförhållanden vid låga
temperaturer under körningsförhållanden som inte täcks
av standardutsläppsprovningen, betraktas som manipula
tionsanordningar (defeat devices)."

(Ändringsförslag 60)
BILAGA, PUNKT 24

Bilaga VIII, Tabell 1 (direktiv 70/220/EEG)
Gränsvärden 1,1
Parameter

Enhet
Minimum

Maximum

Researchoktantal , RON

95,0

_

Motoroktantal, MON

85,0

Densitet vid 15 °C

kg/1

0,748

-

0,762

Destillering l4) :
- begynnelse
kokpunkt
- avdunstning
vid 100 °C
vid 150 °C

95,0

Motoroktantal, MON

kg/1

85,0
0,748

0,762

ASTM D 1298

kPa

56,0

60,0

EN 12

"C

24

40

ASTM D 86

% v/v

47,0

57,0

ISO 3405

% v/v

76,0

87,0

°C

190

215

ISO 6405
ASTM D 86

2

ASTM D 86

ASTM D 1298

Densitet vid 15 °C

kPa

56,0

60,0

EN 12

°C

24

40

ASTM D 86

% v/v

49,0

57,0

ISO 3405

- sommartid ': ii

Destillering (4):
- begynnelse
kokpunkt
— avdunstning
vid 100 °C

% v/v
"C
%

81,0

87,0

190

215

ISO 6405
ASTM D 86

2

ASTM D 86

-

vid 1 50 °C

- slutlig kokpunkt
Återstod

ISO 5164
ISO 5163

%

-

Kolväteanalys:
- olefiner
- aromatiska

% v/v

8

10

ASTM D 1319

föreningar

% v/v
% v/v

29,0

35,0
1,0

ASTM D 1319

ASTM D 1319

föreningar

% v/v
% v/v

29,0

41,0
2,0

ASTM D 1319
EN 238
ASTM D 1319

— bensen

ASTM D 525

Oxidationsstabilitet (5)

-

resten

- saturater

min

% m/m

Förekommande
bindemedel

mg/ml

Svavelhalt

% m/m

480
-

-

-

-

2,3

- saturater

-

resten

Kol/väteförhållande

förhållande

Kol/väteförhållande

pr EN 1601

0,04

ASTM D 381

150

ISO 8754

Syrehalt

EN 238
ASTM D 1319

förhållande
min

% m/m

Förekommande
bindemedel

mg/ml

Svavelhalt

% m/m

480

-

ASTM D 525

-

2,3

pr EN 1601

-

0,04

ASTM D 381

50

ISO 8754

1

ASTM D 130

-

Kopparkorrosion

Kopparkorrosion
vid 50 "C

Fosforhalt

-

- avdunstning

14

Blyhalt

_

Ångtryck enligt Reid

8

Syrehalt

Prov
metod 12

Researchoktantal, RON

% v/v

Oxidationsstabilitet 151

Maximum

ISO 5164

- olefiner
- aromatiska
— bensen

Enhet

ISO 5163

- avdunstning

- slutlig kokpunkt
Återstod
Kolväteanalys:

Parameter

Minimum

Ångtryck enligt Reid
- sommartid 01

Gränsvärden 111

Prov
metod 131

-

g/i
g/i

-

-

1

ASTM D 130

0 005

EN 237

0,0013

ASTM D 3231

vid 50 »C

Blyhalt
Fosforhalt

-

g/i
g/i

-

-

0 005

EN 237

0,0013

ASTM D 3231
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(Ändringsförslag 61 )
BILAGA, PUNKT 24

Bilaga VIII, punkt 2, Tabell 2 (direktiv 70/220/EEG)
Gränsvärden ' 11
Parameter

Enhet
Minimum

- slutlig kokpunkt
Flampunkt

Enhet
Minimum

52,0

54

ISO 5163

Cetantal 0 )

833

837

ISO 3675

Densitet vid 15 "C

°C
»C
"C

245
345

°c

55

56

kg/m3

833

°C
°c
°c

245
345

»c

55

-

-

350
370
-

ISO 3405
ISO 3405
ISO 3405
ASTM D 93

- till 50 %
- till 95 %

- slutlig kokpunkt
Flampunkt

-5

EN 116

mm2/s

2,5

3,5

ASTM D 445

aromatiska kolväten

% m/m

3

6,0

pr IP 391

aromatiska kolväten

% m/m

Svavelhalt <5)

% m/m

0,03

ISO 8754

Svavelhalt ( 5)

% m/m

1

ASTM D 130

0,2

ASTM D 189

Viskositet, 40 °C

°c

-

Conradson ( 10 % DR)
Askhalt

%
massa

(stark syra)
Oxidationsstabilitet <6)

-

kyla (CFPP)
Viskositet, 40 °C

-

0,01

ASTM D 482

0,05

ASTM D95
D 1744

%
-

°c

mm2/s

-

-

2,5

-

-

350
370
-

ISO 3405
ISO 3405
ISO 3405
ASTM D 93

-5

EN 116

3,5

ASTM D 445

1,5
0,005

pr IP 391

1

ASTM D 130

0,2

ASTM D 189

0,01

ASTM D 482

0,05

ASTM D95
D 1744

-

2,5

ASTM 2274

Oxidationsstabilitet (6)

ISO 8754

%
massa

-

%
-

%
massa

(stark syra)

0,02

-

-

-

massa

Vattenhalt

Neutralisationstal

mg

KOH/g
mg/ml

Kopparkorrosion
Koksrester enligt
Conradson ( 10 % DR)
Askhalt

%

massa

Neutralisationstal

-

-

massa

Vattenhalt

ISO 5163

ISO 3675

Polycykliska

Polycykliska

Kopparkorrosion
Koksrester enligt

_

837

Prov
metod 121

Filtrerbarhet i

Filtrerbarhet i

kyla (CFPP)

Maximum

Destillering 141

Destillering (4)
- till 50 %
- till 95 %

Parameter

kg/m1

Cetantal Π )
Densitet vid 15 "C

Maximum

Gränsvärden 1 "

Prov

metod ( J |

-

mg

KOH/g
mg/ml

-

-

0,02

2,5

ASTM 2274

(Ändringsförslag 62)
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 2.1-2.3

2.1 . Övervakning av fordon i bruk kommer att genomföras

2. 1 . Övervakning av fordon i bruk kommer att genomföras

av den godkännandemyndighet som beviljade det ursprungliga
typgodkännandet i enlighet med detta direktiv, enligt förfaran
dena i punkt 5 .

av ansvarig myndighet i en medlemsstat i enlighet med
förfarandena i punkt 5 .

2.2. Tillverkaren skall underrättas närhelst den godkännan
demyndighet i en medlemsstat som beviljade det ursprungliga
typgodkännandet i enlighet med detta direktiv, har beslutat att
en fordonstyp som producerats av den tillverkaren, även om
den underhålls och används på ett riktigt sätt, inte överens

2.2. Tillverkaren skall underrättas, om ansvarig myndighet i
en medlemsstat har beslutat att en fordonstyp som producerats
av den tillverkaren, även om den underhålls och används på ett
riktigt sätt, inte överensstämmer med dessa bestämmelser.

stämmer med dessa bestämmelser.

2.3 . När en tillverkare underrättas om att en fordonstyp inte
uppfyller de tillämpliga kraven (inbegripet gränsvärden för
utsläpp) i detta direktiv, skall tillverkaren inlämna en åtgärdsp
lan till godkännandemyndigheten för att rätta till sådan icke
uppfyllelse .

2.3 . När en tillverkare underrättas om att en fordonstyp inte
uppfyller de tillämpliga kraven (inbegripet gränsvärden för
utsläpp) i detta direktiv, skall tillverkaren inlämna en åtgärdsp
lan till ansvarig myndighet för att rätta till sådan icke
uppfyllelse.
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(Ändringsförslag 63)
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 5.2 (direktiv 70/220/EEG)

5.2 . Godkännandemyndigheten skall slumpmässigt välja ut
fordon för övervakning, vilka väljs i enlighet med tillägg I till
denna bilaga från fordon inom den utvalda fordonstypen .
Godkännandemyndigheten fastställer fordonsurvalet. Testfor
donen skall vara typiska för den fordonstyp som de hör till och
tillgängliga för försäljning eller avyttring inom EU .

5.2. Den ansvariga myndigheten skall slumpmässigt välja
ut fordon för övervakning, vilka väljs i enlighet med tillägg I
till denna bilaga från fordon inom den utvalda fordonstypen .
Den ansvariga myndigheten fastställer fordonsurvalet. Test

fordonen skall vara typiska för den fordonstyp som de hör till
och tillgängliga för försäljning eller avyttring inom EU .

Ändringsförslag 87
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 5.3.2-5.3.3 (direktiv 70/220/EEG)
5.3.2 . Fordonet har en körsträcka pa mindre än 80 000 km
eller har varit i bruk i mindre än 5 år beroende på vad som

5.3.2. Fordonet har en körsträcka pa mindre än 120 000 km
eller har varit i bruk i mindre än 7 år beroende på vad som

inträffar först.

inträffar först .

5.3.3 . Det finns ett underhållsregister som visar att fordonet
har underhållits som sig bör, t.ex . att det har genomgått service
i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

5.3.3 . Det finns ett underhållsregister som visar att fordonet
har underhålits som sig bör, t.ex . att det har genomgått service i
enlighet med tillverkarens rekommendationer. Att över- resp.
underskrida tidsperioden enligt tillverkarens rekommen
dationer för regelbunden service med 3 000 kilometer resp.
2 månader kan accepteras inom urvalskriterieriets ram.

(Ändringsförslag 64)
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 5.4 (direktiv 70/220/EEG)

Diagnos och underhåll för återställande

Diagnos och underhåll

5.4. Diagnos och underhåll för återställande skall genomfö
ras på fordon som har godkänts för testning , före övervak
ningstest av fordon i bruk, enligt punkterna 5.4.1 - 5.4.8 .

5.4 . Diagnos och underhåll skall genomföras på fordon som
har godkänts för testning, före övervakningstest av fordon i
bruk, enligt punkterna 5.4.1 - 5.4.8 .

Ändringsförslag 88
BILAGA , PUNKT 25

Bilaga X, punkt 5.4.3 (direktiv 70/220/EEG)

5.4.3 . Om OBD-felfunktionsindikatorn registrerar ett funktionsfel under en prekonditioneringscykel eller utsläppstestcy
kel kan felet identifieras och repareras. Testet kan åter
genomföras och resultaten från detta reparerade fordon kan

5.4.3. Utgår

användas.

Ändringsförslag 89
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 5.4.7 (direktiv 70/220/EEG)

5.4.7 . Om fordonet ligger inom \före] 800 km från en
planerad underhållsservice, skall det underhållet genomföras

5.4.7 . Om fordonet ligger inom [dvs. mindre än] 3 000 km
från en planerad underhållsservice,' skall det underhållet
genomföras

28 . 4. 97

| SV |

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 132/ 199
Torsdagen den 10 april 1997

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

enligt tillverkarens serviceinstruktioner. Oberoende av avläs
ning av vägmätare, kan byte av olja och luftfilter ske på
begäran av tillverkaren.

enligt tillverkarens serviceinstruktioner. Oberoende av avläs

ning av vägmätare, kan byte av olja och luftfilter ske på
begäran av tillverkaren.

(Ändringsförslag 65)
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 6.1 (direktiv 70/220/EEG)
6.-1 . Om tillverkaren underrättas av ansvarig myndig
het i en medlemsstat om att fordonstypen inte uppfyller
kraven i dessa bestämmelser och att det av tillverkaren

förväntas vissa åtgärder, skall tillverkaren till myndighe
ten inom två månader efter information därom inlämna en

plan för stödåtgärder för att avhjälpa icke-uppfyllelse.
Denna plan för stödåtgärder skall till innehållet motsvara
kraven i punkterna 6.4.1-6.4.1 . Ansvarig myndighet skall
inom två månader, efter information därom, rådfråga
tillverkaren för att komma överens om en åtgärdsplan och
dess genomförande. Konstaterar ansvarig myndighet att
det ej går att komma överens, skall ett förfarande i enlighet
med artikel 11.4, tredje stycket i tillämpligt direktiv inle
das.

6.1 Om tillverkaren underrättas om att en fordonstyp inte
uppfyller kraven i dessa bestämmelser, skall tillverkaren till

godkännandemyndigheten inlämna en plan för stödåtgärder för
att avhjälpa icke-uppfyllelse. Denna plan för stödåtgärder kan
gälla fordon i bruk, fordon under produktion samt ändringar i
typgodkännandet, om tillämpligt.

6.1 Om tillverkaren av godkännandemyndigheten enligt
artikel 11.4.6 underrättas om att en fordonstyp inte uppfyller
kraven i dessa bestämmelser, skall tillverkaren till godkännan
demyndigheten inlämna en plan för stödåtgärder för att
avhjälpa icke-uppfyllelse. Denna plan för stödåtgärder kan
gälla fordon i bruk, fordon under produktion samt ändringar i
typgodkännandet, om tillämpligt.

(Ändringsförslag 66)
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 6.2.3 (direktiv 70/220/EEG)

6.2.3 . Om godkännandemyndigheten inte kan godkänna planen för stödåtgärder kan den vidta andra åtgärder i enlighet
med artikel 1 1.2 a i direktiv 70/1 56/EEG.

6.2.3 . Om godkännandemyndigheten inte kan godkänna pla
nen för stödåtgärder vidtar den andra åtgärder i enlighet med
artikel 11.2 a i direktiv 70/ 156/EEG. Dessa åtgärder kan
innebära att typgodkännandet återkallas.

(Ändringsförslag 67)
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 6.4.5 (direktiv 70/220/EEG)
6.4.5 En beskrivning av det förfarande som fordonsägaren
skall följa för att korrigera icke-uppfyllelse. Detta skall
inbegripa ett datum efter vilket anges, när icke-uppfyllelse kan

6.4.5 En beskrivning av det förfarande som fordonsägaren
skall följa för att korrigera icke-uppfyllelse. Detta skall
inbegripa ett datum efter vilket anges, när icke-uppfyllelse kan

rättas till , den beräknade tiden för verkstaden att utföra

rättas till , den beräknade tiden för verkstaden att utföra

reparationen och var reparationen kan utföras . Reparationen
skall genomföras på lämpligt sätt, inom rimlig tid efter

reparationen och var reparationen kan utföras . Reparationen

leveransen av fordonet.

skall genomföras på lämpligt sätt, inom rimlig tid efter
leveransen av fordonet. Det skall i informationen till fordon

sägaren klart framgå att ägaren ej skall belastas med några
kostnader.
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(Ändringsförslag 68)
BILAGA, PUNKT 25

Bilaga X, punkt 6.6a (ny) (direktiv 70/220/EEG)
6.6a. Genomförd reparation respektive ändring eller
inmontering av nya komponenter skall antecknas i besikt
ningsprotokollet.

(Ändringsförslag 69)
BILAGA, PUNKT 25a (ny)

Bilaga X, Tillägg I (ny) (direktiv 70/220/EEG )
25a.

Följande Tillägg 1 läggs till Bilaga X:
"Tillägg 1
Urval av testfordon och kriterier för underkännande

1.
Sex fordon av vissa fordonstyper skall kontrolle
ras. Ansvarig myndighet i medlemsstaten bestämmer
fordonsurvalet. Ansvarig myndighet ger tillverkaren
före genomförandet av övervakningstesterna möjlighet
att undersöka de utvalda fordonen i enlighet med
kraven i bilaga X punkt 5.3.1 . — 5.3.8 Om tillverkaren
så kräver, kan det totala antalet fordon ökas med 10
fordon för varje fordonstyp. Kostnaderna för komplet
terande tester och testfordon skall bäras av tillverka
ren .

2.

Övervakningsplanens krav gäller som icke-upp

fyllda om fordon inom en fordonstyp som regelbundet
underhålls och används enligt bestämmelserna inte
uppfyller ett eller båda av följande kriterier:
2.1
Om medelvärdet för uppmätta avgaskomponen
ter inte uppfyller avgasvärdet, enligt tabellen i punkt
5.3.1.4 (avgasutsläpp) och punkt 5.3.4.2 (avdunstnings
utsläpp) i bilaga 1 i detta direktiv (försämringsfaktorer
används ej och fordon enligt 2.2 inräknas ej);
2.2
Om på ett fordon en utsläppsrelevant defekt
påvisas. En utsläppsrelevant defekt innebär ett gravt
fel eller en stark avvikelse från vad som normalt kan

tolereras i produktens utförande, material- eller till
verkningsfel, fel i en monteringsdel, en teknisk anord
ning eller en komponent i det utsläppsbegränsande
systemet. Det innefattar även delar som saknas.
2.3

Om kriterierna i övervakningsplanen ej upp

fylls, skall det framgå om detta skall hänföras till punkt
2.1 och/eller 2.2 och vilken motåtgärd som kan förvän
tas från tillverkaren."

(Bilaga I enligt KOM(97)0077 utgår)
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(Ändringsförslag 70)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 1 (direktiv 70/220/EEG)

I denna bilaga beskrivs funktionerna i OBD-system som
kontrollerar utsläppen i alla motorfordon i kategorin som är
utrustade med motorer med styrd tändning och alla motorfor
don i kategorierna Mi som är utrustade med motorer med
kompressionständning och som omfattas av artikel 1 i det här

I denna bilaga beskrivs funktionerna i OBD-system som
kontrollerar utsläppen i alla motorfordon i enlighet med
bestämmelserna i bilaga I, punkt 9.1 i detta direktiv.

direktivet.

(Ändringsförslag 71 )
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 2.15a-2.15c (ny) a (direktiv 70/220/EEG)

2.15a. Åtkomst: åtkomst till alla uppgifter, inkl. alla
felkoder, som krävs för diagnos, underhåll eller reparation
av fordonet via det seriella gränssnittet i den enhetliga
diagnosprovaren (enligt tillägg 1, punkt 6.5.3.5.).
2.15b.

—

Icke inskränkt:

åtkomst som ej förutsätter en åtkomstkod som endast
är tillgänglig via tillverkaren eller något liknande
förfarande, eller

— åtkomst som möjliggör utvärdering av producerade
uppgifter eller avkodning, dvs även koden är standar
diserad.

2.15c. Standardiserad: att alla diagnossignaler och all
övrig databasinformation i OBD-systemet, inkl. alla felko
der som används, endast får tillhandahållas om de överens
stämmer med gällande industristandarder som, genom att
deras antal och villkoren i deras utformning har
inskränkts, för att ge så hög harmonisering som möjligt
inom bilindustrin och vars användning uttryckligen är
tillåten i detta direktiv.

(Ändringsförslag 72)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 2.15d (ny) (direktiv 70/220/EEG)
2.15d.

Reparationsinformation :

all

information

som

krävs för fordonets diagnos, underhåll eller reparation, och
som tillverkaren även distribuerar till sina auktoriserade

försäljare/reparationsverkstäder. Denna information om
fattar bl.a. servicehandböcker, tekniska anvisningar, diag
nosinformation (t.ex. beräknade min./max. -värden för

mätningar), kopplingsscheman, aktuella programversio
ner, individuella och särskilda instruktioner, kurs- och

utbildningsinstruktioner, information om verktyg och
utrustning, databasinformation och tvåvägskommunice
rande kontroll- och övervakningsuppgifter.
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(Ändringsförslag 73)
BILAGA , PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 3.1a (ny) (direktiv 70/220/EEG)
3.1a. Senast tre månader efter det att typgodkännande
utfärdats för ett fordon skall tillverkaren överlämna repa
rationsinformation till godkännande myndighet och under

rätta myndigheten om det sätt på vilket sådan första
information samt senare ändringar och tillägg kommer att
göras tillgängliga för samtliga personer med ett legitimt
intresse, i enlighet med punkt 5.1.2 i denna bilaga. I det fall
att denna bestämmelse inte iakttas skall den godkännande
myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
reparationsinformationen finns tillgänglig, i enlighet med
motsvarande förfaranden som föreskrivits för typgodkän
nande och besiktning av fordon i bruk.

(Ändringsförslag 74)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.1 (direktiv 70/220/EEG )
Alla fordon skall vara utrustade med ett OBD-system

5.1 . Alla fordon skall vara utrustade med ett OBD-system

som är utformat, konstruerat och monterat i ett fordon så att det

5.1 .

som är utformat, konstruerat och monterat i ett fordon så att det

kan identifiera olika typer av försämringar eller funktionsfel
under fordonets hela livslängd. Vid sin bedömning av om detta
mål uppnås skall godkännandemyndigheten godta att fordon
som har kört längre än den sträcka som fastställs för typ
5-hållbarhetsproveX, som avses i punkt 5.3.1, uppvisar en viss
försämring av OBD-systemets prestanda som innebär att de
utsläppen kan överstiga gränserna i 5.3.2 innan OBD-systemet

kan identifiera olika typer av försämringar eller funktionsfel
under fordonets hela livslängd. Vid sin bedömning av om detta
mål uppnås skall godkännandemyndigheten godta att fordon
som har kört mycket längre än den sträcka (längre än
120 000 km) uppvisar en viss försämring av OBD-systemets
prestanda som innebär att de utsläppen kan överstiga gränserna
i 5.3.2 innan OBD-systemet informerar fordonets förare om

informerar fordonets förare om förekomsten av ett fel .

förekomsten av ett fel .

(Ändringsförslag 75)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.1.1 (ny) (direktiv 70/220/EEG)

5.1.1 Åtkomsten till OBD-systemet får ej inskränkas och
måste vara standardiserad. Alla felkoder måste vara stan
dardiserade.

(Ändringsförslag 76)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.1.2 (ny) (direktiv 70/220/EEG)
5.1.2 Tillverkaren skall, mot en lämplig och ej oskälig
ersättning, ställa reparationsinformation, inkl. alla senare
ändringar och kompletteringar till förfogande för alla

personer som har legitimt intresse av denna, utan dröjsmål
och senast 30 dagar efter det att han ställt denna informa
tion till sina auktoriserade försäljares förfogande.
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(Ändringsförslag 77)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.1.3 (ny) (direktiv 70/220/EEG)
5.1.3

Tillverkare av reservdelar eller delar till extraut

rustning måste, enligt den information som fordonstill
verkaren förmedlat till dem, anpassa och utprova de av
dem tillverkade delarna enligt specifikationer till OBD
systemet, så att reparation, komplettering och felfri monte
ring kan utföras.

(Ändringsförslag 78)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.3.1 (direktiv 70/220/EEG )

5.3.1 Proven genomförs pa det fordon som användes för typ
5-hållbarhetsprovet som beskrivs i bilaga VII och enligt
provförfarandet i tillägg 1 till denna bilaga. Proven genomförs
då typ 5-hållbarhetsprovet avslutas. Om inget typ 5-hållbar
hetsprov utförs, eller på begäran av tillverkaren, får ett
lämpligt åldrat och representativt fordon användas för prover

5.3.1 Proven genomförs enligt provförfarandet i tillägg 1 till
denna bilaga. Proverna avseende OBD-systemet utförs på ett
lämpligt åldrat och representativt fordon (körsträcka
80 000 km) som tillverkaren tillhandahåller.

na avseende OBD-systemet.

(Ändringsförslag 79)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.3.2 (direktiv 70/220/EEG)
5.3.2

OBD-systemet skall ange fel i utsläppsrelaterade kom

ponenter eller system när felet i fråga ger upphov till ökade
utsläpp som överstiger följande gränsvärden :

5.3.2 OBD-systemet skall ange fel i utsläppsrelaterade kom
ponenter eller system när felet i fråga ger upphov till ökade
utsläpp som överstiger de gränsvärden som detta direktiv
föreskriver med en större faktor än 2,5.

(Tabellen som följer utgår.)

(Ändringsförslag 80)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.3.3.1 (direktiv 70/220/EEG)
5.3.3.1 Minskad effektivitet avseende katalysatorn, endast
när det gäller utsläpp av kolväten.

5.3.3.1 Minskad effektivitet avseende katalysatorn, endast
när det gäller utsläpp av kolväten och kväveoxider.
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(Ändringsförslag 81 )
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.6.1 (direktiv 70/220/EEG)
5.6.1 OBD-systemet skall registrera koder som anger det
utsläppsbegränsande systemets status . Separata statuskoder
skall användas för att identifiera utsläppsbegränsande system
som fungerar korrekt och utsläppsbegränsande system för vars
utvärdering fordonet behöver köras ytterligare. Felkoder som

ger upphov till aktivering av felindikatorn på grund av
försämring, funktionsfel eller permanent utsläppsgrundmod
skall lagras och tjäna till att identifiera typen av funktionsfel .

5.6.1 OBD-systemet skall registrera koder som anger det
utsläppsbegränsande systemets status . Separata statuskoder
skall användas för att identifiera utsläppsbegränsande system
som fungerar korrekt och utsläppsbegränsande system för vars
utvärdering fordonet behöver köras ytterligare. Felkoder som
ger upphov till aktivering av felindikatorn på grund av
försämring, funktionsfel eller permanent utsläppsgrundmod
skall lagras och tjäna till att identifiera typen av funktionsfel .
På samma sätt registerar OBD-systemet kilometerställ
ningen i samband med att felfunktionen uppstår.

(Ändringsförslag 82)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, punkt 5.9.1 (direktiv 70/220/EEG )

5.9 . 1 Varje fordon som är utrustat med en dator för utsläpps
kontroll skall vara försedd med anordningar som förhindrar
varje ändring, utom sådana ändringar som är tillåtna av
tillverkaren. Alla omprogrammerbara datakoder eller driftspa
rametrar skall kunna stå emot manipulation och datorn och alla
underhållsinstruktioner för denna skall följa föreskrifterna i
SAE J2186 "E/E Data Link Security" (ISO XXX-8 ). Alla
borttagbara kalibreringschips skall Sitta i socklar, vara inne
slutna i ett förseglat hölje eller skyddas av elektroniska
algoritmer och inte kunna bytas ut annat än med hjälp av
särskilda verktyg och förfaranden.

5.9 . 1 Varje fordon som är utrustat med en dator för utsläpps
kontroll skall vara försedd med anordningar som förhindrar
varje ändring, utom sådana ändringar som är tillåtna av
tillverkaren. Tillverkaren skall tillåta personer som har
legitimt intresse att göra förändringar endast om de är

nödvändiga för diagnos, underhåll eller reparation. Alla
omprogrammerbara datakoder eller driftsparametrar skall kun
na stå emot manipulation och datorn och alla underhållsin
struktioner för denna skall följa föreskrifterna i SAE J2186
"E/E Data Link Security" (ISO XXX-8). Alla borttagbara
kalibreringschips skall sitta i socklar, vara inneslutna i ett
förseglat hölje eller skyddas av elektroniska algoritmer och
inte kunna bytas ut annat än med hjälp av särskilda verktyg och
förfaranden .

(Ändringsförslag 83)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, Tillägg 1, punkt 6.5.3 (direktiv 70/220/EEG)

6.5.3 Diagnossystemt skall ge standardiserad åtkomst och

6.5.3

överensstämma med nedanstående ISO- eller SAE-standarder.

åtkomst och överensstämma med nedanstående ISO- eller
SAE-standarder. Vissa av ISO-standarderna har hämtats från

Vissa av ISO-standarderna har hämtats från SAE:s (Society of
Automotive Engineers) standarder och rekommenderade förfa
randen . När detta är fallet anges en hänvisning till motsvarande
SAE-standard inom parentes .

Diagnossystemet skall ge obegränsad standardiserad

SAE:s (Society of Automotive Engineers) standarder och
rekommenderade förfaranden. När detta är fallet anges en
hänvisning till motsvarande SAE-standard inom parentes.

(Ändringsförslag 84)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, Tillägg 1, punkt 6.5.3.4 (direktiv 70/220/EEG )
6.5.3.4

Felkoder utvalda av tillverkaren skall överensstäm

ma med de som ges i tillägg 4.

6.5.3.4 Alla felkoder, som behövs för diagnos, underhåll
eller reparation av fordonet, skall ställas till de personers
förfogande som har legitimt intresse av dessa och skall
överensstämma med vad som anges i tillägg 4.
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(Ändringsförslag 85)
BILAGA, PUNKT 26

Bilaga XI, Tillägg 1, punkt 6.5.3.5 (direktiv 70/220/EEG)

6.5.3.5 Anslutningsgränssnittet mellan fordonet och diagnosprovaren skall uppfylla kraven i SAE J1962 "Diagnostic
Connector, June 1992) (ISO XXX-A "Road Vehicles — Diagnostic Systems — On-board Connector"). Placeringen skall
godkännas av godkännandemyndigheten . Det skall vara lätt
åtkomligt för servicepersonal men skyddas från manipulering
av obehöriga personer.

6.5.3.5 Diagnosprovaren i fordonet skall uppfylla samtliga
krav i ISO 15031-3 " Road Vehicles -Diagnostic Systems —
On-board connector". Placeringen skall godkännas av god
kännandemyndigheten. Det skall vara lätt åtkomligt för servi
cepersonal men skyddas från manipulering av obehöriga
personer.

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande over förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon samt
ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 70/220/EEG (KOM (96)0248 - C4-0463/96,
KOM(97)0077 - C4-0091/97 - 96/0164 (COD))

(Medbeslutandeförfarandet — första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(96)0248 — 96/01 64
(COD)) ('),
— med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(97)0077 —
C4-0091 /97 ),

— med beaktande av artikel 189b.2 i EG-fördraget och artikel 100a i EG-fördraget i enlighet med vilka
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C4-0463/96),
—

med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd och yttrandena
från budgetutskottet, utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik, utskottet för forskning,
teknologisk utveckling och energi och utskottet för transport och turism (A4-01 16/97).

1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel
1 89a.2 i EG-fördraget,

3 . uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall
anta i enlighet med artikel 1 89b2 i EG-fördraget,
4. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den text som
parlamentet har godkänt och begär då att samrådsförfarandet skall inledas,

5 . påminner kommissionen om att den är skyldig att förelägga parlamentet varje ändring som den har
för avsikt att göra i det av parlamentet ändrade förslaget,
6.
(')

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen.
EGT C 77 , 1 1.3.1997 , s . 8 .
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c)

A4-0099/97

Resolution om meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en framtida

strategi för kontroll av utsläpp i atmosfären från vägtransporter, med beaktande av resultaten från
fordons- och oljeprogrammet (KOM(96)0248 — C4-0492/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en framtida
strategi för kontroll av utsläpp i atmosfären från vägtransporter, med beaktande av resultaten från
fordons- och oljeprogrammet (KOM(96)0248 — C4-0492/96),

— med beaktande av de många resolutioner som Europaparlamentet utfärdat om luftföroreningar,
hållbar transport och hållbar energiförbrukning ,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd och yttrandena
från budgetutskottet, utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik, utskottet för forskning,
teknologisk utveckling och energi samt utskottet för transport och turism (A4-0099/97), och med
beaktande av följande:

A. Den metod som kommissionen tillämpat i fordons- och oljeprogrammet att tillsammans med fordons

och oljeindustrin inrätta ett program för att kraftigt minska utsläppen från fordon har varit riktig, även
om kommissionen borde ha involverat bland andra samhällsorganisationer samt experter från
medlemsstaterna i programmet.

B. Vägtransporterna svarar för 25 % av CC^-utsläpp och 50 % av alla NOx-utsläpp inom gemenskapen .
C. Den metod som kommissionen använt när den fastställt målen för luftkvaliteten i städerna utgår från
ett genomsnittsvärde inom ett område av 4 km2, vilket inte står i överensstämmelse med mätmetoden
som denna återges f bilaga 3 till direktiv 85/203/EEG om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid ('), i
vilken särskild hänsyn tas till högtrafikerade korsningar och trånga gator.

D. Kommissionen hävdar att man utgår från försiktighetprincipen på ett sådant sätt att man kan utgå från
att målen för luftföroreningar nås inom hela unionen, men medger å andra sidan att de uppställda
normerna inte är tillräckligt stränga för att uppfylla dessa mål inom hela unionen .

E. Försiktighetprincipen, i kombination med den vetenskapliga osäkerhet som omger den långsiktiga
effekten av att exponera sig för en stor mängd olika ämnen samtidigt förpliktigar till stora
säkerhetsmarginaler.

F. Vid utformningen av förslaget har kommissionen fullständigt baserat sig på konsekvenserna av
luftföroreningar på människors hälsa, trots att luftföroreningar också orsakar stora skador på
jordbruksgrödor, ekosystem och miljön i vid betydelse, varför det ofta skulle kunna vara berättigat
med strängare mål i fråga om luftkvalitet.

G. I syfte att minska användningen av motorfordon måste bilismens verkliga kostnader föras över på
konsumenterna och de alternativa transportsätten förbättras .

H. Kommissionen uppskattar i sin grönbok "För en rättvis och effektiv prissättning i transportsektorn"
(KOM(95)0691 ), att transportsektorn 1991 gav upphov till kostnader beträffande luftföroreningar på
86 miljarder ecu inom unionen.
I.

Kommissionen har i sin översikt endast tagit fram siffermaterial för de ekonomiska följderna för
fordons- och oljeindustrin, men inte de ekonomiska fördelarna med renare luft för samhället som
helhet (miljö, folkhälsa, jordbruk, ekosystem osv.).

J.

Meddelandet behandlar endast en del av de problem som orsakas av fordonstrafiken, nämligen
luftföroreningar, men inte faktorer som buller, mark- och vattenföroreningar, förbrukningen av
naturliga råvaror och höga kostnader för samhället.

(')

EGT L 87 , 27.3.1985 , s.1 .
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K. En minskning av utsläppen per fordon far inte rättfärdiga en förstorad fordonspark eftersom en
ökande trafik på många platser i Europa skulle medför att kostnaderna för trängsel ökade på ett sådant
sätt att det skulle få negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen .
L. För att den europeiska industrin skall förbli konkurrenskraftig på världsmarknaden är det nödvändigt
att rena tekniker utvecklas snabbare ; och strängare och uppifrån pålagda miljönormer stimulerar till
detta.

M. Renare bränslen har en direkt inverkan på luftföroreningar från fordon eftersom bränslena direkt
påverkar utsläppen från fordonen. Vissa utsläppsminskande fordonstekniker kan tillämpas först när
bränslen av tillräckligt hög kvalitet saluförs på marknaden .
N. Såväl olje- som fordonsindustrin kan bättre leva upp till miljökraven om dessa fastställs i god tid.

O. Kommissionens förslag inriktar sig på miljömål för år 2010 och enligt ett flertal undersökningar
(OECD, STOA) kommer utsläppen från fordon till följd av ökad trafik att tillta efter år 2010 om det
inte vidtas nya genomgripande åtgärder.
P. Det är önskvärt med ett andra fordons- och oljeprogram, men detta program kan inte användas för att
skjuta upp dagens beslut om föreliggande förslagen till år 2005 .
Q. Kommissionen skriver själv att de föreslagna skärpningarna för bekämpning av ozon inte kommer att
vara tillräckliga för att uppfylla luftkvalitetsmålen på 180[xg/m3 (som 99-percentil per timme (')), och
därigenom kommer det i direktiv 92/72/EG rekommenderade gränsvärdet för människors hälsa på
110|xg/m3 (som 99-percentil per åtta timmar) inte heller att kunna uppfyllas . Det gränsvärde för
ekosystem på 65|uig/m3 (som 99-percentil per 24 timmar) som nämns i detta direktiv lämnas
fullständigt utan avseende.

R. Kommissionen har ett kvalitetsmål för bensen på 10 n-g/m3, vilket enligt Världshälsoorganisationen
leder till 1 dödsfall per 20 000 människor vid livslång exponering, medan flertalet medlemsstater har
en avsevärt strängare norm för kvaliteten .

1 . Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande och de därtill fogade förslagen som ett
väsentligt och absolut nödvändigt bidrag till bekämpning av de luftföroreningar som uppstår till följd av
fordonstrafiken .

2. erkänner att fordons- och oljeprogrammet är ett värdefullt bidrag till och en utgångspunkt för att
fastställa det bästa sättet för att begränsa föroreningar från motorfordon och bränsle från år 2000 och
framåt; anser emellertid att det är nödvändigt att ytterligare kontrollera gränsvärdena för utsläppen från
motorfordon för att säkerställa att Europeiska unionens mål för luftkvalitet uppfylls,
3 . anser att bullerföroreningarna har allvarliga följder för hälsan och måste ingå som ett led i den
framtida strategin för en helhetsbetonad och allt omfattande övervakning av de utsläpp som förorsakas av
landsvägstransporterna och anser därför att de inte heller bör faller utanför ramen för detta program,
4. beklagar kommissionens arbetsmetod som inneburit att man inte involverat experter från medlems
staterna eller samhällsorganisationer i programmet,
5 . beklagar att kommissionen inte har behandlat koldioxidutsläppen från bilar och bränsleekonomin i
det första fordons- och oljeprogrammet utan i ett separat meddelande (KOM(95)0689),

6.' uppmanar till ytterligare undersökningar om följderna av partikelämnen för folkhälsan mot
bakgrund av den ökande oron i vetenskapliga kretsar om dessa delars effekter på folkhälsan och anser,
mot bakgrund av den vetenskapliga osäkerhet som för tillfället härskar om hur skadliga dessa delar är, att
den förebyggande tanken borde stå i förgrunden,
7. anser att medlemsstaterna skall tillåtas införa bränsle med högre kvalitet inte enbart på grundval av
en dålig luftkvalitet, utan också på grundval av allmänna miljömål som exempelvis kriterier för försurande
eller övergödande (eutrofierande) avfall ,

(')

Genomsnittsvärde för en yta av 22 500 km2.
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8.
anmodar medlemsstaterna att kontrollera utsläppsstandarder för den befintliga fordonsparken
genom regelbundna stickprov ,

9.

anmodar kommissionen att fullfölja sin undersökning genom att inkludera statistik över de tre nya

medlemsländerna,

10. upprepar sin ståndpunkt om att kostnadseffektivitet, trots att det är en princip som kan tillämpas
inom många områden, inte kan vara en vägledande princip när det gäller miljöskydd och folkhälsa, i
synnerhet som de flesta kostnader för kvalitetshöjande åtgärder i slutändan förs över på konsumenten ,
11 . betonar att normer för fordonskontroll som baseras på kostnadseffektivitet inte får hämma
uppmuntran till bästa möjliga teknik som kan leda till nya industriella processer och konstruktioner som
de europeiska tillverkarna kan utnyttja på världsmarknaderna,

12. anser att kommissionen på grundval av de senaste vetenskapliga rönen skall tillämpa strängare
kvalitetsmål , i synnerhet för ozon och bensen,

13 .

yrkar på att projekt till förmån för hållbara transporter skall finansieras med anslag från

strukturfonderna,

Kostnader och skattemässiga stödåtgärder

14. anser att kommissionen överskattat kostnaderna för de åtgärder som behöver vidtas mot bakgrund
av att basmaterialet härrör från industrin, som själva är betjänta av en hög kostnadsberäkning, samt att
kommissionen inte har tagit hänsyn till att nya tekniker i regel blir billigare under tiden som de tillämpas,
15 . beklagar att kommissionen utan fog baserat sig på kostnads-effektivitetsprincipen och inte utgått
från en kostnads-nyttoanalys,
16. uppmanar medlemsstaterna att i större utsträckning än hittills införa skattelättnader och ekonomis
ka åtgärder för att främja användningen av miljövänliga fordon och bränslen, och anmodar kommissionen
att genomföra studier av effektiviteten av lämpliga skatteåtgärder för att uppmuntra användningen av
mindre och lättare fordon samt renare bränslen som naturgas, gasol , reformulerad bensin och biobränsle,

17 . uppmanar kommissionen att stimulera medlemsstaterna till att utveckla ett system med skattelätt
nader vid användning av renare bränslen och mindre förorenande fordon som säkerställer en snabbare

modernisering av fordonsparken; dessa skattelättnader bör riktas till fordon som tillämpar bästa möjliga
teknik och bör också inkludera skrotningsprogram för att få bort äldre fordon med hög föroreningsnivå,

1 8 . anser att unionens lagstiftning om utsläpp inte på något sätt får innehålla hinder för skattelättnader
för renare och sparsammare fordon och renare bränslen,

Motorfordon

1 9. anmodar kommissionen att revidera testcykeln för utsläpp för att få exaktare uppgifter om utsläpp,
särskilt vad gäller den tid som krävs för uppvärmning från kallstart, lägre omgivande temperatur och
körning vid låga hastigheter i stadsmiljö,
20. beklagar att kommissionen underlåtit att utvärdera alternativ teknik för fordonsdrift (trots att
kommissionen fått detta i uppdrag enligt artikel 4 i direktiv 94/ 1 2/EG) och inte heller gjort någon seriös
utvärdering av de möjligheter som användningen av alternativa bränslen som biobränslen, naturgas,
flytande gasol och väte skulle kunna erbjuda för vissa begränsade marknadsavsnitt (såsom stadsbussar
och taxibilar),

21 .
anser att de tekniker för minskning av utsläpp, inklusive systemet för omborddiagnos (OBD, On
Board Diagnostics), skall fungera väl under hela fordonets livslängd och att hållbarhetskraven för
fordonsutsläpp och OBD-systemet därför bör gälla för 160 000 kilometer,
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22 .

anser att omborddiagnossystemen även bör tillämpas pa dieselfordon,

23 . uppmanar kommissionen att införliva specialenheten Morgondagens bil i de "strategiska åtgärder
na" i det femte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling för att säkerställa tillräckliga resurser
till detta viktiga projekt,
Bränslen

24.
anser i likhet med kommissionen att en ytterligare minskning av svavelhalten i bränslen är
nödvändig, i syfte att minska utsläppen av partikelämnen från dieselmotorer och möjliggöra för
katalysatorerna i bensin- och dieselmotorer att fungera optimalt och är därför överens med kommissionen
om att det krävs ett gränsvärde för svavel på 50 ppm för såväl bensin som diesel ,

25 .

är därför ytterst förvånat därför att kommissionen i sitt förslag föreslår ett gränsvärde för svavel på

2200 ppm för bensin och 350 ppm för diesel ,
26.

uppmanar kommissionen att ändra förslaget till direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

för att kräva strängare normer för år 2000 ( 14 vikt-% för olefiner, 41 vikt-% för aromatiska föreningar och
en svavelgräns på 150 ppm för bensinmotorer och 300 ppm för dieselmotorer) samt att införa en
ytterligare etapp år 2005 parallellt med den som föreslagits för fordon steknologier som återigen kommer
att minska svavelhalten både i bensin och dieselbränslen till en nivå som ligger kraftigt under de som
angetts för år 2000, såsom angivet i bilaga II och IV i yttrandet från utskottet för ekonomi , valutafrågor och
industripolitik om förslaget till rådets och Europaparlamentets direktiv om kvaliteten på bensin och
dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/ 12/EEG (KOM(96)0248 — C4-0462/96 ('),
27 . kräver forskning om bättre sätt att installera gastankar i fordon för användning som alternativt
bränsle; önskar också forskning om bränslecellsteknik som ett på lång sikt alternativt framdrivningssys
tem för fordon ,

28 .

anser att det måste fastställas en andra fas (2005 ) för bränslespecifikationer,

29.

understryker behovet av att så snabbt som möjligt införliva en snabb utveckling av bättre eller

mindre förorenande bränslen i fordons- och oljeprogrammet; den andra etappens mål bör ur ett tekniskt
perspektiv förbli genomförbara om man tar hänsyn till resultaten av en efterföljande undersökning
(fordons- och oljeprogrammet II) där alla berörda parter deltar,
30.
anser att det första fordons- och oljeprogrammet bör utvärderas i det andra fordons- och
oljeprogrammet och att följande punkter därvid bör behandlas :

— en omvärdering av beräkningen av såväl kostnaderna som nyttan,
— en omvärdering av luftkvalitetsmålen på grundval av de senaste vetenskapliga resultaten,
— en utvärdering av luftkvaliteten på grundval av direktiv 85/203/EG,
— en inventering av den aktuella tekniska nivån,

— varvid det bör ske en anpassning av minskningsmålsättningarna och det kan behövas en skärpning av
normerna,

31 . påpekar att mycket större investeringar måste göras av bilindustrin, medlemsstaterna och
kommissionen för att utveckla ytterligare utsläppskontrolltekniker och morgondagens bil,
32. uppmanar kommissionen att, med tanke på att en löpande utvärdering skall bli möjlig , avlägga
rapport med regelbundna mellanrum inför Europaparlamentet om genomförandet av fordons- och
oljeprogrammet, varvid den första rapporten skall avläggas två år efter att programmet trätt i kraft,

33 .

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet och

medlemsstaternas regeringar och parlament.

(')

Yttrande i dokument A4-0096/97 .
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d) A4-0117/97

Resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en gemen
skapsstrategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och förbättrad bränsleekonomi
(KOM(95)0689 - C4-0015/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens meddelande till rådet (KOM(95)0689 — C4-0015/96),

— med beaktande av kommissionens grönbok från 1990 om stadsmiljö (KOM(90)0218),

— med beaktande av kommissionens förslag om införandet av en avgift på koldioxidutsläpp och på
energi (KOM(95)0172 — C4-0214/95 ) och dess kommande förslag om utvidgade accisavgifter,
• — med beaktande av det femte åtgärdsprogrammet för miljön "Mot en hållbar utveckling" ('),
— med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som
undertecknades av cirka 150 stater och Europeiska gemenskapen i Rio de Janeiro i juni 1992, och av
den andra och tredje konferensen för parterna i ramkonventionen som hölls i Berlin och Geneve 1994
respektive 1996,

— med beaktande av den andra utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC),
—

med beaktande av sin resolution av den 21 september 1995 om kommissionens meddelande om
"Bilindustrin — dagens situation, utmaningar, framtidsstrategi och åtgärdsförslag" (2),

— med beaktande av sitt yttrande av den 13 november 1996 om förslaget till Europaparlamentets och
rådets beslut om en översyn av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar
utveckling kallat "Mot en hållbar utveckling" (3),
— med beaktande av sitt yttrande av den 10 april 1997 om kommissionens förslag till Europaparlamen
tets och rådets direktiv om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om
ändring av direktiven 70/220/EEG och 70/ 156/EEG (KOM(96)0248 - C4-0463/96 - 96/
0164(COD)) (4),

— med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd och yttrandena
från utskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi, utskottet för ekonomi, valutafrågor
och industripolitik och utskottet för transport och turism, (A4-01 17/97), och med beaktande av
följande :

A. Det har konstaterats att utsläpp som orsakas av människor avsevärt ökar koncentrationen av
växthusgaser i atmosfären, särskilt koldioxid, och att dessa har en uppenbar inverkan på det globala
klimatet.

B. År 1 992 anslöt sig Europeiska unionen till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar
och förband sig därmed att senast år 2000 ha stabiliserat koldioxidutsläppen till 1990 års nivåer.
C. Därefter förband sig kommissionen att stabilisera utsläppen av växthusgaser senast år 2000 och att
begränsa och minska dessa utsläpp efter år 2000.

(')
(2)
(3 )
(4)

EGT C 138 , 17.5.1993 .
EGT C 269, 16.10.1995 , s . 149 .
EGT C 362, 2.12.1996, s . 112 .
Protokollet av detta datum , del II . 2 b).
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D. Det är redan nu mycket osäkert om Europeiska unionen kommer att kunna uppnå målsättningen att
stabilisera utsläppen till 1990 års nivåer år 2000, än mindre minska utsläppen, om inga åtgärder vidtas
omedelbart.

E. Transporter är den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp.

F. Den lilla minskning av genomsnittsförbrukningen per mil som skett för personbilar överkompenseras
av ökande prestanda och det växande antalet personbilar, så att koldioxidutsläppet totalt sett ökar. För
att uppnå de överenskomna målen för minskning skulle koldioxidutsläppet från samtliga personbilar
inom EU behöva minska med omkring 20 % fram till år 2005 . Detta skulle betyda att år 2005 skulle
samtliga personbilar i bruk behöva ha en genomsnittsförbrukning på 0,6 1/mil för bensinmotorer och
0,5 1/mil för dieselmotorer. Idag uppfyller knappt några nya bilar sådana krav .
G. Priset på motorbränslen sjunker inom EU: mellan 1980 och 1994 sjönk priset på motorbränslen i
förhållande till den disponibla inkomsten med över en tredjedel enligt Eurostat.

H. Mot bakgrund av detta uppmanade Europaparlamentet och rådet kommissionen att lägga fram ett
förslag om minskning av koldioxidutsläppen från bilar.
I.

Europeiska unionen har tidigare tagit initiativ till en minskning av koldioxidutsläppen fran
personbilar. Rådet åtog sig enligt artikel 5 i sitt direktiv 91 /441 /EEG att ta initiativ till ett
kommissionsförslag till ett direktiv om åtgärder för begränsning av koldioxidutsläpp från personbilar.
Europaparlamentet krävde motsvarande åtgärder vid behandlingen av direktiv 94/ 12/EEG. Kommis
sionen nämnde i sitt lagstiftningsprogram för 1994 (KOM(93)0588) ett förslag till direktiv om
minskning av koldioxidutsläpp från bilar (inklusive skattetekniska incitament för att uppnå
gemenskapens mål att stabilisera koldioxidhalten), men hittills har inget förslag lagts fram .

J.

Under sitt sammanträde i december 1994 begärde rådet (miljö) att kommissionen skulle undersöka
möjligheten att kraftigt sänka bränsleförbrukningen hos nyregistrerade bilar senast år 2000.

K. Vad gäller enskilda åtgärder som syftar till att minska koldioxidutsläppen från personbilar så måste
hänsyn alltid tas till den sammanlagda koldioxidhalten . Närmare 27 % av de koldioxidutsläpp som en
genomsnittlig personbil ger upphov till under sin livstid uppstår t.ex. inte genom bränsleförbrukning
en vid körning . Detta bör beaktas t.ex . vad gäller möjligheterna att använda alternativa bränslen odh
drivmetoder eller andra åtgärder.

1.
Parlamentet fastställer att de åtgärder för minskning av koldioxidutsläppen fran personbilar och av
den genomsnittliga bränsleförbrukningen som kommissionen föreslagit inte är tillräckliga,

2. betonar att rådets (miljö) slutsatser från juni 1 996 inte heller når upp till kraven för att Europeiska
unionen skall kunna leva upp till sina internationella åtaganden, nämligen att stabilisera och ytterligare
minska koldioxidutsläppen,

3.
avvisar särskilt kommissionens förslag om en frivillig överenskommelse mellan gemenskapen och
bilindustrin (avsnitt VI, punkt 33 , första asterisken),

4. uppmanar kommissionen att som komplement till ovannämnda förslag till direktiv om åtgärder mot
luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/ 156/EEG och
70/220/EEG (KOM(96)0248 — C4-0463/96 — 96/0 1 64(COD)) senast den 3 1 december 1 998 lägga fram ett
förslag till direktiv om minskning av koldioxidutsläppen från personbilar,
5 . uppmanar kommissionen att i sitt förslag till ändring av direktiv 70/220/EEG om minskning av
koldioxidutsläppen från personbilar fastställa graderade gränsvärden, så att de genomsnittliga koldioxid
utsläppen år 2005 för alla nytillverkade personbilar i EU är högst 1 20 g koldioxid/km, vilket motsvarar en
genomsnittlig bränsleförbrukning på 0,5 1/mil för bilar med bensinmotor och 0,45 1/mil för bilar med
dieselmotor; ett ytterligare gränsvärde skall planeras så att en vidare minskning av de genomsnittliga
koldioxidutsläppen kan ske till 90 g koldioxid/km före år 2010,
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6. betonar vikten av en höjning av de fastställda minimisatserna för punktskatter pa bensin och diesel
(rådets direktiv 92/82/EEG) då bränslepriserna för närvarande inte i tillräcklig grad motiverar konsumen
terna att efterfråga bilar med lägre bränsleförbrukning,

7 . uppmanar kommissionen att, för att främja införandet av konsumentvänliga och miljövänliga
personbilar, lägga fram ett förslag till direktiv om utformningen dels av skatt på bilinköp, dels av
bilskatten i EU ; ett sådant förslag skulle kunna omfatta

— inriktning på miljörelevanta utsläpp (avgaser, partikelutsläpp och koldioxid),

— uppdelning av aktuella personbilsmodeller enligt EU-direktiven om minskning av avgasutsläpp
(EURO I, II, III); tillägg av ett basbelopp som också tar hänsyn till den lägre beskattningen av
dieseldrivmedel ,

— för personbilsmodeller med koldioxidutsläpp som överstiger 120 g/km tas ett progressivt koldioxid
tillägg ut vilket räknas samman med det aktuella basbeloppet till fordonsskattens slutsumma,
— för personbilsmodeller med mindre koldioxidutsläpp än 120 g/km skall avdrag göras så att den s.k.
"trelitersbilen" befrias från bilskatt,

8.

uppmanar kommissionen att vidareutveckla sitt initiativ sa att fastställandet av gränsvärden för

koldioxid tillsammans med skattetekniska åtgärder bildar ett integrerat koncept, där olika möjligheter att
minska koldioxidutsläppen från personbilarna själva, vid användningen av dem och under hela deras
livscykel beaktas,

9. påpekar den konkurrensfördel som kommer att tillfalla den europeiska bilindustrin genom att den
står i förgrunden för den bränsleeffektiva teknologin,
10. föreslår att kommissionen inför det femte ramprogrammet för forskning lägger fram strategiska
förslag för forskning om minskad förbrukning hos motorfordon ; därvid bör det inte bara röra sig om
kortsiktiga lösningar utan om grundläggande, långsiktiga strategier för förändring av teknik, funktion ,
material och produktion,

1 1 . anser att insatser pa forsknings- och utvecklingsområdet bör inriktas mot alternativ till vägtrans
porter, alternativa bränsleteknologier, "intelligenta transportsystem", trafikkontrollsystem och så vidare,
1 2. anser att bränsleekonomimärkning av personbilar ska genomföras och välkomnar förslaget som är
bra för både konsumenterna och för miljön,

13 . anser att individuella och kollektiva beteenden bör stimuleras vilka främjar ett rationellt utnyttjande
av fordon, varvid särskilt vikt bör läggas vid främjande av kollektivtrafiken, och påpekar nödvändigheten
av att göra investeringar i kollektivtrafiknätet, inbegripet praktisk och effektiv samordning av olika
transportsätt, så att kollektivtrafiken betraktas som ett attraktivt alternativ till privat bilkörning ,
14.
anser att de nuvarande sätten att utnyttja mark och planeringen av infrastrukturen, såsom
affärscentrum utanför städerna, bör granskas för att säkerställa att tendensen att göra korta, "onödiga"
bilresor som finns för närvarande undviks ,

15 . anser att system för bilskrotning är ett användbart styrmedel för att främja förnyandet av
fordonsparken, men bara om sådana system kopplas till bilindustrins framgångar att uppnå mål för
minskade utsläpp,

16.

fordrar att man undersöker sätt att säkerställa att hastighetsbegränsningar upprätthålls bättre,

17 .
anser att för att minska utsläppen och öka säkerheten bör de olika modellernas maximihastigheter
sänkas genom att förhållandet mellan motorkraften och vikten minskas,
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1 8 . stödjer tekniska anpassningar, såsom hastighetsbegränsare och ekonometer samt bättre utbildning,
för att hjälpa förare att göra bilkörning mer bränsleeffektiv,
19 .

föreslår att det i framtida energiprogram ska finnas målsättningar för hur bränsleeffektiviteten

bland fordon ska förbättras,

20. erkänner att de åtgärder som föreslagits ovan kommer att utgöra ett väsentligt, men inte fullständigt
bidrag till minskningen av koldioxidutsläppen i Europa och anser att ytterligare ansträngningar inom
andra sektorer också bör göras ,
21 .

uppmanar kommissionen att lägga fram de förslag som utlovades i meddelandet inom mycket snar

framtid,

22. anser, mot bakgrund av den konstaterade och väntade ökningen av koldioxidutsläppen från
transportsektorn och det faktum att koldioxidutsläppen i framtiden inte bara kommer att behöva
stabiliseras utan avsevärt minskas, att det är omöjligt att bara fortsätta som vanligt,

23 . betonar att lämpliga, välanpassade och omedelbara åtgärder måste vidtas för att minska
koldioxidutsläppen från personbilar utan ytterligare dröjsmål ,
24.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet och kommissionen .

3. Förenklad lagstiftning (SLIM)
A4-0 108/97

Resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om Förenklad
lagstiftning på den inre marknaden (SLIM): ett pilotprojekt (KC)M(96)0204 — C4-0446/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet (KC)M(96)0204 —
C4-0446/96),

— med beaktande av sina resolutioner av den 26 maj 1989 (') om förenkling, klargörande och
kodifiering av gemenskapsrätten och av den 4 juli 1996 (2) rapporten från den oberoende
expertgruppen om en förenkling av gemenskapens lagstiftning och administration,

— med beaktande av sina resolutioner av den 12 juli 1995 (3) och den 19 juli 1996 (4) om årsrapporterna
om överläggningarna i utskottet för framställningar under parlamentets session 1994-1995 respektive
1995-1996,
—

med beaktande av meddelandena från kommissionen om den inre marknadens inverkan och

effektivitet (30 oktober 1996), The 1996 Single märket review ( 16 december 1996), Better
law-making 1996 (27 november 1996 CSE(96)0007),

— med beaktande av kommissionens rapport om pilotprojektet SLIM av den 6 november 1996
( KC)M(96)0559 ),

—

med beaktande av slutsatserna från rådets möte (inre marknaden) den 26 november 1996 och

Europeiska rådets slutsatser av den 13 och 14 december 1996,

— med beaktande av sin resolution av den 1 1 april 1997 om tillämpningen av den generella ordningen
för erkännande av examensbevis över behörighetsgi vande högre utbildning,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och yttrandena
från utskottet för sysselsättning och socialfrågor och utskottet för ekonomi , valutafrågor och
industripolitik (A4-0 108/97), och med beaktande av följande:
(')
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

C
C
C
C

158 ,
211 ,
249,
261 ,

26.6.1989, s . 386 .
22.7.1996, s . 23 .
25.9.1995 , s . 71 .
9.9.1996, s . 195 .
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A. Även om programmet för den inre marknaden kan anses vara framgångsrikt, fungerar det fortfarande
inte effektivt inom flera sektorer. Det bör dock påpekas att rådet ännu inte antagit lagstiftningsförslag
beträffande nyckelområden som bolagsrätt, företagsbeskattning, fri rörlighet för personer, gränsöver
skridande betalningar och fullständig liberalisering av transport- och energimarknaderna.
B. Inom andra sektorer pa den inre marknaden, t.ex . offentlig upphandling, erkännande av examensbevis
och banktjänster, har man funnit kvalitativa brister vid överföringen till nationell rätt. Det finns
dessutom brister i tillämpningen av lagstiftningen inom lufttransportsektorn, sektorn för telekommu
nikationsutrustning och kemi sektorn .
C. En annan orsak till att programmet för den inre marknaden ännu inte slutförts är kvaliteten på den
lagstiftning som antagits på gemenskapsnivå eller nationell nivå.

D. Parlamentet har betonat att gemenskapens lagstiftning måste bli mer tillgänglig för de europeiska
medborgarna, samtidigt som en så hög nivå som möjligt skall upprätthållas inom nuvarande
arbetarskydd i var och en av medlemsstaterna, och att det är av avgörande betydelse att lagstiftningen
är klar och lättläst för att medborgarna skall acceptera den .
E. De mycket små, små och medelstora företag som skapar flest arbetstillfällen, förlorar en del av sin
konkurrenskraft om lagstiftningen är onödigt omfattande och oklar. Av denna anledning måste
gemenskapens lagstiftning förenklas och konsolideras.

F. Kommissionen är inte den enda institution som bär ansvaret för den oklara lagstiftningen. Parlamentet
och rådet bör också bli mer medvetna om att det är viktigt att anta klara och koncisa rättstexter.
Gemenskapens lagstiftning kan därför endast i undantagsfall behålla särskilda nationella undantag
(jmf. gemenskapens lagstiftning om mervärdesskatt som omfattar 66 undantagsbestämmelser).
Parlamentet, kommissionen och rådet bör också enas om ett moderniserat kommittésystem, som är
öppnare och effektivare. Komissionen bör vara medveten om att ramdirektiv kan öka risken för att det
uppstår olika nationella tolkningar, en uppdelning av marknaden och rättslig osäkerhet för
operatörerna.

G. Ansträngningarna att förenkla gemenskapens lagstiftning kommer inte att lyckas om inte medlems
staterna tydligt bekräftar att de tänker bemöda sig om att förenkla lagstiftningen på nationell nivå.
H. Rätten att ingiva framställningar är en grundläggande rättighet i fördraget och utgör ett instrument
som är väl lämpat för att man direkt skall få kännedom om medborgares och organisationers åsikter
om aktuella frågor inom gemenskapspolitiken, upptäcka kvalitativa brister i gemenskapens lagstift
ning och identifiera motstridigheter vid tillämpning av gemenskapens lagstiftning och dess införande
i nationell lagstiftning .

1 . Parlamentet stödjer SLIM-initiativet och uppfattar det som ett positivt bidrag till det verkliga
fullbordandet av den inre marknaden, på villkor att det inte på något sätt underminerar EG:s regelverk eller
reducerar de högre arbetarskyddsnormer som finns i medlemsstaterna,
2 . beklagar att komissionen har valt ut fyra sektorer under den första delen av projektet utan att ge
någon förklaring till varför man valt just dessa,
3.

anser att SLIM:s arbetsmetoder är innovativa och att de kan vara effektiva under förutsättning att

— kompetenta personer deltar i grupperna, särskilt företrädare för de som berörs av direktiven, t.ex . små
och medelstora företag, konsumenter, arbetsgivare och fackföreningar,
— de fastställda tidsramarna är rimliga i förhållande till de förväntade resultaten ,
— verksamheterna är så öppna för insyn som möjligt och att inte endast medlemsstaterna utan även
parlamentet hålls underrättat om de framsteg som görs ,
4.
konstaterar att SLIM-projektet har avslöjat att bördan av onödig lagstiftning som förhindrar
fullbordandet av den inre marknaden och undergräver företagens konkurrenskraft är mycket större på
nationell nivå än på gemenskapsnivå,

5.

anmodar medlemsstaterna att klart visa att de tänker bemöda sig om att förenkla lagstiftningen,

28 . 4 . 97

28 . 4 . 97

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 132/215

Torsdagen den 10 april 1997

6. anmodar kommissionen att omedelbart utarbeta ett meddelande om den nationella lagstiftningens
inverkan på den inre marknadens funktion,

7 . konstaterar med oro att SLIM-grupperna fann att de inte kunde inrikta sig på behoven av förenkling
på nationell nivå inom de fastställda tidsramarna; uppmanar medlemsstaterna att inrätta liknande
arbetsgrupper för att fastställa inom vilka sektorer de nationella bestämmelserna fortfarande utgör hinder
för den inre marknaden ; anmodar kommissionen att finna svar på denna fråga i samband med nästa del av
SLIM-projektet,
8 . begär att den andra delen av kommissionens SLIM-pilotprojekt skall omfatta områden av
gemenskapens lagstiftning som direkt påverkar unionens företag och medborgare; föreslår därför att
följande fyra sektorer undersöks :

— förmedling och distribution av finansiella tjänster (svårigheter med nationella bestämmelser som
innebär ett återinförande av förhandskontroller och begränsningar av det fria tillhandahållandet av
tjänster med hänvisning till principen om allmännytta och svårigheter till följd av de snäva
tolkningarna av anmälningskraven som föreskrivs i det andra bankdirektivet),

— sektorn för offentlig upphandling (oklar lagstiftning, särskilt gränsdragningen mellan kontrakt för
bygg- och anläggningsarbeten och kontrakt för leverans/tjänster och användningen av ramavtal inom
den offentliga sektorn),
— direktivet om försäljning av farliga substanser (bristande överföring),
— harmonisering pa skatteområdet,

9 . begär att fa delta till fullo under den andra delen av projektet, eftersom de sektorer som valts ut för
inrättandet av nya SLIM-grupper oundvikligen kommer att omfatta lagstiftning där parlamentet
medverkar som lagstiftare ; detta bör ske genom att kommissionen samtidigt hör parlamentet och rådet om
valet av de nya sektorerna och rapporterar om uppföljningen av den första delen av projektet och om de
framsteg som görs under den andra delen ; kommissionen bör föreslå ändringar i gemenskapens nuvarande
rättsakter, så snart detta är nödvändigt, enligt SLIM-gruppernas rekommendationer och efter att ha hört
parlamentet,
10. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och
medlemsstaternas regeringar och parlament.

4. Könsdiskriminering

** I

A4-01 15/97

Förslag till rådets direktiv om bevisbörda vid könsdiskriminering (KC)M(96)0340 — C4-0539/96 —
96/0196(PRT))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 2)
Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Könsgrundad särbehandling på arbetsmarknaden är inte
kostbart enbart för kvinnorna själva, utan även för
medlemsstaternas ekonomier.

(')

EGT C 332 , 7.11.1996, s . 11 .
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(Ändringsförslag 3)
Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)
Forskning vid Brittiska samväldets sekretariat, Världsban

ken m.m. har påvisat att könsgrundad särbehandling
resulterar i lägre BNI.

(Ändringsförslag 4)
Tionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Principen om likabehandling har uttalats i artikel 119 i
EG-fördraget och i rådets direktiv 75/ 1 17/EEG om lika lön för

Principen om likabehandling har uttalats i artikel 119 i
EG-fördraget och i rådets direktiv 75/ 1 17/EEG om lika lön för

kvinnor och män , samt i rådets direktiv 76/207/EEG om

kvinnor och män , samt i rådets direktiv 76/207/EEG om

tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt
arbetsvillkor, 86/613/EEG om kvinnor och män med egen
rörelse, bland annat jordbruk, och skydd under havandeskap
och moderskap, 79/7/EEG om social trygghet och 86/378/EEG
om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet.

tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt
arbetsvillkor, 86/613/EEG om kvinnor och män med egen
rörelse, bland annat jordbruk, och skydd under havandeskap
och moderskap, 79/7/EEG om social trygghet, 86/378/EEG om
företags- eller yrkesbaserde system för social trygghet och
96/34/EG (') om föräldraledighet.
C)

EGT L 145, 19.6.1996, s. 4.

(Ändringsförslag 5)
Femtonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Det är ännu svarare att bevisa diskriminering när diskriminer
ingen är indirekt. Det är därför viktigt att definitionen av detta
begrepp preciseras .

Det är ännu svarare att bevisa diskriminering när diskriminer
ingen är indirekt. Eftersom begreppet indirekt diskriminer
ing inte har införlivats i alla medlemsstaters nationella

lagstiftning är det viktigt att definitionen av detta begrepp
preciseras , och att det uppställs kriterier med vilkas hjälp
det kan fastslås om en indirekt diskriminering föreligger
eller inte.

(Ändringsförslag 6)
Sextonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitets
principen som föreskrivs i artikel 3b i EG-fördraget är målet att
på ett lämpligt sätt fördela bevisbördan inte i tillräcklig
utsträckning uppnått av medlemsstaterna och bör därför
uppnås på gemenskapsnivå. Detta direktiv är begränsat till ett
nödvändigt minimum och går inte utöver vad som är nödvän
digt för att uppnå detta mål .

I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitets
principen som föreskrivs i artikel 3b i EG-fördraget är målet att
garantera ett lämpligt sätt att fördela bevisbördan och detta
mål har inte i tillfredsställande grad uppnåtts av medlems
staterna och bör därför uppnås på gemenskapsnivå. Detta
direktiv är begränsat till ett nödvändigt minimum och går inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål .

(Ändringsförslag 7)
Artikel 2, första stycket

I detta direktiv avses med principen om likabehandling
frånvaron av all könsdiskriminering, vare sig direkt eller
indirekt, särskilt genom hänvisning till civilstånd eller famil
jeförhållanden .

1. 1 detta direktiv avses med principen om likabehandling
frånvaron av all könsdiskriminering, vare sig indirekt eller
indirekt, bland annat genom hänvisning till civilstånd eller
familjeförhållanden .
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(Ändringsförslag 8)
Artikel 2, andra stycket

I enlighet med den princip om likabehandling som asyftas i
första stycket föreligger indirekt diskriminering när en till
synes neutral bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt
påverkar en betydligt större andel personer av det ena könet,
bland annat genom hänvisning till civilstånd eller familjeför
hållanden, om det mål som eftersträvas vid tillämpningen av
denna bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt inte kan
motiveras objektivt, och de medel som används för att uppnå
målet inte är lämpliga och nödvändiga.

2. I enlighet med den princip om likabehandling som
åsyftas i första stycket föreligger indirekt diskriminering när en
till synes neutral bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt
drabbar en proportionellt sett större andel personer av det
ena könet, bland annat genom hänvisning till civilstånd eller
familjeförhållanden, om det mål som eftersträvas vid tillämp
ningen inte motsvarar ett faktiskt behov hos företaget eller
svarar mot ett nödvändigt mål inom en medlemsstats
socialpolitik samt i sig själv inte står i något som helst
samband med könstillhörigheten och i denna egenskap är
objektivt berättigat, och om inte de medel som används för

att uppnå målet är lämpliga och nödvändiga.

(Ändringsförslag 9)
Artikel 3.1 a)

a) på förhallanden som omfattas av artikel 119 i EG
fördraget samt direktiv 75/ 117/EEG, 76/207/EEG, 79/

a) pa förhallanden som omfattas av artikel 119 i EG
fördraget samt direktiv 75/117/EEG, 76/207/EEG, 79/

7/EEG , 86/378/EEG, 86/61 3/EEG och 92/85/EEG ,

7/EEG , 86/378/EEG, 86/61 3/EEG, 92/85/EEG och 96/
34/EG.

(Ändringsförslag 10)
Artikel 3.1 b)

b) på förhallanden som omfattas av alla gemenskapsbestäm
melser gällande principen om likabehandling som kan
komma att antas i framtiden ochför vilka tillämpningen av
detta direktiv inte uttryckligen utesluts,

b) på förhallanden som omfattas av alla gemenskapsbestäm
melser gällande principen om likabehandling som kan
komma att antas i framtiden ,

(Ändringsförslag 11 )
Artikel 3.1 c )

c) inom ramen för alla civila eller administrativa förfaranden
enligt vilka man kan föra talan enligt nationell lagstiftning
för att bestämmelserna enligt a och b skall tillämpas .

c)

inom ramen för alla civila eller administrativa förfaranden,
i eller utanför domstol, enligt vilka man kan föra talan
enligt nationell lagstiftning för att bestämmelserna enligt
a) och b) skall tillämpas .

(Ändringsförslag 12)
Artikel 4.1 a )

a) för att, när en person som anser sig ha lidit skada av att

principen om likabehandling inte tillämpats på honom
inför en domstol eller, i förekommande fall, en annan

behörig instans, lägger fram fakta som gör det möjligt att
förmoda att en könsdiskriminering föreligger, det skall
åligga svaranden att bevisa att inget brott mot principen
om likabehandling föreligger. De eventuella tvivel som
kan kvarstå skall räknas till kärandens fördel ,

a) för att, när en person som anser sig ha lidit skada av att
principen om likabehandling, sådan den definierats i

artikel 2, inte tillämpats på honom inför en domstol eller, i
förekommande fall, en annan behörig instans, lägger fram
ett faktum eller flera fakta som gör det möjligt att
förmoda att en direkt eller indirekt könsdiskriminering
föreligger, det skall åligga svaranden att bevisa att inget
brott mot principen om likabehandling föreligger. De
eventuella tvivel som kan kvarstå skall räknas till käran

dens fördel ,
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(Ändringsförslag 13)
Artikel 4.1 b)

b) för att svaranden, när han tillämpar ett system eller fattar
ett beslut med bristande insyn, skall vara skydlig att bevisa
att den uppenbara diskrimineringen inte beror av andra än
objektiva orsaker som inte har något med könsdiskrimi
nering att göra,

b) för att svaranden, när han tillämpar ett system eller fattar
ett beslut med bristande insyn, skall vara skyldig att bevisa
att den uppenbara direkta eller indirekta diskriminering
en orsakas av objektiva orsaker som inte har något med
könsdiskriminering att göra,

(Ändringsförslag 14)
Artikel 4.1 c)

c) för att käranden inte ska behöva bevisa att ett fel begåtts
av svaranden för attfastställa attförbudet mot könsdiskri
minering brutits.

Utgår

(Ändringsförslag 15)
Artikel 5 a) och b)

a) domstolar och andra behöriga instanser skall kunna för
ordna om alla erforderliga åtgärder för att varje talan om
diskriminering skall kunna utredas väl ,

a) domstolar och andra behöriga instanser skall kunna för
ordna om alla erforderliga åtgärder för att varje talan om
diskriminering skall kunna utredas väl,

b) de berörda parterna skall kunna få tillgång till alla
relevanta upplysningar som den motsatta parten har till
gång till eller som han skäligen kan förmodas ha tillgång
till, och som är nödvändiga för att de skall kunna göra sina
rättigheter gällande. En part är endast skyldig att överläm
na uppgifter som inte kan tänkas allvarligt skada denna
parts intressen av skäl som inte gäller tvisten i fråga.

b) de berörda parterna skall kunna få tillgång till alla
relevanta upplysningar som den motsatta parten har till
gång till eller som han skäligen kan förmodas ha tillgång
till , och som är nödvändiga för att de skall kunna göra sina
rättighetter gällande. Parterna är endast skyldiga att
överlämna uppgifter av sådant slag att de inte kan tänkas
allvarligt skada deras intressen av skäl som inte gäller
tvisten i fråga.

(Ändringsförslag 16)
Artikel 6

Medlemsstaterna skall se till att samtliga berörda personer
informeras om de bestämmelser som antas vid tillämpningen
av detta direktiv samt de bestämmelser som redan gäller i

Medlemsstaterna skall se till att samtliga berörda personer
informeras om de bestämmelser som antas vid tillämpningen
av detta direktiv samt de bestämmelser som redan gäller i

frågan, på alla tillämpliga sätt, som till exempel information på

frågan , på alla tillämpliga sätt, som till exempel information på

arbetsplatsen.

arbetsplatsen, arbetsförmedlingar, utbildningsställen etc.

(Ändringsförslag 17 )
Artikel 7

Genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv kan aldrig
utgöra ett skäl för att sänka den allmänna skyddsnivån för

Genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv kan aldrig
utgöra ett skäl för att inte tillämpa positiv särbehandling
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arbetstagarna pa det område som omfattas av direktivet, utan
att detta skall påverka medlemsstaternas rätt att med hänsyn till
omständigheterna utveckla andra bestämmelser i lagar, författ
ningar eller avtal än de som finns när detta direktiv delges,
under förutsättning att de minimikrav som föreskrivs i detta
direktiv uppfylls.

eller för att sänka den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna
på det område som omfattas av direktivet, utan att detta skall
påverka medlemsstaternas rätt att med hänsyn till omständig
heterna utveckla andra bestämmelser i lagar, författningar eller
avtal än de som finns när detta direktiv delges, under
förutsättning att de minimikrav som föreskrivs i detta direktiv
uppfylls .

(Ändringsförslag 18)
Artikel 7, första stycket a (nytt)
Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna att behål

la eller vidta åtgärder som medger skydd för kvinnor,
särskilt i samband med havandeskap, moderskap, barna
födsel och amning eller som stadgar om specifika förmå
ner, avsedda att göra det lättare för kvinnor att ägna sig åt
yrkesverksamhet, förebygga att kvinnor missgynnas i sam
band med yrkeskarriären eller kompensera kvinnor som
blivit missgynnade i ovannämnda hänseende.

(Ändringsförslag 19)
Artikel 8, första stycket
Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar
som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1
januari 2007 . De skall genast underrätta kommissionen om

januari 2000. De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

detta.

Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar
som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1

(Ändringsförslag 20)
Artikel 8, andra stycket a (nytt)

Före den 1 januari 2002 och vart tredje år som följer
därefter, skall medlemsstaterna informera kommissionen

om de framsteg man uppnått i genomförandet av detta
direktiv och tendenser vad gäller tillämpningen av dess
bestämmelser, för att kommissionen skall kunna lägga
fram en rapport för rådet och Europaparlamentet vart
tredje år.

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslaget till rådets direktiv om
bevisbörda vid könsdiskriminering (KOM(96)0340 — C4-0539/96 — 96/0196(PRT))
(Samarbetsförfarandet — första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(96)0340 — 96/0196(SYN)) ('),

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 189c i EG-fördraget (C4-0539/96),
—

med beaktande av artikel 2 i Protokoll nr 14 om socialpolitik,

(')

EGT C 332, 7.11.1996, s . 11 .
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—

med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och yttrandena från utskottet för
ekonomi , valutafrågor och industripolitik, utskottet för sysselsättning och socialfrågor och utskottet
för rättsliga frågor och medborgarrätt (A4-01 15/97).

1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.

uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel

189a.2 i EG-fördraget,

3 . uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall
anta i enlighet med artikel 1 89c a) i EG-fördraget,

4.

uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om det har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens

förslag,

5.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .

5. Situationen i Albanien

B4-0300, 0336, 0338, 0339 och 0340/97
Resolution om Albanien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Albanien, särskilt sin resolution av den
13 mars 1997 (') och uttalandet av utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor, och med
beaktande av följande :
A. Det är med stor oro parlamentet betraktar den fortsatta osäkerheten och lidandet för den albanska

befolkningen och det pågående sönderfallet av Albaniens statliga myndigheter som utgör en
humanitär tragedi för hela landets befolkning samtidigt som samvetslösa kriminella gäng utnyttjar
situationen .

B. Den katastrofala situationen i Albanien har skapat ett behov av direkt och omedelbart humanitärt
bistånd och har orsakat en växande ström av flyktingar till angränsande länder.
C. Det är beklagligt att rådet har varit oförmöget att besluta om någon gemensam åtgärd inom ramen för
Europeiska unionen för att tillhandahålla ett fullgott skydd för en snabb distribuering av humanitärt
bistånd eller aktivt medverkat till återställandet av lag och ordning i Albanien .
D. Samtidigt har vissa medlemsstater ställt sig positiva till den albanska regeringens begäran om

upprättande av en multinationell skyddsstyrka med mandat från FN:s säkerhetsråd att försöka skapa
en säker miljö för ett riskfritt tillhandahållande av internationellt bistånd till offren för denna
humanitära tragedi .

E. FN:s säkerhetsråd gav genom sin resolution 1101 sitt medgivande för en multinationell styrka som
skall garantera säkerheten kring det humanitära biståndet i Albanien i enlighet med kapitel 7 i
FN- stadgan .

F. Parlamentet är oerhört chockerat över olyckan i vilken en flyktingbåt på väg mot Italien var inblandad
och som enligt de albanska myndigheterna orsakade mer än 80 dödsfall .
(')

Protokollet av detta datum , del II . 7 .
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G.

Det är bråttom att befästa Albaniens demokratiska institutioner och förhindra att situationen

instabiliseras ytterligare och att spänningarna sprids till angränsande länder.

H. Det måste betonas att man nu måste vidta konkreta åtgärder för att garantera att fria och regelmässiga
val kan hållas i Albanien som en grundläggande del av den övergripande processen för demokratisk
återuppbyggnad i landet.
I.

I Albanien är pressfriheten mycket begränsad på grund av att staten kontrollerar televisionen och
radiosändningarna, och att tidningscensuren till följd av undantagsstillståndet fortfarande gäller.

1.
Parlamentet fördömer kraftfullt det fortsatta vald som väpnade grupper i Albanien utsätter landets
civilbefolkning för och uppmanar dem att ge upp sina vapen och respektera lag och ordning,

2. välkomnar och stödjer de gemensamma ansträngningar som alla demokratiska politiska krafter i
Albanien gör för att återupprätta lag och ordning i landet,
3 . anser att det i samband med händelserna i Albanien är nödvändigt med en aktiv EU-politik för att
kunna tillhandahålla det humanitära bistånd som behövs, återställa säkerheten i landet och förebygga att
konflikten sprider sig till angränsande länder i regionen,

4. välkomnar FN:s beslut, till följd av det initiativ som några länder tagit, att sända en multinationell
skyddsstyrka som skall garantera säkerheten kring det humanitära biståndet i Albanien, och uppmanar i
synnerhet dessa, men även alla medlemsstater, att bidra till att denna insats lyckas och att dela bördan
genom att tillfälligt ta emot människor som flyr från sitt land,

5.

fördömer kraftfullt rådet för dess oförmåga att fatta beslut om gemensamma åtgärder inom ramen för

artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen och uppmanar rådet att ompröva sitt beslut,
6. uttrycker sitt djupa deltagande med de som föll offer för den tragiska olyckan i Adriatiska havet och
välkomnar den grundliga undersökning av olyckan som italienska myndigheter utfört i nära samarbete
med de albanska myndigheterna,
7 . hoppas att det snabbt skall skapas gynnsamma förhållanden för den demokratiska och ekonomiska
återuppbyggnaden av Albanien och uppmanar kommissionen , rådet och alla andra internationella
institutioner att medverka i denna process och på samma gång prioritera ett nära samarbete med
frivilligorganisationer som redan är verksamma inom detta område,
8.
stödjer den albanska samlingsregeringens ansträngningar för att stabilisera landet och förbereda
Albanien för fria och regelmässiga val , uppmanar därför rådet att besluta om en gemensam åtgärd i
enlighet med artikel J 3 i EU-fördraget för att förbereda demokratiska val i Albanien, fria från tvång och
fusk, och då beaktar behovet av att inte bara vara närvarande under själva valdagen utan att också noggrant
följa valkampanjen ,

9. uppmanar rådet och kommissionen att särskilt uppmärksamma och stödja skapandet av fria och
oberoende massmedier i Albanien som alla demokratiska krafter i landet garanteras tillgång till och då
särskilt nationell television och radio,

10 . uppmanar rådet och kommissionen att, inom ramen för EU:s närmande mot regionerna i sydöstra
Europa, snarast specificera och upprätta en särskild plan på lång sikt för Albanien med särskild hänsyn till
Phare-programmet för demokrati, för att på så sätt stärka de demokratiska institutionerna, inrätta ett fritt
rättssystem och stödja utvecklingen mot ett civiliserat samhälle,
11 .

föreslår dessutom att EU skall erbjuda tekniskt stöd till de albanska myndigheterna i syfte att

återupprätta de vallängder som enligt uppgift skall ha förstörts i vissa delar av landet,
12.
välkomnar den albanska premiärministerns uttalande om att landets hemliga polis, Shik, som
regelbundet trakasserat statens kritiker, har upplösts och uppmanar de albanska myndigheterna att följa
upp detta med att avpolitisera den vanliga polisen,
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13 . upprepar sin begäran om att en noggrann undersökning skall genomföras i samarbete med de
internationella finansinstitutionerna om förekomsten av "pyramidfonder" på andra håll i Central- och

Östeuropa och på Balkan för att i största möjliga utsträckning förebygga de instabiliserande effekterna av
sådana system i dessa områden ,

14. uppmanar Albaniens regering och president att vidta de åtgärder som behövs för att inte hindra
demokratiska politiker att till fullo delta i den demokratiska återuppbyggnaden av Albanien,
15 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, OSSE och
Albaniens regering och parlament.

6. Situationen i Hongkong
B4-0181 , 0182, 0183, 0184, 0187, 0282/97

Resolution om sitauationen i Hongkong
Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av sina tidigare resolutioner om Hongkong, och med beaktande av följande:
A. Den 1 juli 1997 kommer Förenade kungariket att överlämna Hongkong till Kina i enlighet med den
gemensamma kinesisk-brittiska förklaringen och grundlagen för den särskilda administrativa
regionen Hongkong .

B. Den gemensamma förklaringen fastställer att den särskilda administrativa regionen Hongkong skall
åtnjuta stor självständighet utom vad gäller utrikes- och försvarsfrågor.
C. I den gemensamma förklaringen föreskrivs att Hongkong, sedan det överlämnats till Kina den 1 juli
1997, skall åtnjuta en hög grad av självstyre i 50 år och att de nu gällande lagarna i princip skall
lämnas oförändrade ; detsamma skall gälla den nuvarande livsstilen samt de rättigheter och friheter
som finns , inklusive yttrandefrihet, föreningsfrihet och pressfrihet.
D. Artikel 39 i grundlagen föreskriver att den internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter skall genomföras genom de lagar som gäller i den särskilda administrativa
regionen Hongkong ; artikel 156 i den gemensamma förklaringen föreskriver att bestämmelserna i
nämnda konvention, såsom de gäller för Hongkong, skall fortsätta att gälla.
E. Kinas president Jiang Zemin har bekräftat Deng Xiaopings principer och politiska riktlinjer som
grundval för överlämnandet. Dessa principer omfattar begreppet "ett land, två system" och ett
åtagande för institutionernas och rättsstatens fortlevnad.
F. Det är oroande att Kina meddelat sin avsikt att upplösa det demokratiskt valda lagstiftande rådet för
att ersätta det med ett organ som består av personer utsedda av den kinesiska regeringen ; denna
provisoriska lagstiftande församling har inrättats före överlämnandet.
G. Enligt uppgift har Kinas utrikesminister Qian Qichen sagt att den provisoriska lagstiftande
församlingen skall ersättas av ett nytt valt råd.

H. Det är oroande att Kina meddelat sin avsikt att avskaffa delar av bestämmelserna i Hongkongs
nuvarande författning (Bill of Rights) från 1991 liksom att ändra förordningen om allmän ordning och
föreningsförordningen, vilket skulle kunna begränsa förenings- och yttrandefriheten. En majoritet av
Hongkongs befolkning motsätter sig dessa åtgärder.
I.

I detta sammanhang välkomnas den kontinuitet som utgörs av utnämningen av de främsta
tjänstemännen i den särskilda administrativa regionen Hongkongs första regering.
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J.

Hongkongs BNP ökade med 4,5 procent förra aret, vilket visar pa ekonomisk framgång i samklang
med ett smidigt överlämnande.

K. Flyktingsituationen i Hongkong har inte lösts helt och hållet.
L.

Macao kommer att överlämnas i slutet av 1 999 .

M. De kinesiska myndigheternas har meddelat att de kommer att underteckna den internationella
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt undersöka möjligheten att
underteckna konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vilket är positivt.

N. Europeiska unionen håller för närvarande på att diskutera och formulera sin långsiktiga politik
gentemot Kina.

1.
Parlamentet anser att Hongkongs och Macaos framtid och bevarandet av deras politiska, sociala och
ekonomiska frihet är en fråga av avgörande vikt för EU,

2. anmodar unionen och medlemsstaterna att inta en fast gemensam ståndpunkt och kräva att
överlämnandet sker i enlighet med principerna i den gemensamma förklaringen och grundlagen ,

3 . anser att ett fullständigt genomförande av den gemensamma förklaringen är en förutsättning för att
överlämnandet skall lyckas, och anmodar de kinesiska myndigheterna att på alla sätt respektera den
kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen och bestämmelserna i grundlagen ,

4. påpekar, med tanke på de föreslagna ändringarna av medborgarrättslagarna, att den gemensamma
förklaringen fastställde att Hongkong skulle ges stor självständighet och att dess livsstil och högt
värderade friheter skulle skyddas, särskilt genom att den internationella konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter även i fortsättningen skulle tillämpas,
5 . beklagar den kinesiska regeringens beslut att upplösa Hongkongs valda lagstiftande råd, och
ifrågasätter det provisoriska rådets legitimitet; anser att regeringschefen i den särskilda administrativa
regionen Hongkong bör hålla val till en nytt lagstiftande råd inom tre månader, i enlighet med artikel 70 i
grundlagen ,
6.
anser det viktigt att utveckla en dialog med Förenta Staternas kongress inom ramen för 1 992 års
Hongkong-lag,

7 . anmodar Hongkongs myndigheter och det internationella samfundet att förnya sina ansträngningar
för att fullständigt lösa flyktingsituationen i Hongkong före överlämnandet,
8.

uppmanar rådet att fastställa hur det tänker utveckla sina förbindelser med Hongkong efter

överlämnandet,

9. uppmanar kommissionen att utarbeta en årsrapport om utvecklingen för de politiska, ekonomiska
och mänskliga rättigheterna i den särskilda administrativa regionen Hongkong,
10. föresätter sig att nära övervaka situationen i Hongkong efter överlämnandet, särskilt vad gäller
följande :
—

domarkårens oberoende,

— fortsatt regelbunden rapportering enligt internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter samt internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter till de
relevanta FN-organen,
— bevarande av rätten att hålla fredliga demonstrationer,
—

frihet för politiska partier att verka,

— bevarandet av en oberoende statstjänstemannakår som utses på meriter,
— pressfrihet,

11.

påpekar hur viktigt det är att omgående sända en undersökningsdelegation från Europaparlamentet

till Hongkong efter överlämnandet,

1 2.
uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, medlems
staternas regeringar, Kinas regering och folkkongress.
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7. Unionsavtal mellan Ryssland och Vitryssland
B4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326 och 0329/97
Resolution om unionsavtalet mellan Ryssland och Vitryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, särskilt sin resolution av den
12 december 1996 ('),

— med beaktande av det partnerskaps- och samarbetsavtal som slutits mellan EU och Ryssland,
— med beaktande av förslaget till partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Vitryssland, och med
beaktande av följande :
A. Ett unionsavtal mellan Ryssland och Vitryssland undertecknades av de två ländernas presidenter den
2 april 1997 . Avtalets slutliga form skall diskuteras under den kommande månaden .
B. Det slutliga unionsavtalet mellan Ryssland och Vitryssland kan få stor betydelse för det ekonomiska
och politiska samarbetet mellan de två länderna och därmed även för deras förbindelser med
Europeiska unionen .
C. Vitrysslands president Lukasjenko har sedan folkomröstningen den 27 november 1996 stärkt sin

diktatoriska regim genom att fullständigt ignorera det demokratiskt valda parlamentet, kraftigt
undertrycka all opposition mot hans regim och helt motsätta sig alla reformer i riktning mot det civila
samhället och ekonomisk omstrukturering.

D. Förslaget till unionsavtal mellan Ryssland och Vitryssland kan därför inte anses bygga på det vitryska
folkets demokratiskt uttryckta vilja att ingå ett sådant avtal .
E. Det rapporteras ständigt om brott mot de mänskliga rättigheterna i Vitryssland: utländska journalister
utvisas ur landet, pressfriheten begränsas och parlamentsledamöter fängslas .

F. Det har förekommit godtyckliga husrannsakningar hos oberoende ideella organisationer.
1 . Parlamentet anmodar Rysslands och Vitrysslands presidenter att skjuta upp den slutgiltiga
ratificeringen av unionsavtalet mellan Ryssland och Vitryssland tills det godkänts av de demokratiska
institutionerna i båda länderna,

2. uppmanar kommissionen att göra en bedömning av vilka konsekvenser en ratificering av
unionsavtalet skulle kunna få för partnerskaps- och samarbetsavtalen med Ryssland och Vitryssland,
3 . upprepar sitt ställningstagande att ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen
och Vitryssland endast kommer att godkännas om den vitryska regeringen vidtar tydliga åtgärder för
demokratiska, rättsliga och ekonomiska reformer,
4. uppmanar Vitrysslands regering att garantera respekten för demokratin, de mänskliga rättigheterna
och minoriteternas rättigheter, som även omfattar pressfrihet i landet,

5 . uppmanar Vitrysslands regering att återupprätta nödvändiga förutsättningar för att internationella
biståndsaktioner till förmån från Tjernobyloffer kan agera utan hinder,

6.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet, Rysslands *

och Vitrysslands presidenter och regeringar, den ryska duman och Vitrysslands demokratiskt valda
parlament.
(')

EGT C 20 , 20.1.1997 , s . 141
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8. Situationen i Zaire

B4-0298, 0313, 0327 och 0330/97
Resolution om situationen i Zaire

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av sina tidigare resolutioner om Zaire och området kring de stora afrikanska sjöarna,
och med beaktande av följande :

A. Den politiska och militära utvecklingen i Zaire är oroväckande, framför allt i landets östra delar där de

pågående striderna gör att hela området kring de stora afrikanska sjöarna blir instabilt och gör
möjligheterna att nå fram till flyktingarna ytterst små.
B. Upprörande omänskliga livsvillkor råder för hundratusentals flyktingar och fördrivna personer i Zaire
på grund av att ingen som helst humanitär hjälp givits .

C. FN:s särskilde observatör för mänskliga rättigheter, Roberto Garreton, har lämnat skakande rapporter
och riktat uppmärksamheten mot de många massmorden på flyktingar från Rwanda som begåtts av
bland andra rebellerna i östra Zaire.

D. Det är helt nödvändigt att finna en politisk och fredlig lösning på konflikten i Zaire som avslutar
president Mobutu Sese Sekos styre och bereder vägen för inrättandet av ett demokratiskt system i
Zaire. Fria och demokratiska val måste hållas så snart som möjligt och under internationell
övervakning .

E. I Sydafrika har glädjande nog förhandlingar inletts mellan Zaires regering och rebellerna i landets
östra delar, under ledning av FN:s och OAU:s representant Mohamed Sahnoun . Förhandlingarna skall
inriktas kring en plan som FN och OAU utarbetat och som antagits av FN:s säkerhetsråd, enligt vilken
stridigheterna omedelbart skall upphöra.

1 . Parlamentet uppmanar samtliga stridande parter att utan dröjsmål uppfylla de åtaganden som gjordes
i Lomé av Zaires regeringsdelegation och delegationen från Demokratiska styrkornas allians för befrielse
av Kongo-Zaire AFDLCZ avseende principen om omedelbart eld upphör och direkta förhandlingar,
2. uppmanar rådet och kommissionen att ge sitt fulla stöd till det medlingsuppdrag som utförs av FN:s
sändebud Mohamed Sahnoun i samarbete med de sydafrikanska myndigheterna, och uppmanar
konfliktens parter att utnyttja detta tillfälle för att få ett stopp på striderna,

3 . uppmanar Laurent Désiré Kabila att häva alla restriktioner och ge fritt tillträde för hjälporganisa
tionerna så att de kan bistå de tiotusentals flyktingar som hotas av undernäring och sjukdomar,
4. uppmanar Europeiska unionen att aktivt medverka till att flyktingarna kan återvända på helt frivillig
basis och återinstallera sig i sitt hemland,
5.

anser att man måste finna en politisk lösning på den interna krisen i Zaire utan någon yttre militär

inblandning,

6. är övertygat om att demokratiseringsprocessen måste inledas på nytt i Zaire och utmynna i fria och
demokratiska parlaments- och presidentval i närvaro av internationella observatörer,
7.
anmodar därför EU:s ministerråd att arbeta för att ett rejält initiativ tas för att stödja den nu pågående
förhandlingsprocessen, framför allt genom att lämpligt finansiellt och tekniskt bistånd ges till organise
randet av demokratiska val under internationell övervakning, och genom främjande av en regional
konferens för fred, säkerhet och stabilitet med ett program som grundas på försvar av folkets intressen,
demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna,
8.
kräver att en internationell oberoende utredning i FN:s regi skall genomföras, i syfte att klargöra
omfattningen av och ansvaret för de massakrer som ägt rum i östra Zaire,

9. kräver av såväl Zaires regering som av rebellerna i landets östra delar fullständig respekt för de
mänskliga rättigheterna,
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10. betonar den nyckelroll som den i Arusha placerade internationella tribunalen för Rwanda måste
spela i stabiliseringsprocessen för området kring de stora afrikanska sjöarna, eftersom bestraffning av de
personer som var ansvariga för 1994 års folkmord i Rwanda är ett grundläggande sätt att förhindra fler
massakrer och främja flyktingars frivilliga och trygga återvändande,

11 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s
generalsekreterare och säkerhetsråd, OAU, ordförandena för AVS-EU:s gemensamma församling,
regeringarna i Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi och Tanzania samt till Demokratiska styrkornas allians
för befrielse av Kongo-Zaire AFDLCZ.

9. Mänskliga rättigheter
a) B4-0286/97

Resolution om kränkningar av de mänskliga rättigheterna för "befolkningsenklaven" pa Cypern

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av sina tidigare resolutioner om Cypern och särskilt resolutionerna av den 27 mars
1996 (') och den 24 oktober 1996 (2), och med beaktande av följande :

A. Behandlingen av de cirka 350 grekcyprioter och 150 menoniter som lever i en instängd
befolkningsenklav på ockuperat territorium på norra Cypern ger fortfarande anledning till stor oro.

B. Enligt det tredje Wienavtalet från 1975 skall den grekcypriotiska befolkningsenklaven ges skydd och
ockupationsmyndigheterna garantera "enklaven" rätten till religionsfrihet, utbildning, fri rörlighet,
hälsoskydd och familjeåterförening .
C. FN:s generalsekreterare konstaterade i sin rapport av den 7 juni 1996 om situationen på Cypern att det
tredje Wienavtalet inte har genomförts vad gäller denna befolkningsenklav, vars livsvillkor är helt
oacceptabla.
D. Befolkningsenklaven utsätts dagligen för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna vad gäller religion, fri rörlighet, utbildning och hälsovård.

E. FN:s generalsekreterare lade i två rapporter från 1996 fram konkreta förslag för att förbättra
livsvillkoren för befolkningsenklaven, men samtidigt konstaterade han att inga framsteg hade gjorts
av ockupationsmyndigheterna på öns norra del .

F. Lord Finsberg uttalade sig 1995 , i egenskap av ledamot av Europarådets rådgivande församling, om
den demografiska rensning som tillämpas gentemot befolkningsenklaven på norra Cypern ; han
efterlyste omedelbara humanitära åtgärder.
G. Befolkningsenklaven bestod 1974 av cirka 20 000 personer; för närvarande är de färre än 500.
H. Med anledning av det blandade parlamentariska utskottet EU-Cyperns sammanträde i Nikosia anhöll
Europaparlamentet vid två tillfällen (mars 1996 och mars 1997) om att en mindre delegation genom
FN:s försorg skulle få besöka befolkningsenklaven för att skaffa sig en uppfattning om deras
situation ; parlamentet har fortfarande inte fått något klart tillstånd av ansvariga på den ockuperade
delen av ön .

(')
(2 )

EGT C 117 , 22.4.1996, s . 15 .
EGT C 347 , 18.11.1996, s . 160.
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1.
Parlamentet anser det oacceptabelt att ockupationsregimen systematiskt ställer upp nya villkor för att
en delegation med ledamöter från Europaparlamentet skall få besöka befolkningsenklaven; att acceptera
dessa villkor vore samma sak som att de facto erkänna den olagliga ockupationsregimen,

2. fördömer på nytt och med eftertryck de allvarliga och fortsatta kränkningarna av de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna som den olagliga ockupationsregimen begår mot
befolkningsenklaven samt den omedgörlighet som ockupationsregimen visar prov på,
3 . anser att en delegation frän Europaparlamentet, i synnerhet inom ramen för verksamheten i
underutskottet för mänskliga rättigheter, snarast måste få besöka befolkningsenklaven, i full frihet och
utan på förhand uppställda villkor, för att rapportera om deras situation,

4. vädjar om större medvetenhet inom FN, Europeiska unionens organ, särskilt rådet och kommissio
nen, så att de skall kunna utforma och genomföra de åtgärder som de bedömer nödvändiga, även
humanitära, i syfte att förbättra livsvillkoren för befolkningsenklaven,
5 . uppdrar åt sin ordförande av vidarebefordra denna resolution till FN:s generalsekreterare, rådet,
kommissionen, medlemsstaternas samt Cyperns och Turkiets regeringar.

b) B4-0289, 0296, 0311 , 0323 och 0320/97

Resolution om de mänskliga rättigheterna i Östturkestan (Xinjiang)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, och
med beaktande av följande:

A. Det är djupt oroande att instabiliteten i Östturkestan (Xinjiang) ökar.
B. På grund av etniska oroligheter genomförde de kinesiska myndigheterna arresteringar i det

huvudsakliga muslimska Östturkestan (Xinjiang) den 20 mars 1997.

C. Ett antal uigurer har avrättats av de kinesiska myndigheterna och hundratals andra arresterades i de
efterföljande oroligheterna.
D. Parlamentet fördömer användandet av våld , som t.ex . bombattentat, vilken sida som än brukar dem .

E. I Östturkestan (Xinjiang) råder ett hårt religiöst förtryck och under det senaste året har fler än hundra
koranskolor stängts och 1 80 muslimska imamer, lärare och studenter har fängslats.

F. FN:s kommitté för bekämpning av rasdiskriminering har uttryckt sin oro beträffande det uiguriska
folket.

G. EU har ända sedan massakern på Himmelska fridens torg 1989 stött resolutioner om Kina i FN:s
kommission för de mänskliga rättigheterna och det är beklagligt att man inte kunde enas om en
gemensam EU-politik om Kina i Geneve i år.

1 . Parlamentet fördömer Kinas politik med tvångsförflyttningar, tvångsåtgärder avseende födelsekon
troll och den godtyckliga tillämpningen av dödsstraff syftande till att förstöra den uiguriska kulturen och
undertrycka utövandet av den muslimska tron,
2. uppmanar de kinesiska myndigheterna att genast släppa alla personer som fängslats för sin påstådda
medverkan i oroligheterna och som inte anklagats för några brott enligt internationella normer samt att
garantera rätten till öppna rättegångar, rätten till försvar och rätten att företrädas av en advokat vilket den
ändrade kinesiska straffprocessrätten föreskriver från och med den 1 januari 1997 ,

3.

uppmanar den kinesiska regeringen att inleda en dialog med alla berörda parter i Östturkestan

(Xinjiang) för att nå en politisk lösning på uigurernas olika krav,
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4.

uppmanar kraftfullt de kinesiska myndigheterna att ge journalister och människorättsobservatörer

tillträde till Östturkestan (Xinjiang),

5 . uppmanar kommissionen och rådet att utöva tryck på de kinesiska myndigheterna så att respekten
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna säkerställs såväl i Kina som i
angränsande områden,
6. beklagar att rådet inte kunde enas om en gemensam ståndpunkt så att FN:s kommission för de
mänskliga rättigheterna i Geneve kunde antagit en resolution om situationen för de mänskliga

rättigheterna i Kina, Tibet, inre Mongoliet och Östturkestan (Xinjiang), men uppmanar medlemsstaterna
att stödja den resolution som redan ingivits,

7 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, medlems
staternas regeringar och parlament, Kinas regering, FN:s generalsekreterare, Organisationen för folk och
nationer som inte är representerade i FN, uiguriska organisationer i Europa och Kazakstan och till Kinas
ambassadör för EU .

c)

B4-0325 och 0332/97

Resolution om situationen i ryska fängelser

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av de oroande uppgifterna och rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör om
tortyr och kommittén mot tortyr från november 1 996,
— med beaktande av Amnesty Internationals rapport från april 1997 om tortyr i Ryssland, och med
beaktande av följande :

A. När Ryssland antogs som medlem i Europarådet förklarade de sin vilja att förbättra förhållandena i
fängelserna i enlighet med rekommendation A(87)3 om europeiska fängelsebestämmelser, särskilt i
många undersökningshäkten .
B. Tortyr och misshandel av personer är under alla förhållanden förbjuden enligt internationella avtal
som Ryssland skrivit under, t.ex. konventionen mot tortyr och den internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter.

C. Handlingsplanen för Ryssland innehåller föreskrifter om närmare samarbete mellan EU och Ryssland
på olika områden, t.ex . demokratiska reformer för att harmonisera den ryska lagstiftningen med
Europarådets bestämmelser.
1 . Parlamentet fördömer den tortyr och misshandel som utförs av vissa personer inom de ryska
säkerhets- och polisstyrkorna, de omänskliga förhållandena i ryska fängelser och den våldsamma och
godtyckliga behandlingen av personer som tillhör nationella minoriteter, vilket dokumenterats i Amnesty
Internationals ovannämnda rapport om tortyr i Ryssland från april 1997 ,

2. uppmanar de ryska myndigheterna att förbättra förhållandena i undersökningshäktena och att
utarbeta en nationell handlingsplan för avskaffande av tortyr i Ryssland och stärka åtgärderna inom
lagstiftning, förvaltning och rättssystemet för att förhindra tortyr,
3 . uppmanar kommissionen och rådet att med politiska och ekonomiska medel stärka samarbetet med
Ryssland för att harmonisera lagstiftningen med Europarådets bestämmelser och utbilda personal inom
rättssystemet och de väpnade styrkorna inom demokratiprogammet Tacis och handlingsplanen för
Ryssland, och se till att full information om totalförbudet mot tortyr och misshandel ingår i
utbildningsprogrammet,

4. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet
samt Rysslands parlament och regering.
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d) B4-0291/97

Resolution om Laos

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av följande:
A. EU har tagit initiativ till ett ramavtal med Laos .

B. Amnesty International har nyligen publicerat en rapport om ett laotiskt rättsfall i november 1992, då
de tre samvetsfångarna Thongsouk Saysangkhi , Latsami Khamphoui och Feng Sakchittaphong
dömdes till 14 års fängelse för att ha uppmanat till politisk och ekonomisk förändring i Laos .
C. Fångarna hålls isolerade under extremt svåra förhållanden, är förbjudna att tala med varandra, har inte
tillgång till läkarbehandling och får knappt ta emot besök från familjemedlemmar eller hålla någon
regelbunden korrespondens med dem .

D. I domen finns ett uttalande av en av fångarna, som säger att han önskar en demokratisk förändring på
fredlig väg, utan gatudemonstrationer och konfrontationer och utan att regeringen störtas .
1.

Europaparlamentet betraktar dessa män som samvetsfångar som genast bör friges ,

2. uppmanar Laos att skyndsamt undersöka detta fall och de villkor under vilka dessa personer hålls
fängslade, och att låta detta leda till villkorslös frigivning av dem,
3. uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att utöva diplomatiska påtryckningar på Laos
för att uppnå ovanstående, och
4. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen , rådet och Laos
president.

e)

B4-0301/97

Resolution om begränsning av rörelsefriheten i Bosnien-Hercegovina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av följande:
A. Parlamentet strävar efter att bidra till enandet av Bosnien-Hercegovina och till att alla dess
folkgrupper och religiösa samfund skall leva fredligt tillsammans .

B. Parlamentet uppmärksammar fredsavtalet för Bosnien-Hercegovina, som innefattar rätten till
rörelsefrihet i hela landet för alla dess medborgare.
C. En avgift på 70 DEM tas ut av varje person som vill resa fritt inom och fara ut ur "Republika Srpska"
och denna avgift kommer även att tas ut vid påven Johannes Paulus II:s besök i Sarajevo.

1 . Parlamentet anser att avgiften utgör ett hinder för den fria rörligheten för personer och är ett brott
mot Daytonavtalet, eftersom den inte endast innebär ett materiellt hinder för en utfattig befolkning utan
även har en avskräckande effekt då den innebär att myndigheterna registrerar dem som betalar,
2. anmodar myndigheterna i "Republika Srpska" att slopa avgiften och garantera sina innevånares fria
rörlighet inte minst vid påven Johannes Paulus II:s besök i Sarajevo,

3.

uppmanar rådet och kommissionen att i detta syfte uppvakta myndigheterna i "Republika Srpska",
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4. anmodar den höge representanten för Europeiska unionen, Carl Bildt, att stödja framställningen
avseende detta från Bosnien-Hercegovinas utrikesdepartement,
5 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, regeringen i
Bosnien-Hercegovina, myndigheterna i "Republika Srpska" och den höge representanten Carl Bildt.

f)

B4-0302, 0306, 0315, 0318 och 0328/97

Resolution om Kambodja

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av följande:
A. En hemsk granatattack utfördes den 30 mars 1 997 i Phnom Penh mot en fredlig demonstration med
deltagare från Khmerernas nationella parti (KNP); 19 personer dödades och över 100 skadades.

B. Händelsen inträffade exakt ett och ett halvt år efter en liknande attack mot ett möte med anhängare till
Buddhistiska liberaldemokratiska partiet; ingen har ställts inför rätta för den attacken .

C. Oroväckande uppgifter förekommer om ordningsmaktens passivitet vid attackerna.

D. Händelsen tycks vara en del i ett mönster med ökade politiska spänningar och ökat politiskt våld.
E. Det här är den allvarligaste händelsen sedan den senaste valkampanjen 1 993 då hundratals människor
föll offer för politiskt våld. Lokala och nationella val kommer att hållas 1998 .
F. Ansvariga för koalitionsregeringen har offentligt fördömt attentatet.
1.

Parlamentet fördömer attentatet den 30 mars mot KNP:s demonstration och alla andra våldshand

lingar som oppositionspartierna utsätts för,
2.
framför sina kondoleanser till de anhöriga till de 1 9 dödsoffren och sin medkänsla med de cirka 1 50
skadade vid granatattacken,

3 . välkomnar inrättandet av en oberoende undersökningskommission och insisterar på att de
kambodjanska myndigheterna måste skapa fullständig klarhet om både det senaste och tidigare attentat
och att ansvariga måste ställas inför rätta,
4. uttrycker sin förhoppning om att det här skall innebära slutet på den period av straffrihet som har rått
för brott mot de mänskliga rättigheterna i Kambodja,

5 . påminner om att fria och rättvisa val är den bästa garantin för demokrati och uppmanar alla
regeringsfraktioner att entydigt fördöma terrorism och försök att skapa politisk instabilitet genom
våldshandlingar, särskilt inför det kommande valet 1998 ,

6. uppmanar kommissionen att påminna Kambodjas regering om den vikt som Europeiska unionen
fäster vid respekt för klausulen om mänskliga rättigheter i samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen
och Kambodja,

7.

uppdrar åt sin ordförande av vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, medlems

staterna och Kambodjas regering.
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10. Yemen

B4-0293/97

Resolution om situationen i Yemen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution:
—

med beaktande av FN-resolutionerna 924 och 931 behandlar situationen i Yemen och med beaktande

av följande:

A. Val planeras att hållas i Yemen den 27 april 1997 och Yemens regering har inbjudit Europaparla
mentet som valobservatör.

B. Amnesty International lade i juli 1996 fram dokumentation för de yemenitiska myndigheterna med
uppgifter om många fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga arresteringar och
internering av politiska fångar, orättvisa rättegångar, tortyr och utomrättsliga avrättningar och om
medlemmar av säkerhetspolisen som gjort sig skyldiga till dessa övergrepp har åtnjutit strafffrihet i
viss utsträckning.

C. Konstaterar med oro att det sker diskriminering av kvinnor och att dessa har en svag ställning i
samhället, vilket får konsekvenser för deras säkerhet vid yrkesutövning och rättsliga behandling .

D. Är orolig för att denna svaga ställning kommer att förvärras av den nya familjelag som har föreslagits,
i vilken kvinnor fråntas rätten att vittna och rätten för minderåriga att gifta sig återinförs.
E. Enligt Amnesty Internationals rapport av den 27 mars 1 997 och trots försäkringar från de yemenitiska
myndigheterna har inga effektiva åtgärder vidtagits till följd av denna dokumentation. Få eller inga
framsteg har gjorts vad gäller utfärdandet av amnesti för politiska motståndare, ersättning till de
personer som förlorat egendom under konflikten i Yemen , stöd till verklig politisk mångfald,
yttrande- och pressfrihet samt respekt för mänskliga rättigheter och fortsatt utveckling av en nationell
dialog .

F. Förhandlingar om slutande av ett nytt samarbetsavtal med gemenskapen pågår och Yemen har
tilldelats utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd av kommissionen sedan landet enades 1990.
1 . Parlamentet uppmärksammar de ansträngningar som den yemenitiska regeringen har gjort för att
främja demokratin, men insisterar på vikten av att förbättra den politiska kontrollen av säkerhetsstyrkorna,

2. uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att utöva starka påtryckningar på Yemen, att
stå fast vid internationella åtaganden och att söka åstadkomma nationell försoning, särskilt vad gäller att
återlämna konfiskerad egendom till sydyemeniter och deras rätt till ett säkert återvändande,

3.

uppmanar rådet och kommissionen att i samband med tillhandahållandet av bistånd noggrannt

kontrollera situationen beträffande de mänskliga rättigheterna,

4 . stödjer den pågående valprocessen och välkomnar i synnerhet den yemenitiska regeringens förslag
om att låta valen övervakas av internationella observatörer; anmodar Europeiska unionen att vidta
särskilda åtgärder för att hjälpa de yemenitiska myndigheterna att anordna val,
5 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet, Förenta
nationernas generalsekreterare, medlemsstaternas regeringar och de yemenitiska myndigheterna.
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11. Brådskande humanitärt bistånd till Karelen (Ryssland) och till Bulgarien
a) B4-0295, 0314, 0317 och 0335/97

Resolution om humanitärt bistånd till Bulgarien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Bulgarien,

— med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Bulgarien, särskilt resolutionen av den 24
oktober 1996 om spannmålsbristen i Bulgarien ('),
—

med beaktande av de gemensamma förklaringarna och rekommendationerna från det blandade

parlamentariska utskottet EU-Bulgarien, och med beaktande av följande:
A. Den ekonomiska krisen i Bulgarien, karakteriserad av hög inflation, hög arbetslöshet och allvarlig
brist på baslivsmedel och mediciner, råder fortfarande och slår hårt framför allt i socialt utsatta
grupper av Bulgariens befolkning .
B. Landets problem härrör från en lång period av misshushållning som kategoriskt har förkastats av
Bulgariens befolkning .
C. Bulgarien har börjat ta sig ur de senaste månadernas allvarliga politiska problem och tidigarelagda
parlamentsval kommer att hållas den 19 april 1997 .
D. Det krisprogram som antogs av interimsregeringen kommer att genomföras av nästa bulgariska
regering efter valet vilket borgar för kontinuitet.

E. Prioritet måste ges till ytterligare politiska, lagstiftningsmässiga och ekonomiska reformer i Bulgarien
för att säkerställa återupprättandet av rättsstaten och det ekonomiska livet som en del av landets
integreringsprocess med Europeiska unionen .
F. Utlandsskulden kommer att vara ett hinder på Bulgariens väg ut ur krisen.

1 . Parlamentet betonar att Europaavtalet innebär en moralisk förpliktelse för Europeiska unionen att i
en anda av europeiska solidaritet stödja Bulgariens befolkning under den allvarliga ekonomiska krisen;
understryker att sådana exceptionella omständigheter kräver ökade insatser,

2.

kräver att hjälpen måste ges omedelbart och riktas till de socialt svagast grupperna av Bulgariens

befolkning, särskild äldre och barn, samt till sjukvårdsinstanser,
3. vädjar till Bulgarien att prioritera nödvändiga politiska, lagstiftningsmässiga och ekonomiska
reformer i syfte att skapa en rättsstat och en social marknadsekonomi i landet,

4. vädjar dessutom till kommissionen och rådet att vidta nödvändiga åtgärder för att stödja Bulgariens
regering i dess försök att ta sig ur den allvarliga ekonomiska krisen och i dess ansträngningar för att gå
vidare med de ekonomiska reformerna,

5 . uppmanar dessutom medlemsstaterna att överväga möjligheten till bilateralt stöd till den ekonomis
ka reformprocessen i Bulgarien,

6. uppdrar åt sin ordförande av vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och
Bulgariens regering.
(')

EGT C 347 , 18.11.1996 , s . 165 .
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b) B4-0299, 0312, 0316, 0333 och 0334/97
Resolution om humanitärt stod till Karelen och Murmansk

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ryssland,

— med beaktande av sina tidigare resolutioner om den ekonomiska situationen i Ryssland, och med
beaktande av följande:

A. Den ekonomiska och sociala situationen i Karelen kännetecknas, liksom andra delar av Ryssland, av
att många människor där måste leva långa perioder utan att få lön, pension eller arbetslöshetsersätt
ning .

B. Flera statliga organisationer och frivilligorganisationer försöker lindra situationen genom att sända
hjälpleveranser, bl .a. mat, medicin och kläder, till Karelen .
C. Europeiska unionen har redan gett sitt stöd till ett antal projekt i gränstrakterna mellan Europeiska
unionen och Ryssland.
1 . Parlamentet anser att partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ryssland
medför en moralisk skyldighet för unionen att stödja människorna i gränstrakterna under denna
djupgående ekonomiska och sociala kris,

2. uppmanar den ryska regeringen att stödja regionerna Karelen och Murmansk och att avstå från att
införa villkor för och avgifter på inkommande humanitärt stöd, då sådant bara hindrar leveranserna och
gör dem ineffektiva,

3 . uppmanar kommissionen och rådet att lansera ett program för omgående och direkt humanitärt stöd
till befolkningen i Karelen och Murmansk, och uttrycker sitt stöd för de humanitära projekt som Röda
korset och andra frivilligorganisationer bedriver,
4.
anmodar kommissionen att undersöka olika sätt att förbättra befintliga gränsöverskridande
EU-program som Tacis och Interreg,

5 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet och kommissionen samt till
Rysslands regering och de regionala myndigheterna i nordvästra Ryssland.

Nr C 132/234

[ SV 1

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

28 . 4 . 97

Torsdagen den 10 april 1997

12. Kreditinstitut

***I

A4-0058/97

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av — artikel 12 i direktiv
77/780/EEG om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva
verksamhet i kreditinstitut, — artiklarna 2, 6, 7, 8 och bilagorna II och III till direktiv 89/647/EEG
om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut och — artikel 2i och bilaga II till direktiv 93/6/EEG om
kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (KOM(96)0183 — C4-0258/96 — 96/
0121(COD))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
AVDELNING II, ARTIKEL 2a (NY)

Artikel 5.3 första meningen (direktiv 89/647/EEG)
Artikel 2a

Ändring av artikel 5.3
Första meningen i artikel 5.3 skall ersättas med följande:
"3.

Vad gäller de poster utanför balansräkningen

som artikel 6.3 hänvisar till skall eventuella kostnader

för att ersätta kontrakt i händelse att motparten inte
fullgör sina förpliktelser beräknas genom att en av de
två metoder som fastställs i bilaga II tillämpas."

(Ändringsförslag 2)
AVDELNING II, ARTIKEL 7.3

Artikel 8.1 (direktiv 89/647/EEG)

1 . Medlemsstaterna får tillämpa ett vikttal pa 20% för
tillgångsposter som , enligt de berörda behöriga myndigheter
nas bedömning, på ett betryggande sätt garanteras av säkerhet i
form av värdepapper som givits ut av icke-medlemsländers
regionregeringar eller lokala myndigheter i zon A, eller genom

tillämpa ett vikttal på 20% för tillgångsposter som, enligt de
berörda behöriga myndigheternas bedömning, på ett betryg
gande sätt garanteras av säkerhet i form av värdepapper som
givits ut av regionregeringar eller lokala myndigheter i zon A,

medel som satts in hos andra kreditinstitut i zon A än det

eller genom medel som satts in hos andra kreditinstitut i zon A

långivande institutet, eller genom depositionsbevis eller lik
nande instrument som dessa kreditinstitut givit ut.

än det långivande institutet, eller genom depositionsbevis eller
liknande instrument som dessa kreditinstitut givit ut.

(')

EGT C 208 , 19.7.1996 , s . 8 .

1.

Med förbehåll för artikel 7.1 far medlemsstaterna
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Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslag till Europaparlamentets

och rådets direktiv om ändring av — artikel 12 i direktiv 77/780/EEG om samordning av lagar och
andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, — artiklarna 2, 6, 7, 8
och bilagorna II och III till direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut och, —
artikel 2i och bilaga II till direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut (KOM(96)0183 - C4-0258/96 - 96/0121(COD))

(Medbeslutandeförfarandet — första behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(96)0183 —
96/0121(COD) ('),

— med beaktande av artiklarna 1 89b.2 och 57.2 första och tredje meningen i EG-fördraget i enlighet med
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C4-0258/96),
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och yttrandet från
utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik (A4-0058/97).
1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel
189a.2 i EG-fördraget,

3 . uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall
anta i enlighet med artikel 189b .2 i EG-fördraget,
4. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den text som
parlamentet har godkänt och begär då att medlingsförfarandet skall inledas ,

5 . påminner kommissionen om att den är skyldig att förelägga parlamentet varje ändring som den har
för avsikt att göra i det av parlamentet ändrade förslaget,
6.
(')

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen.
EGT C 208 , 19.7.1996, s . 8 .

13. Bevarande av fiskeresurserna

*

A4-0122/97

Förslag till rådets förordning om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna
(KOM(96)0296 - C4-0388/96 - 96/0160(CNS))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Nytt stycke före första stycket i ingressen
Europaparlamentet antog den 25 oktober 1996 en resol

ution om kommissionens meddelande om genomförande av
tekniska åtgärder inom den gemensamma fiskeripoliti
ken,(') införandet av varje ny förändring eller
EGT C 347, 18.1 1.1996, s. 453 .

C)

EGT C 292, 4.10.1996, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 2)
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
innovation i de tekniska åtgärderna (maskstorlek, nätty
per, minimistorlekar, begränsade fiskeområden) kommer
att vara beroende av parallell politik avseende:

— vetenskaplig beräkning av både tekniska och kommer
siella aspekter,
— forskningsprogram inom gemenskapens ramprogram,

— bestämmelser om ersättning då tillämpning av de
tekniska åtgärderna medför att fiskare får minskad
inkomst.

Dessa undersökningar och åtgärder skall när det är möjligt
ta hänsyn till mångfalden artsammansättningar i olika
områden och inbegripa aktiv medverkan av och samråd
med lokala fiskare.

(Ändringsförslag 3)
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)
Att kasta tillbaka fisk överbord är ett icke-produktivt
slöseri med förnybara marina resurser och gemenskapens
politik bör inriktas på att minska mängden fisk som kastas
överbord till ett minimum .

(Ändringsförslag 4)

Åttonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Mot bakgrunden av vetenskapliga rön bör det föreskrivas att
maskstorleken hos bogserat redskap vid fiske efter särskilda
marina arter skall ökas, och det bör föreskrivas obligatorisk

användning av nät med kvadratiska maskor, eftersom detta
kan spela en betydande roll när det gäller att reducera
fångsterna av unga exemplar av marina organismer.

Mot bakgrunden av vetenskapliga rön och i samråd med
fiskare bör en översyn av maskstorleken hos bogserat
redskap ske med jämna mellanrum, och det bör föreskri
vas obligatorisk användning av selektiva redskap såsom
nät med kvadratiska maskor eller andra åtgärder som kan
spela en betydande roll för att minska fångsterna av unga
fiskar; kommissionen och medlemsstaterna måste intensi
fiera sina undersökningar av dylika åtgärder.

(Ändringsförslag 5)
Tjugotredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
För att bevara fiskeresurserna och för att fisket skall

fungera bättre såväl på gemenskapsnivå som på internatio
nell nivå är så stor samordning som möjligt av de tekniska
åtgärder som styr förvaltningen av världsresurserna önsk
värd ; kommissionen bör så snart som möjligt inom ramen
för de internationella fiskeorgan den deltar i verka för
denna enhetlighet i synnerhet vad gäller arternas minimis
torlek och typ och karaktäristik för de arter som får fiskas.
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(Ändringsförslag 6)
Artikel la (ny)
Artikel la

Denna förordning skall tillampas genom fastställande av en
övergångsperiod på tre år. Under denna tid skall kommis
sionen utarbeta en slutlig rapport om dess implementering
och om den naturvetenskapliga/tekniska utvärderingen av
de föreslagna åtgärderna.

(Ändringsförslag 7)
Artikel 7.1

1 . Det är förbjudet att medföra ombord eller använda tralar,
snurrevadar eller motsvarande bogserat redskap med fler än
100 maskor i det egentliga lyftets omkrets icke inbegripet
sömförstärkningslinor och sömmar.

1.
Det är förbjudet att medföra ombord eller använda trålar,
snurrevadar eller motsvarande bogserat redskap med fler än
100 maskor i det egentliga lyftets omkrets icke inbegripet
sömförstärkningslinor och sömmar. Undantag skall gälla de
fartyg som använder en maskstorlek som är mindre än 80
millimeter vilka skall tillåtas använda redskap med max
imalt 120 maskor i det egentliga lyftets omkrets, icke
inbegripet sömförstärkningslinor och sömmar.

(Ändringsförslag 8)
Artikel 8.1

1.

Alla bogserade nät med en maskstorlek pa minst 70

1.

Alla bogserade nät med en maskstorlek pa minst 70

millimeter skall , i nätets övre del , vara försedda med ett

millimeter skall , i nätets övre del , vara försedda med ett

nätstycke (fönster) med kvadratiska maskor med en maskstor
lek lika med eller större än dem i lyftet.

nätstycke (fönster) med kvadratiska maskor med en maskstor
lek lika med eller större än 80 millimeter.

la.
Trots vad som föreskrivits i punkt 1 skall fartyg med
bogserade nät vars maskstorlek ligger inom skalan 70 till
110 millimeter ha en viss tid på sig för att hinna anpassa sig
till vad som föreskrivs i punkt 1. Denna anpassningsperiod

skall vara högst fem år från den dag denna förordning
träder i kraft. I detta hänseende skall kommissionen och

medlemsstaterna vidta åtgärder för att successivt stimule
ra till användning av nät med kvadratiska maskor i de fall

och för de arter som sådana nät visat sig lämpligare än
andra.

Ib.
Med hänsyn tagen till de vetenskapliga tvivel som
fortfarande råder gällande effektiviteten hos nät med
kvadratiska maskor för fiske av vissa arter skall kommis

sionen på eget initiativ eller på begäran av en berörd
medlemsstat kunna revidera det successiva obligatoriska
införande av nät med kvadratiska maskor som föreskrivs i

punkt la, om det visar sig att det finns tillräckliga
vetenskapliga och bestyrkta skäl för detta.

(Ändringsförslag 10)
Artikel 8.2 ca) (ny)
ca)

Nåtstycket med kvadratiska maskor skall vara knut
fritt eller, om knutar finns, ha ej flyttbara knutar och
vara insatt så att maskorna ständigt är helt öppna vid
fiske.
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(Ändringsförslag 9)
Artikel 8.2, första stycket a (nytt)
Trots vad som föreskrivs i punkterna ovan och med beaktande
av de olika slags flottor som fiskar i gemenskapens vatten kan
medlemsstaterna i vissa fall, och med vederbörlig motivering i
enlighet med subsidiaritetsprincipen, lagstifta om den mest
lämpliga platsen för placeringen i nätet av ett nätstycke
(fönster) med kvadratiska maskor. Denna lagstiftningsmöjlig
het kan aldrig innebära att användning av nät med kvadratiska
maskor i enlighet med denna förordning inte längre är
obligatorisk .

(Ändringsförslag 11 )
Artikel 9.2

2.

Fartygfår medföra ombord eller använda bogserade nät

med två olika minsta maskstorlekar, förutsatt att en av dessa
minsta maskstorlekar ligger inom skalan 0 till och med 60
millimeter och den andra av dessa minsta maskstorlekar ligger

2.
Utan att det paverkar tillämpningen av föreskrifterna
i punkt 1 får fartyg medföra ombord eller använda
bogserade nät med två olika maskstorlekar.

inom skalan 70 till och med 109 millimeter.

I detta fall och med undantag från bestämmelserna i artikel 5

I detta fall och med undantag fran bestämmelserna i artikel 5

skall den minsta andel målarter som måste bevaras ombord

skall den minsta andel målarter som måste bevaras ombord

vara 85 % . Denna procentsats skall gälla för de målarter som
anges för det eller de nät med den största av de två maskstor

vara 90 % . Denna procentsats skall gälla för de målarter som
anges för det eller de nät med den största av de två maskstor

lekar som medförs ombord .

lekar som medförs ombord.

(Ändringsförslag 12)
Artikel 10

1 . Det är förbjudet att medföra ombord eller använda
bogserade nät som helt eller delvis består av nätmaterial med
en garndiameter på mer än 8 millimeter.

1 . Fran och med den 31 december 1999 är det förbjudet
att medföra ombord eller använda bogserade nät för fiske efter
bottenlevande arter, nät vars maskor helt eller delvis består
av nätmaterial med en garndiameter som är lika med eller
större än 8 millimeter. Detta skall inte gälla de nät för
pelagiska trålar som har tillstånd att fiska med nätmaskor
under 80 millimeter.

2. Det är förbjudet att medföra ombord eller använda
bogserade nät som helt eller delvis består av nätmaterial
bestående av flera garn .

2.

Från och med den 31 december 1999 är det förbjudet att

medföra ombord eller använda bogserade nät som helt eller

delvis består av nätmaterial bestående av flera garn.

(Ändringsförslag 13)
Artikel 11.1

1 . Det är förbjudet att medföra ombord eller använda
bogserat nät som helt eller delvis består av någon annan typ av

1.
Det är förbjudet att medföra ombord eller använda
bogserat nät där maskorna i nätets lyft inte är kvadratiska

maska än kvadratisk maska eller rombformad maska.

eller rombformade .

(Ändringsförslag 14)
Artikel 16

Sortering skall utföras omedelbart efter inhalning .

Sortering skall utföras omedelbart efter det att fisken tagits ur
näten .
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(Ändringsförslag 15)
Artikel 17.1

1 . Marina organismer, som bevaras ombord utöver de
tillåtna procentsatserna enligt bilagorna II till och med VI, skall
kastas överbord vid någon tidpunkt före återkomst till hamn .

1.

Marina organismer som bevaras ombord utöver de

tillåtna procentsatserna enligt bilagorna II till och med VI skall
kastas överbord vid någon tidpunkt före återkomst till hamn .
Då bottenstående garn, insnärjningsnät eller långrev
används får dock inga marina organismer kastas överbord
då redskapet placerats ut eller öppnats.

(Ändringsförslag 16)
Artikel 21.2 a)

a) sill, taggmakrill och makrill inom en gräns pa 10 % av
vikten av de totala fångster som bevaras ombord av dessa

a) sill , taggmakrill, sardin, ansjovis och makrill inom en
gräns på 10 % av vikten av de totala fångster som bevaras

arter .

ombord av dessa arter.

(Ändringsförslag 17)
Artikel 21.3

3 . Ansjovis, taggmakrill eller makrill fangad för att använ
das som levande bete men som inte uppfyller storlekskraven

3 . Ansjovis , sardin, taggmakrill eller makrill fångad för att
användas som levande bete men som inte uppfyller storleks

kan få behållas ombord, förutsatt att de är levande.

kraven kan få behållas ombord, förutsatt att de är levande .

(Ändringsförslag 18)
Artikel 27.2

2. Det är förbjudet att bevara tonfisk ombord som fangats
med drivnät i farvatten som lyder under Spaniens eller
Portugals överhöghet eller jurisdiktion i ICES-områdena VIII,
IX eller X eller i CECAF-områdena runt Kanarieöarna.

2. Det är förbjudet att bevara tonfisk ombord som fångats
med drivnät i farvatten som lyder under Spaniens eller
Portugals överhöghet eller jurisdiktion i ICES-områdena VIII,
IX eller X eller i CECAF-områdena runt Kanarieöarna och

ögruppen Madeira.

(Ändringsförslag 19)
Artikel 31.1 a) och b)

a) Från och med 1 april till och med den 31 juli, inom det
geografiska område som avgränsas av en linje som
förbinder följande koordinater:
— Latitud 51°35'N, longitud 11°40 ' V.
— Latitud 51°35'N, longitud 1 1°25 ' V.
— Latitud 51°25'N, longitud 11°25 ' V.
— Latitud 51°25'N, longitud 11°40 ' V.

Utgår

b) Fran och med den 1 maj till och med den 31 juli, inom de
geografiska områden som avgränsas av linjer som förbin
des av följande koordinater:
— Latitud 51°00'N, longitud 11°35 ' V.
— Latitud 51°00'N, longitud 11°25 ' V.
— Latitud 49°40'N, longitud 11°25 ' V.
— Latitud 49°40'N, longitud 11°35 ' V.

Utgår
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och

—

Latitud 50°30'N, longitud 10°30 ' V.

—

Latitud 50°30'N, longitud 09°20 ' V.

—

Latitud 50°45'N, longitud 09°20 ' V.

—

Latitud 50°45'N, longitud 10°30 ' V.

och

—

Latitud 51°45'N, longitud 1 4°30 ' V.

—

Latitud 51 °45 TV, longitud 13°00 ' V.

—

Latitud 52°30'N, longitud 13°00 ' V.

—

Latitud 52°30 'N, longitud 14°30 ' V.

och

-

Latitud 48°10 'N, longitud 09°40 ' V.

-

Latitud 48°10'N, longitud 09°10 ' V.

-

Latitud 48°40'N, longitud 09°10 ' V.

-

Latitud 48°40'N, longitud 09°40 ' V.

(Ändringsförslag 20)
Artikel 31.1 e)

e) Från och med den 1 december till och med den sista dagen
i februari påföljande år, inom det geografiska område som
angränsas av en linje som förbinder följande koordinater:

e) Fran och med den 1 december till och med den sista dagen
i februari påföljande år, inom det geografiska område som
angränsas av en linje som förbinder följande koordinater:

— en punkt på Portugal västra kust vid latitud 37°50'N.

— en punkt på Portugal västra kust vid latitud 37°50'N.

— Latitud 37°50'N, longitud 09°03 ' V.

- Latitud 37°50'N, longitud 09°08' V.

— Latitud 37°00'N, longitud 09°06 ' V.

- Latitud 37°00'N, longitud 09°07' V.

— En punkt pa Portugals västra kust vid latitud 37°00' N.

— En punkt pa Portugals västra kust vid latitud 37°00' N.

(Ändringsförslag 21 )
Artikel 31.3

3.
Inom de områden och utanför de tidsperioder som anges i
punkt 1 är det förbjudet att medföra ombord eller använda
bogserat redskap med en minsta maskstorlek på mindre än 80

3 . Inom de områden och utanför de tidsperioder som anges i
punkt 1 är det förbjudet att medföra ombord eller använda
bogserat redskap med en minsta maskstorlek på mindre än 70

millimeter.

millimeter.

(Ändringsförslag 22)
Artikel 31.3a (ny)
3a.

Kommissionen skall utreda behovet av extra bestäm

melser för att skydda bestånden av lekande kummel vid
Irlands södra och västra kust och avge rapport inom 12
månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.
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(Ändringsförslag 23)
Artikel 34
Artikel 34

Utgår

Begränsningar vad gäller fiske efter bottenlevande arter
Från och med den 1 mars till och med den 30 april är det
förbjudet att fiska med bogserat redskap för fiske efter
bottenlevande arter inom det område som avgränsas av en
linje som sammanbinder följande koordinater:
— En punkt på Förenade kungarikets västra kust vid latitud
50° 15 ' N.

— Latitud 50°15 ' N, longitud 06°00 ' V.

— Latitud 51°00 ' N, longitud 06°00 ' V.
— Latitud 51°00 ' N, longitud 04°40 ' V.
— En punkt på Förenade kungarikets västra kust vid longitud
04°40 ' V.

(Ändringsförslag 24)
Bilaga I, nya organismer

Följande marina organismer skall läggas till på listan:
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Atherina spp.
Trisopterus minutus
Gadiculus argentus
Cepolidae
Nezumia spp., Trachyrhyncus spp.,
Malacocephalus spp.

Silversidor

Maro moro
Brama brama

Beryx spp.
Zeus faber

Aristaeomorpha foliacea
Rajidae
Scylio0rhinidae
Galeidae, Squalidae

Glyskolja
Silvertorsk

Rays havsbraxen
Nordisk beryx
St. Persfisk
Räkor
Rockor

Hajar
Pigghajar

(Ändringsförslag 25)
Bilaga II, nya målarter
Följande målarter skall läggas till:

Under maskstorlek 16-31 mm, andra målartsgruppen:
—

Räkor (Palaemon spp)

Under maskstorleken 55-60 mm, femte målartsgruppen:
—

Skäggtorsk (Trisopterus luscus)

—

Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis) (borttagen från
sjunde gruppen)

Under maskstorlek 70-79 mm, sjätte målartsgruppen:
—

Storögd räka (Penaeopsis serrata)

—

Räka (Plesiopenaeus edwardsianus)

—

Djupvattenskrabba (Geryon longipes)
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(Ändringsförslag 26)
Bilaga II, nya målarter

Följande målart skall läggas till: Maskstorlek är 32-54 mm :
—

(Dicologoglossa cuneata)

(Ändringsförslag 27)
Bilaga II, andra artgruppen, nya målarter

Följande målarter skall läggas till efter "Ansjovis ":
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Atherina spp.
Trisopterus minutus
Gadiculus argenteus
Cepolidae
Nezumia spp., Trachyrhyncus spp.
Malacocephalus spp.

Silversidor
Glyskolja
Silvertorsk
—

(Ändringsförslag 28)
Bilaga II, fjärde artgruppen, nya målarter

Följande målarter skall läggas till efter "Pelagisk bläckfisk":
Horngädda (Belone belone)

Skäggtorsk (Trisopterus luscus)

Multar (Mugil spp.)

(Ändringsförslag 29)
Bilaga 11, femte artgruppen, nya målarter

Följande målarter skall läggas till efter "Bläckfisk":
(Mora moro)

(Dicologolossa cuneata)
Rays havsbraxen (Brama brama)

Nordisk beryx (Beryx spp.)
St. Persfisk (Zeus faber)

Läppfiskar (Labridae)

(Ändringsförslag 30)
Bilaga II, sjunde artgruppen, nya målarter

Följande nya målarter skall läggas till:
Rödhaj (Scyliorhinus spp.)
Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
Multfisk (Liza haematochila)

Tunga (Dicologoglossa cuneata)
Kungsfisk (Sebastes spp.)
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Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslag till rådets förordning om
vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna (KOM(96)0296 — C4-0388/96 —
96/0160(CNS))

(Samradsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(96)0296 — 96/0160(CNS)) ('),
— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 43 i EG-fördraget (C4-0388/96),
—

med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen ,

—

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A4-0409/96),

—

med beaktande av det andra betänkandet från fiskeriutskottet (A4-01 22/97).

1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2 . uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parlamentet
godkända texten,
3 . uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om det har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens
förslag,
4.
(>)

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .
EGT C 292 , 4.10.1996, s . 1 .

14. Förvaltning av fiskeansträngningarna i Östersjön *
A4-0094/97

Förslag till rådets förordning om upprättande av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i

Östersjön (KOM(96)0489 - C4-0017/97 - 96/0244(CNS))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Artikel 2.2

2. Medlemsstaterna far vid ett senare tillfälle ta upp andra
fartyg på sina förteckningar över fartyg på villkor att fiske
rättigheterna innehades innan förteckningarna upprättades.

2 . Medlemsstaterna far vid ett senare tillfälle ta upp andra
fartyg på sina förteckningar över fartyg på villkor att fiske
rättigheterna innehas.

(Ändringsförslag 2)
Artikel 2.3

3. Medlemsstaterna får vid ett senare tillfälle byta utfartyg
i sina förteckningar.
(')

EGT C 342 , 14.11.1996 , s . 9 .

Utgår
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(Ändringsförslag 3)
Bilaga
Bilagan ersätts med följande tabell:
DEFINITION AV FISKERIER

Fiskeri

Målart

Redskap

ICES-område

Demersala arter

Alla

IIIb, c, d

Pelagiska arter
(sill , skarpsill )

Alla

Illb, c, d

Lax , öring

Alla

IIIb, c, d

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslaget till rådets förordning om

upprättande av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i Östersjön (KOM(96)0489 —
C4-0017/97 - 96/0244(CNS))

(Samradsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(96)0489 — 96/0244(CNS)) ( ] ),
— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 43 i EG-fördraget (C4-00 17/97),
—

med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A4-0094/97 ).

1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den text som
parlamentet har godkänt,
3 . uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om det har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens
förslag,

4.
(')

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .
EGT C 342 , 14.11.1996 , s . 9 .
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Falconer, Fantuzzi , Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín , Ferrer,
Filippi , Fitzsimons , Flemming , Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fouque, Fourçans, Fraga Estévez,
Friedrich, Frischenschlager, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garosci , Garriga Polledo,
Gasoliba i Böhm , de Gaulle . Gebhardt. Ghilardotti . Giansilv , Gillis , Gil-Robles Gil-Deleado , Glase .

Goepel , Goerens, Görlach, Gollnisch, Gonzålez Ålvarez, Gonzålez Trivino, Graefe zu Baringdorf,
Graenitz, Green, Grosch , Grossetéte, Günther, Guigou, Guinebertière, Haarder, von Habsburg ,
Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt,
Howitt, Hughes, Hulthén , Hyland, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jackson ,
Janssen van Raay, Jarzembowski , Jean-Pierre, Jöns, Jove Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou,
Katiforis , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl , Kristoffersen, Kronberger, Kuhn ,
Kuhne, Lage, Laignel , Lalumière , La Malfa, Lambrias , Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen,
Lannoye, Larive, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese,
Lindeperg, Lindholm , Lindqvist, Linkohr, Linser, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling , Macartney ,
McCarthy, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally , Maij-Weggen,
Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci ,
Martens , Martin David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström , Mayer,
Megahy, Mégret, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda
de Lage, Mohamed Ali , Mombaur, Monfils , Moniz, Moreau, Moretti , Morris, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Muller, Mulder, Murphy , Muscardini , Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens ,
Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson , Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi , Papakyriazis,
Papayannakis, Parigi, Parodi , Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari , Pex , Piecyk, Piha, Piquet,
Pirker, des Places , Plooij-van Gorsel , Podesta, Poettering, Poisson , Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons
Grau , Posselt, Pradier, Pronk , Provan , Puerta, van Putten , Quisthoudt-Rowohl , Rack , Randzio-Plath ,

Rapkay , Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-J0rgensen, Rinsche, Ripa di
Meana, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Rovsing ,
Ryynänen , Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini ,
Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber,
Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schnellhardt, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi ,
Seppänen, Sichrovsky , Sindal , Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez,
Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stasi , Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois,
Stockmann, Striby, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrön
i Cusí, Teverson , Theato, Theonas, Theorin, Thors, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson , Torres
Marques, Trakatellis, Trautmann, Ullmann , Valdivielso de Cué, Valverde Löpez, Vanhecke, Van Lancker,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verwaerde, de
Villiers, Vinci , Viola, Virgin, Virrankoski , van der Waal , Waddington, Walter, Weber, Weiler, Wemheuer,
West, White, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx , Wilson , von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn,
Zimmermann
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Resultat av omröstningarna med namnupprop
(+) = Ja-röster

(—) = Nej-röster

(O) = Nedlagda röster
1 . Betänkande av Wynn A4-0120/97
ändring 3
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, Dybkjær, Frischenschlager, Kestelijn-Sierens,
Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen , Teverson, Thors, Virrankoski ,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, González Álvarez, Pettinari
I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d' Ars, Camisón Asensio, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Costa
Neves, D ' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Glase,
Goepel , Grossetéte, Günther, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jackson , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch,
Konrad, Kristoffersen, Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Redondo Jiménez,
Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin
PSE : Donner

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily ,
Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Pasty, Poisson, Santini, Schaffner
-

GUE/NGL: Eriksson, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Novo, Papayannakis, Puerta, Seppänen ,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Dillen, Feret, Vanhecke

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham, Bontempi , Bowe, Bösch, Carlotti, Caudron, Colajanni , Colino Salamanca, Correia,
Cunningham, Dankert, Darras, David, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hendrick, Hindley , Hoff, Howitt, Hulthén, Iversen, Jensen Kirsten, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhne,
Lange, Lindeperg , Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Mann Erika, Martin David W. , Megahy,
Metten , Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, van
Putten, Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith ,
Swoboda, Tappin, Theorin , Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Wemheuer,
White , Wibe , Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann

V : Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Roth,
Tamino , Ullmann
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2. Betänkande av Wynn A4-0120/97

ändring 1, första delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga,
Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo, Häger, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini , Parigi, Raschhofer
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D'Andrea,
Decourriere, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles , Estevan

Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich , Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex,
Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón
Crespo, Berger, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Carlotti , Castricum , Coates, Colajanni , Colino
Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi ,
Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison ,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Jensen Kirsten,
Jöns , Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W. , Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna,
Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van
Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn ,
Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin , Florio, Gallagher, Giansily,
Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis , Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Santini,
Schaffner

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann
(-)
GUE/NGL : Pailler, Theonas

NI : Dillen, Féret, Vanhecke
PPE : Stasi

(O)

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martinez,
Svensson

I-EDN : Sandbæk
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3. Betänkande av Wynn A4-0120/97
ändring 1, andra delen
(+)
ARE : Lalumière, Scarbonchi

ELDR : Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq , de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Haarder,
La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen,
Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, van der Waal
PPE : Oostlander, Pack

PSE : Dankert, Jensen Kirsten, Papakyriazis, van Putten, Samland

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann
-

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Leperre-Verrier, Sainjon
ELDR : Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Gutiérrez Diaz, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Amadeo, Dillen, Féret, Häger, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi , Raschhofer,
Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti, Bardong , Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D' Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans , Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetéte, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jackson , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch , Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Otila, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker,
Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles
Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Soulier, Stasi , Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde
Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin

PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch , Carlotti, Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam ,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen ,
Jöns , Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lange, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David W. , Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens , Newman , Paasio, Pérez
Royo, Peter, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sanz Fernandez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley , Tomlinson, Vecchi , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Wibe, Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin , Florio, Gallagher, Giansily,
Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Malerba, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Santini,
Schaffner

(O)
PSE : Van Lancker
UPE : Kaklamanis

28 . 4 . 97

28 . 4 . 97

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 132/249

Torsdagen den 10 april 1997

4. Betänkande av Wynn A4-0120/97
punkt 25
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D' Andrea, De
Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés ,
Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Grossetete, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Poettering, Pomés

Ruiz, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans,
Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates,

Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton,
Cunningham , Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green ,
Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni ,
Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy, Metten , Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle,
Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay ,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin ,
Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe,
Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Janssen van Raay, Kaklamanis
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann
(-)

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis , Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson,
Theonas

I-EDN : Sandbæk

NI : Amadeo, Dillen, Féret, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PSE : Hänsch

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily,
Guinebertière, Hyland, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini ,
Schaffner

(O)
I-EDN : Berthu
PPE : Stasi
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5. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 25
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Gutiérrez Diaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed
Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk , van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PSE : Adam , Ahlqvist, Andersson Jan , Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi ,
Botz, Bowe, Bösch, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Collins Kenneth D. , Corbett,
Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury,
Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes,
Hulthén , Imbeni , Iversen , Jensen Kirsten , Jöns , Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl ,

Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan , McNally, Malone,
Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten , Miller, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, van Putten , Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernåndez,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Theorin , Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim,
Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf

-

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Bohm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Pailler, Sornosa Martinez
I-EDN : Fabre-Aubrespy , de Gaulle
NI: Amadeo, Dillen , Féret, Lang Carl , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes , Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars , Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D' Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles ,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel ,
Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman ,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch , Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stevens , Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde,
Virgin , von Wogau
PSE : d'Ancona, Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval ,
Dührkop Dührkop, Elchlepp, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco
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UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Podestå,
Poisson , Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(O
I-EDN : Berthu , Souchet
PPE : Costa Neves , Schierhuber

PSE : Happart

6. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 53, första delen
(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils , Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga,
Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali ,
Ojala, Pailler, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,

Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars , Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles ,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis , Glase, Goepel ,
Grosch , Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman ,
Hernandez
Mollar,
Hoppenstedt,
Ilaskivi ,
Jackson ,
Jarzembowski ,
Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Secchi,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen ,
Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Viola, Virgin , von Wogau

PSE : Fouque

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gérard, Danesin, Donnay, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe,
Pasty, Podestà, Poisson , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(-)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Gasòliba i Böhm, Lindqvist
I-EDN : de Gaulle, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo,
Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal , Carlotti ,
Castricum, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton , Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Duhrkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach,
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Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle,
Newens, Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath , Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz
Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
O

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, Souchet
PPE: Imaz San Miguel

7. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 53, andra delen
(+)
ELDR : Monfils

GUE/NGL : Herzog, Pailler, Ribeiro
NI : Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl , Martinez, Muscardini, Parigi , Vanhecke

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D' Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel ,
Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens ,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens ,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe,
Pasty, Podestå, Poisson, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
-

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors ,
Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala,
Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen , Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
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I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo,
Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti ,
Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou ,
Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio , Papakyriazis , Perez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrön i Cusí , Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen
Wim , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
(O)

I-EDN : Berthu , de Gaulle, Souchet
PPE : Costa Neves

8. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 26, första delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové
Peres, Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez, Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes , Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous , Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Chanterie, Colombo Svevo , Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De

Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernandez-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis , Glase, Goepel , Grosch, Grossetéte,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambdas, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis, Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

Nr C 132/254

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Torsdagen den 10 april 1997

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz,
Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Collins Kenneth D. ,
Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Donnelly Alan John, Donner, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz,
Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff,
Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten, Miller, Moniz, Murphy , Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland,
Sanz Fernåndez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann ,
Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter,
Weiier, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Collins Gerard, Janssen van Raay, Pasty, Rosado Fernandes
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann, Wolf
-

ELDR: Gasoliba i Böhm, Monfils, Mulder, Spaak, Virrankoski , Wijsenbeek
I-EDN : Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini
PSE: Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama,
Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, McGowan, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco,
Terrón i Cusí

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson, Santini , Schaffner
O

I-EDN : Berthu

PSE: Torres Marques
UPE : Kaklamanis

9. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 26, andra delen
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Gasoliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové
Peres, Miranda, Ojala, Pailler, Papayannakis , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson,
Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk , van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Añoveros Trias de Bes, Deprez, Tindemans
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Blak, Bontempi , Bowe, Bösch,
Campos, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Corbett, Correia, Crampton,
Cunningham , Dankert, Darras , David, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans,
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Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén,
Imbeni, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman ,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Tomlinson, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiier, Wemheuer, White,
Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Kaklamanis, Pasty
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf

(-)

ELDR: Monfils, Virrankoski , Wijsenbeek
I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI : Amadeo, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PPE: Alber, Argyros, Banotti , Bardong , Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de
Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou,
Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, D Andrea, Decourrière , De Esteban Martin , De Melo ,

Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis,
Goepel, Grosch, Grossetéte , Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch,
Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Perry , Pex , Piha,
Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo
Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Dührkop Dührkop,
Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí
UPE : Baldi, van Bladel, Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily, Guinebertière,
Hyland, Janssen van Raay , Malerba, Schaffner
(O)
I-EDN : Berthu

PPE : Costa Neves , Cushnahan , Glase , Secchi , Viola

PSE: Torres Marques

10. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 26, tredje delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm , Haarder, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson , Thors ,
Wiebenga, Wijsenbeek
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GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres,
Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez , Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge,
Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andrea, Decourrière , De Esteban Martin , De Melo,

Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourgans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonga, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato,
Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak,
Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins
Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan
John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci,
Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin,
Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : van Bladel , Giansily , Janssen van Raay, Pasty

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
(ELDR : Monfils, Virrankoski

GUE/NGL : Herzog, Pailler, Ribeiro

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE : Bernard-Reymond, de Brémond d' Ars

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau , Sauquillo Pérez del Arco
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière,

Hyland, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson, Santini , Schaffner
O

PPE : Lucas Pires
UPE : Kaklamanis
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11 . Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 62
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm , Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen, Spaak ,
Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog , Pailler, Ribeiro

I-EDN : Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal
NI: Amadeo, Muscardini, Parigi

PPE: Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, De Esteban
Martin, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fraga Estevez,
Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Palacio
Vallelersundi , Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi , Sisó Cruellas, Varela
Suanzes-Carpegna, Viola

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak,
Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos , Candal, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni, Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni, Iversen, Jensen
Kirsten, Jöns, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange,
Lindeperg , Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci, Martin David W„ Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle,
Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley , Tomlinson , Torres Marques , Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson ,
Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin , Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(-

GUE/NGL : Eriksson, Papayannakis, Seppänen, Sjöstedt, Theonas
I-EDN : de Gaulle

NI : Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl , Le Rachinel, Linser, Lukas , Martinez, Raschhofer,
Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Banotti , Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan,
D'Andréa, Decourrière, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Ferber, Flemming,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jackson, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonca, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin , von Wogau
UPE : Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
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(O)

GUE/NGL: Camero González, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali , Ojala, Pettinari , Puerta, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Souchet
PPE : Costa Neves

PSE : Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop Dührkop, Izquierdo
Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Terrón i Cusí

12. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 47
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis , Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie, Christodoulou,

Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cushnahan, D' Andrea, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos ,
Ebner, Ferber, Ferrer, Flemming, Florenz, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch , Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski,
Keppelhoff-Wiechert, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas , Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex,
Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans , Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Viola, Virgin

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak,
Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins
Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan
John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Jensen Kirsten, Jöns,
Karamanou , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. ,
Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernåndez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin, Titley,
Tomlinson, Torres Marques , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
(-

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson,
Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Pailler
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I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal
NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi, Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes , Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Decourrière, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Fernández-Albor, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo,
Grossetète, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Kittelmann, Konrad, Lulling, Palacio
Vallelersundi , Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi , Soulier, Stasi ,
Verwaerde, von Wogau

PSE : Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis , Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podestå,
Poisson , Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)

PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires , Provan , Stewart-Clark

UPE : Martin Philippe

13. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 49
(+)

ARE:

Barthet-Mayer,

Dupuis,

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Macartney,

Sainjon ,

Scarbonchi ,

Taubira-Delannon

ELDR : Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors ,
Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres,
Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson , Theonas

I-EDN : Berthu, Blokland, Sandbæk, Souchet, Striby, van der Waal
NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Costa Neves, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Melo,
Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourgans,

Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch , Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström ,
Mayer, Mendonfa, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering , Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi , Stenmarck,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin

PSE : Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Berès, Berger,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal , Carlotti, Castricum, Caudron, Coates,
Colajanni , Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton , Cunningham, Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Guigou , Hänsch, Hallam , Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten,
Jöns, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David
W. , Megahy , Metten, Miller, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman , Oddy ,

Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
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Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernandez, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson,
Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White,
Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
(-

ELDR: Gasoliba i Böhm, Monfils, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Pailler

I-EDN : Fabre-Aubrespy , de Gaulle
NI : Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi, Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio,

Campoy Zueco, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fraga
Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Palacio Vallelersundi ,
Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Verwaerde
PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson,
Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
O

PPE : Lucas Pires

UPE : Pasty

14. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 59
(+)

ELDR: Lindqvist
I-EDN : van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou ,

Colombo

Svevo,

Cornelissen ,

Cushnahan ,

D'Andrea,

Decourrière,

De Melo ,

Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming , Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch,
Konrad, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau
PSE : Happart, Speciale

UPE : Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf
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(-

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson,
Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres,
Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen,
Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson, Theonas
I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Sandbæk, Souchet, Striby
NI : Amadeo, Blot, Dillen , Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, De Esteban Martin, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor,
Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Lenz, Palacio
Vallelersundi , Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi , Varela
Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John ,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison ,
Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn , Kuhne, Lage,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Perez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau ,
van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz
Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Theorin, Titley , Tomlinson, Torres Marques, Trautmann , Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx ,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Garosci ,
Giansily, Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podesta, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes,
Santini , Schaffner
(O

PPE: Costa Neves, Cunha, Kellett-Bowman, Lucas Pires, Perry, Provan, Stewart-Clark
PSE : Lüttge

15. Betänkande av Mamère A4-0096/97

ändring 51
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson,
Thors, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali , Ojala, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson ,
Theonas
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I-EDN : Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves , Cunha, Cushnahan, D ' Andrea, Decourrière ,

De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen ,
Hatzidakis, Heinisch , Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs , Pex, Piha, Pirker,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding , Rinsche, Robles Piquer, Rovsing,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Virgin, von Wogau

PSE: Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Berès, Berger,
Billingham, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal , Carlotti , Castricum , Caudron, Coates,
Colajanni , Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Jensen Kirsten,
Jöns, Junker, Karamanou , Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci,
Martin David W. , Megahy, Metten , Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten , Randzio-Plath, Rapkay , Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith,
Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin , Titley , Tomlinson, Trautmann, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx ,
Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE : Pasty

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf

-

GUE/NGL : Moreau , Pailler

I-EDN: Fabre-Aubrespy , de Gaulle, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen , Féret, Lang Carl , Martinez, Muscardini , Parigi, Vanhecke
PPE: Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous , Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fraga
Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Palacio Vallelersundi ,
Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi, Varela Suanzes-Carpegna,
Verwaerde , Viola

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop Dührkop, Izquierdo
Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau, Roubatis, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón
i Cusí

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci ,
Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Podestà, Poisson , Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner
(O)

GUE/NGL : Herzog, Novo
I-EDN : Souchet

PPE: Filippi , Kellett-Bowman, Lucas Pires, Provan, Stewart-Clark
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16. Betänkande av Mamère A4-0096/97
i sin helhet

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres,
Mohamed Ali , Ojala, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal
NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Grosch, Grossetete, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch ,
Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lulling , McCartin, Maij-Weggen, Malangré ,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonca, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato,
Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von
Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan , Apolinário, Baldarelli , Balfe, Berès, Berger,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal , Carlotti, Castricum, Caudron, Coates ,
Colajanni, Collins Kenneth D. , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David,
Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot,
Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Perez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres
Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Wibe, Willockx , Wilson , Wynn, Zimmermann

UPE : Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Ullmann , Wolf

(-)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek

I-EDN : Fabre-Aubrespy, de Gaulle
NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PSE: Aparicio Sánchez, Baron Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval , Dührkop
Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Danesin, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily ,
Hyland, Malerba, Podestà, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)

GUE/NGL: Herzog, Miranda, Moreau, Novo, Pailler, Ribeiro, Theonas
I-EDN : Souchet
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PPE : Añoveros Trias de Bes, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Corrie, D' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel , Jackson, Kellett-Bowman, Lucas Pires,
Palacio Vallelersundi , Perry, Pomés Ruiz, Provan, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Soulier,
Spencer, Stasi , Stewart-Clark, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde
PSE : Marinho , Sanz Fernåndez

UPE: Collins Gérard, Donnay, Guinebertière, Kaklamanis , Pasty, Poisson, Pompidou

17. Betänkande av Lange A4-01 16/97
ändring 21
(+)

ARE : Dupuis, Macartney

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck,
Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed
Ali , Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Bennasar Tous , Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen , Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer,
Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias , Lehne, Liese, Lulling, McCartin , Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering , Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger,
Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baron Crespo, Berger,
Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Castricum, Coates, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert,
David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns, Junker,
Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy , Paasilinna,
Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten , Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí, Theorin, Titley ,
Tomlinson, Torres Marques , Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(-

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Gasoliba i Böhm, Monfils, Wijsenbeek
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GUE/NGL : Herzog, Moreau, Pailler, Theonas
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d' Ars, Decourrière, Filippi , Fontaine, Fourçans,
Grossetete, Herman, Stasi , Verwaerde

PSE: Baldarelli , Berès, Bontempi, Canotti , Caudron, Colajanni , Darras, Dury, Fantuzzi, Fouque,
Ghilardotti , Guigou, Happart, Imbeni , Lindeperg, Marinucci , Napoletano, Roubatis, Speciale, Trautmann,
Vecchi

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini , van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)
PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires, Provan , Stewart-Clark
PSE : Hawlicek

18. Betänkande av Lange A4-01 16/97
ändring 25
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon,
Scarbonchi , Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Mohamed Ali , Novo,
Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes , Argyros, Banotti , Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha,
Cushnahan, D ' Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz
San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen,
Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Viola, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John ,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque,
Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten , Jöns , Junker, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne,

Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci, Martin David W. , Megahy , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath , Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis ,
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Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Smith, Speciale, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí , Theorin, Titley,
Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter,
Weiler, Wemheuer, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm ,
McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

GUE/NGL : Herzog, Pailler, Theonas

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby

NI : Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d ' Ars , Decourrière, Filippi, Fontaine, Fourçans ,
Grossetête, Stasi , Stenmarck , Verwaerde, Virgin

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière,' Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe,
Pasty , Podestà, Poisson , Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)

PPE: Herman , Konrad , Lucas Pires

19. Betänkande av Lange A4-01 16/97

ändring 29
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Bohm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Neyts-Uyttebroeck , Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda,
Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez , Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk , van der Waal

NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen , Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D' Andrea, De Esteban Martin , De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer,
Filippi , Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis,
Glase, Goepel , Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack ,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering , Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan ,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,

Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin , von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Barón
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John ,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque,
Gebhardt, Ghilardotti , Görlach , Graenitz, Green , Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff,
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Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy , Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terron i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson,
Torres Marqués, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm ,
McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi
PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d Ars , Decourrière, Fontaine, Fourçans , Grossetête, Stasi ,
Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Martin Philippe, Pasty , Podestà,
Poisson , Pompidou, Rosado Fernandes , Santini , Schaffner
(O)
PPE : Herman , Lucas Pires

20. Betänkande av Lange A4-01 16/97
ändring 92
+)

ARE: Macartney

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen , Ryynänen , Spaak , Teverson, Thors,
Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL : Carnero Gonzålez, Eriksson , Gonzålez Ålvarez, Jové Peres , Miranda, Mohamed Ali , Novo ,
Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong , Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio , Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos ,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernåndez-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming,
Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch,
Konrad, Kristoffersen, Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Peijs, Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE : Aparicio Sanchez, Castricum, Kerr, Marinho, Papakyriazis , Terron i Cusí
UPE : Janssen van Raay
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V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

ARE :

Barthet-Mayer,

Dupuis ,

Kouchner, Lalumière,

Leperre-Verrier,

Sainjon,

Scarbonchi ,

Taubira-Delannon

ELDR: Monfils, Wijsenbeek

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke
PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête,
Jackson , Verwaerde

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Berès ,
Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti ,
Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns , Junker,
Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W. ,
Megahy , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman,
Oddy, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley , Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmidbauer,
Schulz, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Tomlinson , Torres Marques, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn

UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner

(O)

GUE/NGL : Herzog , Moreau, Pailler
PPE: Herman , Lucas Pires

PSE: Happart

21 . Betänkande av Lange A4-01 16/97
ändring 39, första delen
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens , Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson,
Thors, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo,
Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal
NI: Amadeo, Häger, Kronberger, Linser, Lukas , Muscardini , Parigi , Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha,
Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo , Garriga Polledo, Gillis, Glasé, Goepel , Grosch, Günther,
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von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi ,
Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch,
Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomes Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding , Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G. , Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès , Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Canotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Crampton , Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John,
Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans , Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach , Graenitz, Green, Guigou, Hänsch , Hallam , Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén , Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David
W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath , Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez,
Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Terron i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx,
Wilson , Wynn, Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Janssen van Raay, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes,
Santini , Schaffner

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

(-)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI: Blot, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez
PPE : Baudis , Bernard-Reymond, de Brémond d' Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête,
Soulier, Stenmarck, Verwaerde, Virgin
(O
PPE : Burenstam Linder, Lucas Pires

22. Betänkande av Lange A4-0116/97

ändring 39, andra delen
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm , Goerens , Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson,
Virrankoski , Wiebenga
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GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda,
Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez , Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha,
Cushnahan , D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glasé, Goepel , Grosch, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jackson ,
Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Mårtens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn ,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex ,

Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding,
Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing , Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G. , Viola, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos ,
Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque,
Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch , Hallam , Happart, Hardstaff,
Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten , Jöns , Junker, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann , Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne ,

Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy ,
Myller, Napoletano, Needle, Newens , Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo,
Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terrön i Cusí, Theorin, Titley ,
Tomlinson, Torres Marques , Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Baldini , Florio, Garosci , Janssen van Raay, Malerba, Santini
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

(-)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi , Vanhecke

PPE: Baudis, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Soulier, Stenmarck,
Verwaerde, Virgin

UPE : d'Aboville, van Bladel, Collins Gérard, Danesin, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière,
Hyland, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner
(O)
PPE : Burenstam Linder, Herman
UPE : Baldi
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23. Betänkande av Lange A4-01 16/97
ändring 44
(+)

ARE : Macartney, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq , de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-J0rgensen , Ryynänen, Spaak, Teverson , Thors,
Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero Gonzålez, Ephremidis, Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed
Ali , Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen , Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson,
Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d' Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Costa Neves , Cunha, Cushnahan , D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés ,

Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi ,
Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen ,
Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonca, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha,
Pirker, Poettering , Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo,
Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch , Cabezón Alonso, Campos, Candal , Castricum, Coates,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham,
Dankert, David, Donnelly Alan John , Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green , Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns ,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. ,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath ,
Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith , Spiers , Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin,
Terrön i Cusí , Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques , Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington ,
Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson , Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

-

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Leperre-Verrier, Sainjon , Scarbonchi

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen , Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini, Parigi
PPE : Herman , Verwaerde

PSE : Baldarelli , Berès , Bontempi , Carlotti , Caudron, Colajanni , Darras , Desama, Dury , Fantuzzi , Fouque,
Ghilardotti , Guigou, Imbeni, Lindeperg, Marinucci , Napoletano, Roubatis, Speciale, Vecchi
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner
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(O)
ARE : Lalumière

GUE/NGL : Herzog
PPE : Kellett-Bowman , Provan , Stewart-Clark

24. Betänkande av Lange A4-0116/97
ändring 47
(+)

ARE: Macartney, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL : Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali , Novo,
Ojala, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal
NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves , Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming,
Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch,
Günther, von Habsburg , Habsburg-Lothringen , Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha,
Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez,
Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis,
Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Castricum, Coates,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham ,
Dankert, David, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns,
Junker, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. ,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy , Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin,
Terrön i Cusí , Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington,
Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

(-

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi
GUE/NGL : Herzog, Pettinari

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
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NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d' Ars , Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête,
Herman , Soulier, Stasi , Verwaerde

PSE: Baldarelli , Berès, Bontempi , Canotti , Caudron, Colajanni , Darras, Desama, Dury , Fantuzzi , Fouque,
Ghilardotti, Guigou, Imbeni, Lindeperg, Marinucci , Napoletano, Roubatis, Speciale, Vecchi
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner

(O)
PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires , Provan , Stewart-Clark

25. Betänkande av Lange A4-01 16/97

ändring 48
(+)

ARE: Macartney, Taubira-Delannon
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Ojala, Papayannakis,
Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming,
Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch ,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin ,
Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas , Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. ,
Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Castricum, Coates,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham,
Dankert, David, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer,
Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Jensen Kirsten , Jöns, Junker, Karamanou , Katiforis,
Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan ,
McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin , Terrön i Cusí, Theorin , Titley , Tomlinson, Torres
Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe,
Willockx , Wynn, Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf
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ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Dillen , Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi , Vanhecke
PPE: Baudis, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Herman, Soulier, Stasi, Verwaerde

PSE : Baldarelli , Berès, Bontempi , Canotti , Caudron, Colajanni, Darras, Desama, Dury, Fantuzzi , Fouque,
Ghilardotti , Guigou , Imbeni , Lindeperg , Marinucci , Napoletano, Speciale, Vecchi
UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel , Collins Gerard, Danesin , Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay , Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner

(O)
PPE : Kellett-Bowman , Provan

26. Betänkande av Lange A4-01 16/97

ändring 50
(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Bohm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo,
Ojala, Papayannakis , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz,
Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz
San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens ,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Castricum, Coates, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw,
McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda
de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle, Newens , Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis,
Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí, Theorin,
Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim , Waddington , Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE: Janssen van Raay
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V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

-)

ARE : Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Sainjon, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon
GUE/NGL : Pettinari

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Muscardini , Parigi

PPE : Baudis , Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Filippi , Fontaine, Fourçans,
Grossetête, Herman , Soulier, Stasi , Verwaerde

PSE: Baldarelli , Berès, Bontempi , Canotti, Caudron, Colajanni , Darras, Desama, Dury, Fantuzzi , Fouque,
Ghilardotti , Guigou , Imbeni , Lindeperg, Marinucci , Napoletano, Speciale, Trautmann, Vecchi
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily , Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou, Rosado
Fernandes , Santini

(O)
PPE : Kellett-Bowman , Lucas Pires , Provan

27. Betänkande av Lange A4-01 16/97

ändring 74
(+)

ARE :

Barthet-Mayer,

Dupuis ,

Kouchner,

'

Lalumière,

Leperre-Verrier,

Sainjon,

Scarbonchi ,

Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasoliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen , Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero Gonzålez, Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali,
Novo, Ojala, Papayannakis , Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal
NI : Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan , D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos ,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming,
Florenz, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch ,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen , Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling , McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans,
Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von
Wogau

PSE: Adam , Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos ,
Candal , Carlotti , Castricum , Caudron , Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval ,
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Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten,
Jöns , Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens , Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,
Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal ,
Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusi, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres
Marqués, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Janssen van Raay

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

(ELDR : Nordmann

I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI : Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Parigi

PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d' Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête,
Herman , Soulier, Stasi , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou , Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner

(O

PPE : Kellett-Bowman , Provan

28. Betänkande av Lange A4-01 16/97
i sin helhet

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries , Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson ,
Thors, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL : Carnero Gonzålez, Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed
Ali , Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros , Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves ,
Cunha, Cushnahan, D ' Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan
Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg ,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis , Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel ,
Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langenhagen ,
Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering , Pomés
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Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE : Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Baron Crespo, Berger,
Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Castricum, Coates, Colajanni,
Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham ,
Dankert, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans , Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann

Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy,
Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo,
Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí, Theorin, Titley,
Tomlinson, Torres Marqués, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper,
Wolf

-

ELDR: Monfils, Nordmann, Wijsenbeek

I-EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Parigi
PPE : Herman , Verwaerde

UPE : d Aboville, Baldi , Baldini , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Giansily,
Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini ,
Schaffner

(O)

ARE: Sainjon

GUE/NGL : Herzog, Moreau
NI : Dillen, Vanhecke

PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d Ars, Cassidy, Corrie, Decourrière, Donnelly Brendan,
Elles, Filippi , Fontaine, Fourçans , Grossetête, Jackson , Kellett-Bowman, Provan, Soulier, Spencer, Stasi

PSE : Baldarelli, Berès , Bontempi , Carlotti , Caudron, Darras, Dury, Guigou, Lindeperg, Trautmann
UPE: van Bladel , Janssen van Raay

29. Betänkande av Eisma A4-0099/97

punkt 17
(+)

ARE : Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi , Taubira-Delannon
ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens , La Malfa, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen,
Spaak, Teverson , Thors , Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero Gonzålez, Ephremidis, Eriksson, Gonzålez Àlvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt,
Sornosa Martínez, Svensson , Theonas

I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal
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NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d' Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D ' Andrea, Decourrière, De

Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetéte,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch ,
Konrad, Kristoffersen, Lambrias , Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires , Lulling, McCartin ,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi ,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin , von Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo,
Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos , Candal , Carlotti ,
Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett,
Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy , McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David
W. , Megahy , Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newman ,
Oddy, Paasilinna, Paasio , Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath ,
Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön
i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim ,
Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson, Wynn , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Guinebertière,
Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson , Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner

V : Aelvoet, Ahern , Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

PPE : Herman

UPE : Baldini

(O)

I-EDN : Berthu , de Gaulle , Souchet

NI : Dillen, Féret, Lang Carl , Martinez, Vanhecke
PPE : Corrie

30. Betänkande av Gonzålez Alvarez A4-01 17/97

punkt 6
(+)

ARE: Dupuis, Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi , Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, de Vries , Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasoliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga
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GUE/NGL: Carnero Gonzålez, Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Jové Peres, Mohamed Ali , Ojala,
Papayannakis , Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby , van der Waal
NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, de
Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis , Heinisch , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel , Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs , Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Stasi ,

Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Carlotti , Castricum, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,
Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green ,

Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley , Hoff, Hughes ,
Hulthén, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns , Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kokkola, Krehl, Kuhn , Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Liittge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten, Miller, Miranda

de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Papakyriazis ,
Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe,
Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,

Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí, Theorin , Titley,
Tomlinson , Torres Marqués, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Wibe , Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm , McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper
-)

ELDR : De Clercq, Monfils, Mulder, Virrankoski , Wijsenbeek
GUE/NGL : Moreau

I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI : Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Parigi
PPE : Bernard-Reymond, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Perry,
Provan

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay , Florio, Gallagher,
Garosci , Giansily, Guinebertière, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podesta, Poisson ,

Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)
ELDR : Cox , Fassa

NI : Dillen, Vanhecke
PPE : Herman

UPE : Hyland
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31 . Betänkande av Gonzålez Alvarez A4-01 17/97

punkt 7, första delen
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi , Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen , Ryynänen , Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo,
Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis , Bennasar Tous, Berend, Böge,
Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio , Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan , D ' Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré , Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström , Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn,

Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha,
Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo
Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger,
Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi , Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron
Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti ,
Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett,
Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach , Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker,
Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci ,
Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano, Needle,
Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay , Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí, Theorin, Titley , Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van
Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx ,
Wilson, Wynn, Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper
-

ELDR: De Clercq, Spaak
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl , Le Rachinel , Martinez, Parigi
PPE: Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan, Herman, Jackson,
Perry, Stenmarck, Verwaerde, Virgin
UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini , van Bladel , Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher, Garosci ,
Giansily, Guinebertière, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner

(O)
ELDR : Monfils
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32. Betänkande av Gonzålez Alvarez A4-01 17/97

punkt 7, tredje delen
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i
Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo,
Ojala, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson
I-EDN : Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi , Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge,
Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans , Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetéte, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangre, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström,
Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten ,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Siso Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi ,
Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G. , Viola, von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti,
Görlach, Graenitz, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley,
Hoff, Hughes, Hulthen, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge,
Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy ,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Newman , Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Perez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Read, Roth-Behrendt,
Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal,
Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terron i Cusí , Theorin, Titley , Tomlinson,
Torres Marqués, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington , Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper
(-

ELDR: De Clercq, Monfils, Spaak, Wijsenbeek
I-EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet
NI: Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez

PPE : de Brémond d' Ars, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan , Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Perry,
Provan, Spencer, Stenmarck, Verwaerde, Virgin
UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel , Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty , Podestà, Poisson, Pompidou,
Rosado Fernandes , Santini , Schaffner

(O)

ELDR: Cox, de Vries, Fassa, Wiebenga
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33. Betänkande av Ghilardotti A4-01 15/97
resolution

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson ,
Thors, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali , Moreau , Novo, Ojala, Pailler, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Blokland , Sandbæk

NI: Amadeo, Feret, Parigi

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Campoy Zueco, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo , Cornelissen , Cunha, Cushnahan , D ' Andrea, Decourrière, De Melo ,

Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetéte,
Günther, Hatzidakis, Imaz San Miguel , Kittelmann , Kristoffersen, Lenz, McCartin, Maij-Weggen, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri ,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés
Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi , Stenmarck, Theato,
Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron
Crespo, Berès , Berger, Billingham , Blak , Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Candal , Carlotti , Castricum , Caudron , Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett,
Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti ,
Görlach , Graenitz, Green, Gröner, Guigou , Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns , Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg ,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David
W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens ,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio , Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten , Rapkay , Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann , Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i
Cusí, Theorin, Titley , Tomlinson, Torres Marques, Trautmann , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim,
Waddington , Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wilson , Wynn , Zimmermann
UPE : Baldi , Crowley, Danesin , Donnay, Gallagher, Kaklamanis, Podestà, Rosado Fernandes
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm ,
Lannoye, McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth , Schroedter, Tamino , Telkämper, Wolf
-

I-EDN: Fabre-Aubrespy , de Gaulle

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Berend, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Hoppenstedt, Jackson, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langen, Lehne, Malangré, Mombaur, Nassauer, Perry
UPE : Baldini , Collins Gerard , Florio , Malerba, Santini
(O)
I-EDN : Berthu

NI : Dillen , Martinez
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PPE: von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Koch, Konrad, Langenhagen, Liese, Lulling, Posselt, Provan,
Schiedermeier

UPE : Poisson, Pompidou

34. Resolution om Albanien

ändring 3
(+)

GUE/NGL : Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen ,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson , Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI: Sichrovsky
PSE : Karamanou , Katiforis , Kokkola, Roubatis
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Muller, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

ARE: Barthet-Mayer, Dell Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak , Brinkhorst, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen, Spaak, Teverson , Virrankoski, Wiebenga
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Striby, van der Waal

NI : Amadeo, Dillen, Parigi , Vanhecke
PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d' Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andréa,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Gùnther,
von Habsburg , Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch , Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen ,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi ,
Peijs , Perry, Pex , Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack,
Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger,
Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi , Stenmarck, Theato, Thyssen , Trakatellis,
Valverde Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin ,
von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Baldarelli , Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal ,
Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval , Correia, Crampton,
Cunningham, Dankert, Darras , David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp,
Elliott, Ettl , Evans, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hulthén,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns, Junker, Kerr, Kindermann , Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage,
Lange, Lindeperg , Linkohr, Lüttge, Lööw , McCarthy, McGowan , McNally, Malone, Mann Erika,
Marinucci , Martin David W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens , Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van
Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrön i Cusí , Theorin ,
Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington , Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson , Wynn, Zimmermann
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UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci,
Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
(O)
I-EDN : Berthu , Nicholson

35. Resolution om Albanien

ändring 4
(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasoliba i Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen ,
Spaak, Teverson, Virrankoski , Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppänen,
Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas
I-EDN : Sandbæk

NI : Hager, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PSE : Falconer, Katiforis , Kerr, Kokkola, Roubatis , Smith
UPE : Kaklamanis

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(-

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis , Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

I-EDN : Blokland, Nicholson, Striby, van der Waal
NI: Amadeo, Dillen, Parigi , Vanhecke
PPE: Alber, Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy , Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D' Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Grosch, Grossetête, Günther,
von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San
Miguel , Kellett-Bowman, Kittelmann , Koch , Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas , Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Robles Piquer, Rovsing,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld,
Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal,
Carlotti , Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton,
Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp,
Elliott, Ettl , Evans, Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hulthén, Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns , Junker, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David
W. , Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read,
Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Spiers , Stockmann , Swoboda, Tannert, Terrön i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson,
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Torres Marqués, Trautmann, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler,
Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson , Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Crowley , Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière,
Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O)
I-EDN : Berthu

PPE : Stasi

36. Resolution om Albanien
i sin helhet

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasoliba i Böhm, Haarder, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors , Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Herzog, Ojala, Pailler, Papayannakis , Pettinari
I-EDN : Blokland, Nicholson, Striby, van der Waal
NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi , Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan, D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel,
Grosch, Grossetéte, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann ,
Koch, Konrad, Kristoffersen , Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens , Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry , Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato,
Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen
W.G. , Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Baron
Crespo, Berès, Berger, Billingham , Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal ,
Carlotti , Castricum , Caudron , Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Crampton,
Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp,
Elliott, Ettl, Evans , Fantuzzi , Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach , Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hulthén, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou , Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Megahy , Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez
Royo, Peter, Pons Grau , van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz
Fernåndez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Titley, Tomlinson , Torres Marques, Trautmann , Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx , Wilson,
Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini , Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière,
Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou , Rosado Fernandes, Santini , Schaffner

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lannoye,
Lindholm , McKenna, Muller, Roth, Tamino, Telkämper, Wolf
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(-)

GUE/NGL : Ephremidis, Manisco, Miranda, Novo, Ribeiro, Theonas
I-EDN : Fabre-Aubrespy
V: Ripa di Meana
(O)

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Mohamed Ali, Moreau, Puerta,
Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Sandbæk

NI : Dillen , Vanhecke

PSE : Falconer, Hindley
V : Schroedter

37. Resolution om Hong Kong
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney , Scarbonchi ,
Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox , De Clercq, Dybkjær, Frischenschlager, Gasòliba i
Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen,
Teverson, Thors, Virrankoski , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Novo

I-EDN : Berthu , Blokland, Nicholson, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi , Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, de Brémond d' Ars, Brok,
Camisón Asensio, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea,
Decourrière, De Esteban Martin , De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan , Ebner, Elles,
Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel , Grosch, Grossetéte, Günther, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias , Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Maij-Weggen ,
Malangré, Mann Thomas , Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten , Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi,
Peijs, Perry , Pex , Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Robles
Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stasi , Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan , Baldarelli , Balfe, Baron Crespo, Berès, Berger,
Bontempi , Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Candal , Carlotti , Castricum, Caudron, Colajanni , Colino
Salamanca, Corbett, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt,
Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hulthén, Imbeni , Iversen , Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns , Junker,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan, McNally , Malone, Mann Erika, Marinucci , Martin David W. ,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy , Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis , Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Rapkay , Read,
Roth-Behrendt, Rothe , Samland, Sanz Fernåndez, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Titley , Tomlinson, Torres Marques , Trautmann, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim , Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wilson , Wynn,
Zimmermann

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini , Danesin, Donnay, Florio, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty,
Podestà, Poisson , Rosado Fernandes , Santini
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V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm,
McKenna, Muller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
-

GUE/NGL : Ephremidis, Moreau, Theonas
(O)

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt,
Sornosa Martinez, Svensson

NI : Dillen , Vanhecke

PPE: von Habsburg, Habsburg-Lothringen

PSE : Aparicio Sánchez, Apolinário, Campos, Colom i Naval , Correia, Hindley, Lage, Marinho, Moniz,
Terrón i Cusí

UPE : Schaffner

38. B4-0293/97
Yemen

(+)

ARE : Dupuis, Kouchner, Macartney, Scarbonchi
ELDR: Bertens, Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson,
Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Pettinari , Sornosa Martínez,
Theonas

I-EDN : Blokland, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Böge, de Brémond d'Ars , Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea,
Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen , Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, von Wogau
PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl, Falconer, Fantuzzi,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle,
Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, van Putten , Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe,
Samland , Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter,
Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

UPE : Baldi, Baldini, Gallagher, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

39. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 11
(+)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann , Olsson, Plooij-van
Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
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GUE/NGL: Ephremidis, Gonzålez Ålvarez
I-EDN : Blokland, van der Waal

NI : Amadeo, Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky , Vanhecke
PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous , Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Christodoulou , Colombo Svevo, Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Ferber, Ferrer,

Filippi , Flemming , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Stenmarck , Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sånchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach,
Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Myller, Needle,
Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-

ARE: Kouchner, Macartney, Scarbonchi
PPE : Herman , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes , Santini
(O)
GUE/NGL : Gutiérrez Díaz , Sornosa Martínez , Theonas

PPE: Cassidy, Corrie
PSE : Andersson Jan

40. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 32
(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal

PPE : de Brémond d'Ars , Grossetête, Verwaerde

UPE : Gallagher, Pasty , Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry,
Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
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Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans,
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

Trakatellis,

Valverde

López,

Varela

PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Falconer,
Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam , Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe,
Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi , Walter,
Wemheuer, White , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson , González Álvarez, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke

UPE : Baldi , Baldini

41 . Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 33
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
GUE/NGL : Novo, Ribeiro

I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal

PPE: Grossetête, Imaz San Miguel , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gutierrez Diaz

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camison Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,
Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry,
Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Correia, Cot,
Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury , Elliott, Ettl , Falconer, Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam,

Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kindermann , Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg,
McGowan, Martin David W. , Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith,
Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm , Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson, González Álvarez, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen, Vanhecke
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42. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 34
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz , Novo, Theonas
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
PPE : de Brémond d ' Ars , Grossetête , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi, Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
-)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling , McCartin ,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde Löpez,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer,
Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann , Krehl , Kuhn, Kühne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe , Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O

GUE/NGL : Eriksson, González Álvarez, Sornosa Martínez
NI : Dillen , Vanhecke

43. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 36
(+)

ARE: Kouchner, Lalumiere, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
PPE : Grossetête, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
(-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van
Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Colombo Svevo,
Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi ,
Flemming , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg ,
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Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Mårtens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry,
Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti, Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis,
Kindermann , Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg , McGowan, Martin David W. , Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman , Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe , Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O

GUE/NGL : Eriksson , González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke

44. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 56
(+)
GUE/NGL : Novo , Ribeiro
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo
PPE : Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Wijsenbeek

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Ålvarez, Gutiérrez Diaz, Sornosa Martínez
NI : Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camison Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis , Glase, Goepel , Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman , Imaz San Miguel , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis,
Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi ,
Görlach , Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,

Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg , McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Walter, Wemheuer, White , Willockx ,
Wilson , Zimmermann
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(O)
GUE/NGL : Theonas

NI : Dillen, Vanhecke

45. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 31
(+)

ARE: Kouchner, Lalumiere, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
PPE : Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
(-

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga,
Wijsenbeek
NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camison Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam , Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White, Willockx , Wilson , Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O

GUE/NGL : Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Sornosa Martínez
NI : Dillen, Vanhecke

46. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 45
(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz, Mohamed Ali

I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo

PPE : de Brémond d'Ars , Grossetête, Verwaerde
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UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wijsenbeek
NI: Häger, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou ,
Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,

Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Trakatellis, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna,
van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer,
Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,

Kindermann, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi,
Walter, Wemheuer, White, Willockx , Wilson , Zimmermann
O

GUE/NGL : Eriksson, González Álvarez, Novo, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke

47. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 46
(+)

ARE: Kouchner, Lalumiere, Macartney , Scarbonchi
I-EDN : Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo

PPE : de Brémond d'Ars , Grossetête, Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
-

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga,
Wijsenbeek
NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camison Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Duhrkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti, Falconer,
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Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl, Kuhn, Kühne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)

GUE/NGL : Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ribeiro, Sornosa Martínez
NI : Dillen , Vanhecke

48. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 47
(+

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

GUE/NGL : Eriksson, Gonzålez Ålvarez, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
I-EDN : Berthu , Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo

PPE : Grossetéte, Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ELDR : Cox , de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson , Plooij-van Gorsel ,
Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin ,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten , Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde
Löpez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam , Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezon Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan , Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay,
Roth-Behrendt, Rothe , Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van
Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

(O)
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz, Mohamed Ali
NI : Dillen , Vanhecke
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49. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 48
(+)

ARE: Kouchner, Lalumiere, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Berthu , Blokland, Souchet, van der Waal
NI : Amadeo

PPE : Grossetete, Imaz San Miguel , Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van
Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camison Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero , Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß,
Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou , Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn , Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage,
Moniz, Myller, Needle, Newens , Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe , Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith, Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O

GUE/NGL : Eriksson , González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali , Novo, Ribeiro, Sornosa
Martínez , Theonas

NI: Dillen, Sichrovsky, Vanhecke

50. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 58
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

GUE/NGL : Eriksson, González Álvarez, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
I-EDN : Berthu , Souchet

NI: Sichrovsky
PPE : Grossetête, Imaz San Miguel , Verwaerde
UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
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ELDR: Cox , de Vries , Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Gutiérrez Diaz, Mohamed Ali

I-EDN : Blokland, van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous , Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou,
Colombo Svevo , Corrie , Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,

Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens,

Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs,
Perry, Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sånchez, Apolinario, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl , Falconer,
Fantuzzi , Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl , Kuhn, Kühne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de

Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay,
Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith, Tannert, Tomlinson , Van
Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm , Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(O)
NI : Dillen, Raschhofer, Vanhecke

51 . Betänkande av Adam A4-0122/97

kommissionens förslag
(+)

ELDR: Bertens, Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

NI: Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Bardong , Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy,
Christodoulou , Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel,
Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack,
Palacio Vallelersundi, Peijs , Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau
PSE: Adam, Aparicio Sånchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury , Ettl , Falconer, Fantuzzi , Görlach, Graenitz,
Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl , Kuhn, Kuhne,
Lindeperg , McGowan , Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Myller, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay , Roth-Behrendt, Rothe, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter, Wemheuer,
White , Willockx , Wilson , Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
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(-

ARE : Kouchner, Lalumiere, Macartney, Scarbonchi
I-EDN : Berthu , Blokland, Nicholson , Souchet, van der Waal

PPE: von Habsburg, Imaz San Miguel , Verwaerde
PSE : Elliott, Moniz

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
O

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Amadeo , Raschhofer
PSE : Andersson Jan

52. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 78
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière , Macartney, Scarbonchi

ELDR: Cox, Dybkjær, Monfils, Olsson
I-EDN : Berthu , Souchet
PPE : Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ELDR: Bertens, de Vries, Goerens, Larive, Lindqvist, Mulder, Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal

NI : Amadeo, Dillen , Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy ,
Christodoulou , Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming , Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel ,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering , Posselt,
Provan, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , von Wogau

PSE : Adam, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl , Falconer,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Krehl , Kuhn , Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O
GUE/NGL : González Alvarez, Gutiérrez Diaz, Mohamed Ali , Novo , Ribeiro , Sornosa Martinez, Theonas
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SS. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 79
(+)

ARE : Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Bertens , Dybkjær, Goerens, Lindqvist, Monfils, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wijsenbeek
I-EDN : Berthu , Souchet
PPE : Verwaerde

UPE : d'Aboville, Baldi , Baldini , Gallagher, Pasty , Rosado Fernandes, Santini
V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth , Schroedter, Tamino, Wolf
-

ARE : Kouchner
ELDR : Mulder
GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Bardong , Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy ,
Christodoulou , Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis , Glasé, Goepel ,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Herman, Imaz San Miguel ,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen , Lambrias, Langen ,
Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt,
Provan , Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi , Siso Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer,
Stenmarck, Theato, Thyssen , Tindemans , Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sånchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dùhrkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Falconer, Fantuzzi , Ghilardotti ,
Görlach , Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann ,
Krehl , Kuhn , Kuhne, Lindeperg , McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman , Oddy , Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland , Schlechter, Schmidbauer, Schulz , Smith , Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali , Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke
PSE : Andersson Jan

54. Betänkande av Adam A4-0122/97

ändring 80
(+)

ARE : Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi
ELDR : Olsson

I-EDN : Berthu , Souchet

PPE: Goepel , Verwaerde
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UPE: d'Aboville, Baldi , Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Muller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
-

ELDR: Bertens, Cox, de Vries, Dybkjær, Goerens, Lindqvist, Monfils, Mulder, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Bardong , Bennasar Tous, de Brémond d Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy ,
Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Grossetéte, Günther, von

Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch , Herman , Imaz San Miguel , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer,
Oomen-Ruijten , Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier,
Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis , Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sånchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dùhrkop Dührkop, Dury , Elliott, Etti, Falconer, Fantuzzi , Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann ,
Krehl , Kuhn, Kuhne, Lindeperg , McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens , Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Smith, Tannert, Tomlinson , Van Lancker, Vecchi , Walter,
Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali , Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas
NI : Dillen , Vanhecke
PSE : Andersson Jan

55. Betänkande av Adam A4-0122/97
resolution

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Cox , de Vries, Dybkjær, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Nordmann , Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson

I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal

NI : Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE : Alber, Bardong, Bennasar Tous , de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy,
Christodoulou , Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De Esteban Martin , Escudero, Estevan Bolea, Fabra

Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi , Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel ,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen , Heinisch, Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann , Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen , Lenz,
Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn , Nassauer,
Oomen-Ruijten , Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier,
Schleicher, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen ,
Tindemans , Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sånchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D. , Correia,
Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti, Falconer, Fantuzzi , Ghilardotti ,
Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann ,
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Krehl , Kuhn , Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W. , Miller, Miranda de Lage, Moniz,
Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith , Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi ,
Walter, Wemheuer, White , Willockx , Wilson , Zimmermann
UPE : d'Aboville

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf
(-

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney , Scarbonchi
I-EDN : Berthu , Souchet
PPE : Verwaerde

UPE : Baldi , Baldini , Gallagher, Guinebertière , Pasty , Rosado Fernandes, Santini
(O)
GUE/NGL : González Alvarez, Gutiérrez Diaz , Mohamed Ali , Novo , Ribeiro , Sornosa Martinez , Theonas
NI : Dillen , Vanhecke

PPE : Herman, Imaz San Miguel
PSE : Andersson Jan
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PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET FREDAGEN DEN 11 APRIL 1997
(97/C 132/05 )

DEL I

Sammanträdets gång
ORDFÖRANDESKAP: DAVID W. MARTIN

3. Mottagna dokument

Vice ordförande

Ordföranden meddelade att han mottagit följande :
(Sammanträdet öppnades kl. 9.00.)

1. Justering av protokoll

a) från rådet, begäran om yttranden över:

McNally hade låtit meddela att hon hade haft för avsikt att
rösta ja och inte lägga ned sin röst vid omröstningen om

— Förslag till rådets förordning om stöd till vissa skeppsvarv
som genomgår omstrukturering och om ändring av rådets

resolutionen i Roth-betänkandet i sin helhet (A4-01 12/97)(del

1.13 , protokollet av den 8.4.1997).
d Aboville hade låtit meddela att han hade haft för avsikt att

rösta nej till förlaget till lagstiftningsresolution i betänkandet
av Adam (A4-0122/97)(del 1.23 , protokollet av den 10.4.1997 ).
Talare:

— Gutiérrez Diaz meddelade att hans namn inte förekom pa
närvarolistan , men att han hade varit närvarande under torsda
gen ,

— Hallam begärde att ordföranden skulle ge ordet till Gold
smith så att denne kunde svara på den attack som riktats mot
honom under torsdagen i slutet av omröstningen av betänkan
det av Adam (A4-0 122/97) (del 1.23 ),

— Wijsenbeek om Whites inlägg under debatten om betän
kandet av Fontaine (A4-0029/97) (del 1.25),

— Kerr noterade att genom rättelserna av avgivna röster, som
anges i protokollet (del 1.1 ) har nitton brittiska socialistiska
ledamöter till slut röstat ja till betänkandet av Palacio Valleler
sundi (A4-0030/97 ).

Protokollet från föregående sammanträde justerades .

förordning (EG) nr 3094/95 (KOM(97)0132 - C4-0 153/97 97/0113(ACC ))
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: EKON
rådgivande utskott: BUDG, TRAN

Rättslig grund : artiklarna 92.3 och 113 i EG-fördraget.

— Ändrat förslag till rådets förordning syftande till att öka
takten och klargöra genomförandet av förfarandet gällande de
alltför stora underskottem (KOM(97)01 17 — C4-0159/97 —
96/0248(CNS )) (förnyat samråd) +
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: EKON
rådgivande utskott: BUDG, SYSS

Rättslig grund : artikel 104c . 14, andra strecksatsen i EGfördraget

— Förslag till rådets direktiv om lagring av avfall
(KOM(97)0105 - C4-0 160/97 - 97/0085(SYN)) +
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: MILJ

Rättslig grund: artikel 130s.l i EG-fördraget

2. Bradskande förfarande (artikel 97 i arbetsord

ningen)

Tillgängligt på följande språk : DE, EN, FR

Ordföranden meddelade att han från rådet mottagit en begäran
om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 97 i arbets
ordningen) på ett förslag till rådets förordning om stöd till vissa
skeppsvarv som genomgår omstrukturering och om ändring av
rådets förordning (EG) nr 3094/95 (KOM(97)0132 - C4

— Förslag till rådets beslut om gemenskapernas ståndpunkt
inom associeringsområdet angående Tjeckiens deltagande i
gemenskapens program för yrkesutbildning, ungdom och

0153/97 - 97/01 33(ACC )).

Hänvisat till :

Begäran motiveras av det faktum att det är oumbärligt att rådet

ansvarigt utskott: KULT
rådgivande utskott: BUDG, SYSS

(industri ) kan fatta beslut under sitt kommande sammanträde

den 24 april 1997 , i annat fall skulle processen riskeras
allvarligt.
Omröstningen om denna begäran kommer att äga rum under
inledningen av onsdagens sammanträde i Bryssel den 23 april
1997 .

utbildning (KOM(97)0014 - C4-0161 /97 - 97/002 1 (CNS))

Rättslig grund : artiklarna 126, 127 och 228.3 , första strecksat
sen i EG-fördraget

— Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt
inom accosieringsområdet angående Rumäniens deltagande i
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gemenskapens program för yrkesutbildning, ungdom och
utbildning (KOM(97)0013 - C4-0 162/97 - 97/0024(CNS))

— BUDG : om internationella fiskeavtal (tillstånd att utarbeta
ett betänkande : FISK),

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: KULT
rådgivande utskott: BUDG, SYSS

-

REGI :

—

Rättslig grund : artiklarna 126, 127 och 228.3 , första strecksat

om en kommentar från kommissionen om oliv-och

olivoljesektorn (inklusive ekonomiska, kulturella,
regionala och sociala aspekter samt miljöaspekter),
den nuvarande gemensamma organisationen av mark

sen i EG-fördraget

naden , behovet av en reform och de alternativ som

— Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt
inom accosieringsområdet angående Ungerns deltagande i
gemenskapens program för yrkesutbildning , ungdom och
utbildning (KOM(97)0012 - C4-0 163/97 - 97/001 8(CNS))

förutses — Redovisning av alternativ (KOM(97)0057
— C4-0096/97) (ansvarigt utskott: JORD),
— om en rapport från kommissionen till rådet om den
gemensamma organisationen av marknaden för råto
bak ( KOM(96)0554 — C4-0057/97)(ansvarigt utskott :
JORD, redan nu rådgivande utskott: BUDG och

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: KULT
rådgivande utskott : BUDG, SYSS

BUDK),

Rättslig grund: artiklarna 126, 127 och 228.3 , första strecksat
sen i EG-fördraget

b) från kommissionen:

ba) förslag till anslagsöverföringar:
— Förslag till anslagsöverföring nr 02/97 från kapitel till
kapitel i avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska
gemenskapernas budget för budgetåret 1997 (SEK(97)0575 —
C4-0 149/97-)
Hänvisat till :

— EKON : om ett förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 79/ 1 12/EEG om tillnärmning
av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation
och reklam i fråga om livsmedel (KOM(97)0020 — C4
0059/97 — 97/0027(COD))(ansvarigt utskott: MILJ, redan nu
rådgivande utskott: JORD),

"Hughes-förfarandet" har tillämpats på följande betänkanden :

— REGI : betänkandet Azzolini om sammanhållningpolitiken
och kulturen : ett bidrag till sysselsättningen,

ansvarigt utskott: BUDG

— UTVK: betänkandet Junker om integrering av könsaspek
ter i utvecklingssamarbetet,

bb) följande dokument:
-

— Kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändring
av rådets gemensamma ståndpunkt om förslag till Europapar
lamentets och rådets direktiv om konsumentskydd i samband
med prismärkning av produkter som erbjuds konsumenter
( KOM(97)0136 - C4-0 164/97 - 95/0148(COD ))
Hänvisat till :

KVIN :

— betänkandet Waddington om kvinnohandel i sexuellt
exploiteringssyfte,

— betänkandet Lulling om jämlikhet mellan män och
kvinnor vad gäller tillgång till sysselsättning och
utbildning.

ansvarigt utskott: MILJ
rådgivande utskott: JORD
Rättslig grund : artikel 129a.2 i EG-fördraget
— Meddelande från kommissionen till rådet och Europapar
lamentet: Den externa dimensionen av transeuropeiska energi
nät (KOM(97)0125 - C4-0 167/97)

5. Stöd till producenter av vissa jordbruksgrö
dor * (artikel 99 i arbetsordningen) (omröst
ning)

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: FORS
rådgivande utskott: BUDG, EXTE

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG)
nr 1765/92 om upprättandet av ett stödsystem för producenter
av vissa jordbruksgrödor (KOM(97)0083 — C4-0 146/97 —
97/0063(CNS )).

4. Hänvisningar till utskott — Hughes-förfaran
det

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: JORD
rådgivande utskott: BUDG

Följande dokument har hänvisats till nedanstående utskott för
yttrande :

— MILJ : om förstärkning av utvärderingssystemet av företag
(tillstånd att utarbeta ett betänkande: EKON , redan nu rådgi

vande utskott: SYSS och RÄTT),

FÖRSLAG TILL FORORDNING (KOM(97)0083 - C4-0146/
97 - 97/0063(CNS )):

Parlamentet godkände kommissionens förslag (del II. 1 ).

28.4.97

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 132/303

Fredagen den 11 april 1997

6. Delgivning av handlingar i mal och ärenden
av civil eller kommersiell natur * (artikel 99
i arbetsordningen) (omröstning)
Betänkande från utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter och inrikesfrågor, om förslag till rådets utkast
till rådets akt om upprättande av konventionen om delgiv
ning i Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ; utkast till

konvention upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget
om Europeiska unionen om delgivning i Europeiska
unionens medlemsstater av handlingar i mål och ärenden
av civil eller kommersiell natur; — utkast till rådets akt om

upprättande av protokollet om Europeiska gemenskaper
nas domstols tolkning av konventionen om delgivning i
Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur; — protokoll
upprättat på grundval av artikel K 3 i fördraget om
Europeiska unionen om Europeiska gemenskapernas
domstols tolkning av konventionen om delgivning i Euro
peiska unionens medlemsstater av handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur (5313/97 —
C4-0062/97 - 97/0901 (CNS)) (A4-0101 /97) (föredragan
de : Nassauer) (utan debatt).

FÖRSLAG TILL RÅDETS RÄTTSAKT 5317/97 - C4
0062/97 - 97/0901 (CNS ):

8. Erkännande av examensbevis över behörig
hetsgivande högre utbildning (omröstning)
Betänkande av Fontaine — A4-0029/97

RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Antagna ändringsförslag: 1 , 2
Textens olika delar antogs var för sig .
Parlamentet antog resolutionen (del II.4).
Röstförklaringar:
— skriftliga: Caudron

9. Lika möjligheter för funktionshindrade per
soner (debatt följt av omröstning)
Nästa punkt på föredragningslistan var ett betänkande utarbetat
av Schmidbauer för utskottet för sysselsättning och socialfrå
gor, om meddelande från kommissionen om lika möjligheter
för funktionshindrade personer (KOM(96)0406 — C4-0582/96)
(A4-0044/97 ).

Talare: Andersson för PSE-gruppen.

Antagna ändringsförslag: 2-9 och 11-16 (tillsammans)

Schmidbauer presenterade sitt betänkande .

— Ändringsförslag icke underställda omröstning (artikel 125.1

Talare : Schiedermeier för PPE-gruppen, Boogerd-Quaak för
ELDR-gruppen, Wolf för V-gruppen, Lukas, grupplös, Dybk
jær, Raschhofer, Hughes, ordförande i utskottet för sysselsätt
ning och socialfrågor, Oddy, och Liikanen, ledamot av kom

e) i arbetsordningen): 1,10

Parlamentet godkände förslaget till rådets rättsakt efter dessa
ändringar (del 11.2).

missionen .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .
FORSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

OMRÖSTNING

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del 11.2).
RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Antagna ändringsförslag: 1

7. Ändring av EES-avtalet * (artikel 99 i
arbetsordningen) (omröstning)

Förkastade ändringsförslag: 2

Betänkande från utskottet för externa ekonomiska förbin

Textens olika delar antogs var för sig .

delser, om förslag till beslut av det blandade utskottet för
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om änd
ring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet ( SEK(96)1654 C4-0 113/97 - 97/0903(CNS)) (A4-0 123/97) (föredragan
de: Sainjon) (utan debatt).

Delad omröstning:

FORSLAG TILL BESLUT (SEK(96)1654 - C4-0 113/97 97/0903(CNS )):

punkt 20 (UPE)

första delen : till och med "...funtionsnedsättning tillträde utan
diskriminering"
andra delen : övrig text
Parlamentet antog resolutionen genom ONU (UPE)

Parlamentet godkände förslaget från det blandade EES-utskot

antal röstdeltagande :

135

tet (del II. 3).

ja :
nej :

135
0

nedlagda röster:
FORSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

(del 11.5).

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del II. 3).

(Bourlanges hade haft för avsikt att rösta ja.)

0
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Röstförklaringar:

Ordföranden meddelade att han från nedanstående ledamöter

— skriftliga: Carlotti

mottagit följande resolutionsförslag ingivna i enlighet med
med artikel 40.5 i arbetsordningen :
— Santini , Rosado Fernandes, Azzolini , Pasty, Arroni och
Malerba för UPE-gruppen, om krisen inom rissektorn (B4

10. Integration i utvecklingsländerna (debatt följt
av omröstning)

0211 /97 ),

Needle presenterade det betänkande han utarbetat för utskottet
för utveckling och samarbete, om meddelande från kommis
sionen "Europeiska gemenskapens stöd till regional ekonom
isk integration i utvecklingsländerna" (KOM(95)0219 — C4

om krisen inom rissektorn (B4-0280/97),

— Taubira-Delannon och Novo Belenguer för ARE-gruppen ,

— Fantuzzi och Colino Salamanca för PSE-gruppen, om den
allvarliga krisen inom rissektorn (B4-0281 /97),

0260/95 ) (A4-0086/97 ).

Talare : Posselt, suppleant för Dimitrakopoulos , föredragande
av yttrandet för utskottet för externa ekonomiska förbindelser,
Vecchi för PSE-gruppen , Maij-Weggen för PPE-gruppen ,
Dybkjær för ELDR-gruppen , Taubira-Delannon för AREgruppen , Blokland för I-EDN-gruppen, Linser, grupplös, Paa
sio, von Habsburg, Smith, Corrie, McGowan och Liikanen,

— Fraga Estévez, Filippi och Cunha för PPE-gruppen, om
krisen inom gemenskapernas rissektor (B4-0283/97),

— Jové Peres för GUE/NGL-gruppen, om situationen på
rismarknaden (B4-0284/97 ).
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

ledamot av kommisionen .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

OMRÖSTNING

OMROSTNING

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0211 , 0280, 0281 , 0283 och
0284/97 :

RESOLUTIONSFÖRSLAG :

Parlamentet antog resolutionen genom ONU (PPE)
antal röstdeltagande :
87

ja:
nej :
nedlagda röster:

86
0
1

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Fantuzzi och Colino Salamanca för PSE-gruppen ,
Fraga Estévez och Cunha för PPE-gruppen ,
Malerba, Santini , Rosado Fernandes , Azzolini , Arroni och

Pasty för UPE-gruppen,
Jové Peres för GUE/NGL-gruppen
Barthet-Mayer och Novo Belenguer för ARE-gruppen,
som ersätter ovanstående resolutionsförslag med en ny text:

(del 11.6).

Textens olika delar antogs var för sig (andra delen av punkt 8
med EO (ja: 36, nej : 28 , nedlagda röster: 3).

11. Kris inom rissektorn (debatt följt av omröst
ning)
Fraga Estévez utvecklade den muntliga fråga hon ställt tillsam
mans med Colino Salamanca, Fantuzzi , Filippi , Happart,
Ebner, Jové Peres, Lambraki , Marset Campos, Arias Cañete,
Redondo Jiménez, Rosado Fernandes och Vallvé för utskottet

Talare:

— Maij-Weggen föreslog ett muntligt ändringsförslag till
punkt 1 syftande till att efter orden "vidta åtgärder" lägga till
följande ord"på grundval av en öppen och objektiv analys".
Fantuzzi påpekade att denna aspekt täcktes av punkt 7,

för jordbruk och landsbygdens utveckling, om den allvarliga
krisen inom rissektorn (B4-0020/97 ).

— Ordföranden konstaterade, i enlighet med artikel 124.6 i
arbetsordningen, att fler än tolv ledamöter motsatte sig detta
muntliga ändringsförslag . Punkten gick följaktligen till
omröstning i sin originalversion .

ORDFÖRANDESKAP : GUTIERREZ DIAZ

Särskild omröstning: stycke F, punkt 2 (PPE)

vice ordförande
Liikanen, ledamot av kommissionen , besvarade frågan .

Talare: Fantuzzi för PSE-gruppen, Filippi för PPE-gruppen,
Santini för UPE-gruppen, Mulder för ELDR-gruppen, Novo
för GUE/NGL-gruppen, Aelvoet för V-gruppen, TaubiraDelannon för ARE-gruppen , Cunha, Rosado Fernandes, Eph
remidis, Maij-Weggen , Fabra Vallés och Liikanen .

Delad omröstning:
punkt 8 (GUE/NGL)

första delen : texten utom ordet "risproducerande"
andra delen : detta ord

Parlamentet antog resolutionen (del 11,7).
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Röstförklaringar:

— skriftliga: Stenmarck; Sjöstedt, Eriksson ; Andersson
*
*

*

Talare:

— Hallam påpekade, vad gäller bilagan med namnen pa de
ledamöter som röstat vid omröstningen med namnupprop om
lagstiftningsresolutionen i betänkandet av Ghilardotti (A4
01 15/97), att den del som berör PPE-gruppen var oläslig, och
begärde att denna del skulle tryckas på nytt,
— Posselt sa sig ha konstaterat felaktigheter i olika språkver
sioner i resolutionen om Bosnien Hercegovina (del II .9 a),
protokollet av den 10 april 1997), i synnerhet vad gäller punkt
4. Ordföranden svarade att han skulle undersöka frågan och
vidta erforderliga åtgärder,

— Lulling återkom till Hallams inlägg och påpekade att hon
redan inkommit med en sådan begäran till behörig avdelning,

13. Skriftliga förklaringar upptagna i register
(artikel 48 i arbetsordningen)
Ordföranden meddelade, i enlighet med artikel 48.3 i arbets
ordningen, parlamentet om antalet underskrifter på följande
skriftliga förklaringar:
Dokumentnummer

Författare

Underskrifter

1 /97

McNally

88

2/97

David

26

14. Vidarebefordran av texter antagna under
innevarande sammanträdesperiod
Ordföranden påminde om att protokollet från innevarande
sammanträde i enlighet med artikel 133.2 i arbetsordningen
skulle justeras av parlamentet vid inledandet av nästa samman
träde .

Med parlamentets samtycke meddelade han att han därmed
skulle vidarebefordra de antagna texterna till behöriga instan
ser.

— Oddy påpekade att hon inte, som vanligt, mottagit skrift
liga svar på de frågor som hon ställt under ramen för
frågestunden (ordföranden svarade att han skulle undersöka
frågan och vidta nödvändiga åtgärder).

Ordföranden erinrade om att nästa sammanträdesperiod skall
hållas 23-24 april 1997 .

12. Sammansattning av utskott

16. Avbrytande av sessionen

På begäran av PSE-gruppen godkände parlamentet utnämning
en av Waddington som ledamot av delegationen för förbindel
serna med Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan , Tadqjikistan,
Turkmenistan och Mongoliet, i stället för Needle.

15. Tidsplan for nästa sammanträde

Ordföranden förklarade Europaparlamentets session för avbru
ten .

(Sammanträdet avslutades kl. 11.30.)

Julian PRIESTLEY

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Generalsekreterare

Ordförande
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II

Texter antagna av parlamentet

1 . Stöd till producenter av vissa jordbruksgrodor

* (artikel 99 i arbetsordningen)

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning 1765/92 om upprättandet av ett stödsystem
för producenter av vissa jordbruksgrödor (KC)M(97)0083 — C4-0146/97 — 97/0063(CNS))
(Samrådsförfarandet)

Förslaget godkändes .

2. Delgivning av handlingar i mal och ärenden * (artikel 99 i arbetsordningen)
A4-0101/97

Förslag till utkast till rådets akt om upprättande av konventionen om delgivning i Europeiska
unionens medlemsstater av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur; utkast till
konvention upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om delgivning

i Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur; — utkast till rådets akt om upprättande av protokollet om Europeiska gemenskapernas
domstols tolkning av konventionen om delgivning i Europeiska unionens medlemsstater av
handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur; — protokoll upprättat på grundval av
artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning
av konventionen om delgivning i Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur — (5313/97 — C4-0062/97 — 97/0901(CNS))

Förslaget godkändes med följande ändringar:

RÅDETS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR
UTKAST TILL RATTSAKT

(Ändringsförslag 2)
Första stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Ett förslag till ändring av artikel 20 i europeiska konven
tionen om jurisdiktion och verkställighet (EEX-konventio
nen) skall framläggas för Europaparlamentet för hörande
för att det skall bli möjligt att beakta antagandet av
konventionen om delgivning i Europeiska unionens med
lemsstater av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.
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RÅDETS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

UTKAST TILL KONVENTION

(Ändringsförslag 3)
Artikel 2.3 (ny artikel 2 aa), efter artikel 2
Artikel 2 aa

Undantag
3.
En medlemsstat kan , i samband med den anmälan som
avses i artikel 16.2 , förklara att den skall utse endast ett

1 . Såsom undantag från den allmänna regel som
uttryckts i artikel 2 skall följande gälla: en medlemsstat kan,

översändande organ och/eller ett anmodade organ . En federal
stat, en stat där flera rättssystem tillämpas eller en stat med
autonoma territoriella organisationer skall ha rätt att utse mer
än ett sådant organ . Organen skall utses för en tid av fem år,
med möjlighet till förlängning vart femte år.

i samband med den anmälan som avses i artikel 16.2, förklara

att den skall utse endast ett översändande organ och/eller ett
anmodade organ . Undantag av detta slag skall tillåtas endast
i de fall medlemsstatens system för översändande av
handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur ännu inte tillåter direkt översändande .

2.

Såsom undantag från den allmänna regel som

uttryckts i artikel 2 skall följande gälla: en federal stat, en
stat där flera rättssystem tillämpas eller en stat med autonoma
territoriella organisationer skall ha rätt att utse mer än ett

sådant organ . Undantag av detta slag skall tillåtas endast i
de fall medlemsstatens system för översändande av hand
lingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
ännu inte tillåter direkt översändande .

3. Av hänsyn till en pågående harmonisering av för
farandena vid översändande skall åtgärderna som beskri
vits i denna artikel vara i kraft under en tid av fem år, med

möjlighet till en enda förlängning på ytterligare fem år, om
alla övriga medlemsstater samtycker därtill.
4.
Varje medlemsstat skall, i samband med den anmälan
som avses i artikel 16.2, inlämna uppgifter om

—

namn och adresser för de anmodade organ som avses i
punkt 1 och 2.

— deras territoriella behörighetsområden,
— de sätt på vilka de kan ta emot handlingar och
— de språk som kan användas för att fylla i de standard
formulär som bifogas konventionen.

(Överallt där artikel 2 nämns skall artikel 2aa tillfogas.)

(Ändringsförslag 4)
Artikel 2.4

4.

Varje medlemsstat skall , i samband med den anmälan

3.

Varje medlemsstat skall , i samband med den anmälan

som avses i artikel 16.2, inlämna uppgifter om

som avses i artikel 16.2, inlämna uppgifter om

— namn och adress för de anmodade organ som avses i
punkterna 2 och 3,

— namn och adress för de anmodade organ som avses i

— deras territoriella behörighetsområden,

— deras territoriella' behörighetsområden,

punkt 2 ,
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— de sätt på vilka de kan ta emot handlingar och

—

— de språk som kan användas för att fylla i de standard
formulär som bifogas konventionen .

— de språk som kan användas för att fylla i de standard
formulär som bifogas konventionen.

Medlemsstaterna skall underrätta depositarien om varje följan
de ändring av sådana uppgifter.

Medlemsstaterna skall underrätta depositarien om varje följan
de ändring av sådana uppgifter.

de sätt pa vilka de kan ta emot handlingar och

(Ändringsförslag 5 )
Artikel 2a. l.b)

b) att söka lösningar pa svårigheter som kan uppstå när
handlingar översänds för delgivning,

b) att söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när
handlingar översänds för delgivning , inberäknat hjälp i
händelse av språksvårigheter eller oriktig adress,

(Ändringsförslag 6)
Artikel 7.1a (ny)
la.

Adressaten kan begära hjälp av den centrala enhe

ten i den medlemsstat där han är bosatt för att få en

vägledande översättning till det officiella språket eller
något av de officiella språken i denna medlemsstat.

(Ändringsförslag 7)
Artikel 8.2

2. Om en handling måste delges inom en viss tid i samband
med ett kommande eller pågående förfarande i den översän
dande medlemsstaten, skall emellertid den dag som beaktas i
förhållande till sökanden vara den dag som fastställs enligt den
medlemsstatens Jag .

2.
Om en handling måste delges inom en viss tid i samband
med ett kommande eller pågående förfarande i den översän
dande medlemsstaten, skall emellertid den dag som beaktas i
förhållande till sökandesidan i samband med förfarandena

anses vara den dag som fastställs enligt den medlemsstatens
lag .

(Ändringsförslag 8)
Artikel 9a. 1

1.

För delgivning av handling i mal eller ärende på begäran

1.

För delgivning av handling i mal eller ärende pa begäran

av en medlemsstat får den anmodade medlemsstaten inte

av en medlemsstat får den anmodade medlemsstaten inte

utkräva avgift eller kostnadsersättning.

utkräva avgift eller kostnadsersättning och inte heller skall
vederlag utgå till det översändande organet, det anmodade
organet eller den centrala enheten .

(Ändringsförslag 9)
Avsnitt 2, rubriken

Andra sätt att översända och delge handlingar i mal eller

Andra sätt att i undantagsfall översända och delge handlingar

ärende hos domstol

i mål eller ärende hos domstol

28. 4. 97

|_SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 132/309

Fredagen den 11 april 1997
RÅDETS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 11 )
Artikel 10a. 1

1 . Varje medlemsstatfår, utan användande av tvangsmedel,
omedelbart genom sina egna diplomatiska eller konsulära
tjänstemän delge handlingar med personer som är bosatta i en

de av tvångsmedel , omedelbart genom sina egna diplomatiska
eller konsulära tjänstemän delge handlingar med personer som

annan medlemsstat.

är bosatta i en annan medlemsstat.

1.

Varje medlemsstat kan i undantagsfall, utan användan

(Ändringsförslag 12)
Avsnitt 3 (nytt) (före artikel 10b)
Avsnitt 3

Direkt delgivning och delgivning per post

(Ändringsförslag 13)
Artikel 12.1a (ny)
la. Varje medlemsstat skall, liksom Europeiska gemen
skapernas kommission, utse en ledamot av det verkställan
de utskottet. Den av kommissionen utsedda ledamoten skall

fungera som ordförande. Beslutsfattandet skall ske med
enkel majoritet och vid lika röstetal skall ordföranden ha
utslagsröst.

(Ändringsförslag 14)
Artikel 12.2

2.
Utskottet skall sammanträda minst en gang om aret. Det
skall hålla sitt första sammanträde så snart konventionen enligt
artikel 16.4 tillämpas mellan tre medlemsstater. Det skall följa
hur konventionen fungerar, särskilt effektiviteten hos de organ
som utses enligt artikel 2 och den praktiska tillämpningen av
artiklarna 2a. lc och 8 . Det skall rapportera till rådet om detta

2. Utskottet skall sammanträda minst en gång om året. Det
skall hålla sitt första sammanträde så snart konventionen enligt
artikel 16.4 tillämpas mellan tre medlemsstater. Det skall följa
hur konventionen fungerar, särskilt effektiviteten hos de organ
som utses enligt artikel 2 och den praktiska tillämpningen av
artiklarna 2a. 1 c och 8 . Det skall rapportera till rådet och

inom tre år efter sitt första sammanträde och vart femte år

Europaparlamentet om detta inom tre år efter sitt första

därefter .

sammanträde och vart femte år därefter.

(Ändringsförslag 15)
Artikel 17a

1.
Utan att de paverkar tillämpningen av artikel 12.4 får
alla medlemsstater, alla höga fördragsslutande parter samt
kommissionen föreslå ändringar till denna konvention. Alla
förslag till ändringar skall översändas till depositarien, som
skall vidarebefordra dem till rådet.

2.

Ändringarna skall beslutas av rådet som skall rekom

mendera att dessa antas av medlemsstaterna i enlighet med
deras respektive konstitutionella bestämmelser.

3.
De ändringar som har beslutats på detta sätt skall träda
ikraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 16.3.

Utan hinder av medlemsstaternas grundlagsenliga befogen
heter kan denna konvention ändras eller ersättas i enlighet
med de förfaranden om vilka stadgas i fördraget om
Europeiska unionen.

Nr C 132/310

[ SV |

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

28 . 4. 97

Fredagen den 11 april 1997
RÅDETS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 16)
Artikel 18.2. d)
ca)

förklaringar av det slag som avsetts i artikel 16.4,

angående provisorisk tillämpning
d) förklaringar enligt artiklarna 2.1 , 2.2, 2a, 3.3 , 9.2, 10b.2,

d) förklaringar enligt artiklarna 3.3 , 9.2, 10b.2, 13.1 b och

13.1 b och 13.2 c och 16.4

13.2 c

da)

listor pa översändande organ och anmodade organ
enligt vad artiklarna 2 och 2AA förutsätter samt de
centrala enheterna, med kort varsel såsom artikel 2.3
förutsätter

Förslag till lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande om utkast till rådets akt om
upprättande av konventionen om delgivning i Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, utkast till konvention upprättad på grundval av
artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om delgivning i Europeiska unionens medlemsstater

av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, om utkast till rådets akt om
upprättande av protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen om
delgivning i Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i mål och ärenden av civil eller

kommersiell natur och om protokoll upprättat på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska
gemenskapernas domstols tolkning av konventionen om delgivning i Europeiska unionens medlems
stater av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (5313/97 — C4-0062/97 —
97/0901(CNS))

( Samradsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets utkast (5313/97 — 97/0901 (CNS )),

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel K 6 andra stycket, i fördraget om Europeiska unionen
(C4-0062/97),

— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
(A4-01 01 /97 ).

1.

Parlamentet godkänner rådets förslag så som ändrat av parlamentet,

2.

uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parlamentet

godkända texten,
3.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen.
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3. Ändring av EES-avtalet * (artikel 99 i arbetsordningen)
A4-0123/97

Förslag till den Gemensamma EES-kommitténs beslut om ändring av bilaga XX (Miljö) till
EES-avtalet (SEK(96)1654 - C4-0113/97 - 97/0903(CNS))

Förslaget till beslut godkändes .

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande om förslaget till den Gemensamma
EES-kommitténs beslut om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet (SEK(96)1654 —
C4-01 13/97 - 97/0903(CNS)).

(Samradsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av förslaget till den Gemensamma EES-kommitténs beslut (SEK(96)1654 —
97/0903(CNS))

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning nr 2894/94 om formerna för
genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (C4-0113/97).
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,
—

med beaktande av betänkandet från utskottet för externa ekonomiska förbindelser (A4-01 23/97).

1.

Parlamentet godkänner den Gemensamma EES-kommitténs förslag till beslut,

2.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen.

4. Erkännande av examensbevis over behönghetsgivande högre utbildning
A4-0029/97

Europaparlamentets resolution om kommissionens lägesrapport till Europaparlamentet och rådet
om tillämpningen av den generella ordningen för erkännande av examensbevis över behörighets
givande högre utbildning, avfattad i enlighet med artikel 13 i direktiv 89/48/EEG (KOM(96)0046 —
C4-0194/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet KOM(96)0046 —
C4-0 194/96,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och yttrandet från
utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media (A4-0029/97), och med beaktande av
följande:
A. Direktiv 89/48/EEG (') utgör det första instrumentet som syftar till att medelst ett horisontellt
angreppssätt upprätta en generell ordning för ömsesidigt erkännande av behörighetsgivande högre
utbildning, för att underlätta den fria rörligheten, den fria etableringsrätten samt friheten att
tillhandahålla tjänster för berörda unionsmedborgare.
(')

EGT L 19, 24.1.1989 , s . 16 .
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B. Den generella ordningen har redan kompletterats genom rådets direktiv 92/51 /EEG av den 18 juni
1992, som hänför sig till en andra generell ordning för ömsesidigt erkännande av yrkesutbildning
ar ('), och med beaktande av det faktum att kommissionen också i denna föreslår en ändring, genom
sitt förslag till direktiv som instiftar en mekanism för erkännande av examensbevis för de
yrkesverksamheter som täcks av direktiven om liberalisering och övergångsåtgärder, en ordning som
kompletterar den generella ordningen (2).
C. Kommissionens rapport är av stor nytta om man har för avsikt att följa utvecklingen av den praktiska
tillämpningen av den generella ordningen för erkännande av examensbevis och att se de problem som
denna tillämpning medför.

D. Över 100 framställningar har inkommit sedan direktivet trädde i kraft, det vill säga under en
femårsperiod räknat från den 4 januari 1991 (se artikel 12 i direktiv nr 89/48/EEG).

1.

Parlamentet gläder sig at kvaliteten pa kommissionens rapport, vars största värde består i att den

bedömer de huvudsakliga inneboende problemen i tillämpningen av direktiv 89/48/EEG, genom att peka
på enskilda yrkesfall som lyfter fram specifika frågor med en viss komplexitet; uppskattar också dess
försök att beakta olika lösningar varav vissa slutligen kommer att ta sig uttryck som ändringar i
bestämmelserna i direktiv 89/48/EEG för att förbättra det sätt på vilket den generella ordningen fungerar,
2. erkänner att betydelsefulla framsteg har gjorts under de senaste sju åren när det gäller att uppnå ett
ömsesidigt erkännande av akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer medlemsstaterna emellan, vilket
gradvis ökat möjligheterna för de EU-medborgare som så önskat att använda de kvalifikationer och den
yrkeserfarenhet som har förvärvats i ett land för att utöva yrkesverksamhet i en annan medlemsstat;
uppmanar därför kommissionen att fortsätta sin uppgift att verka för att samtliga medlemsstater, liksom
deras universitet och yrkesorganisationer, skall avlägsna återstående juridiska eller praktiska hinder för
fullständigt ömsesidigt erkännande,

3.

gläder sig i synnerhet åt att se kommissionen ansluta sig till de lösningar domstolens rättspraxis

bidragit med, i synnerhet genom Vlassopoulou-domen den 7 maj 1991 (3); anser att domstolens

resonemang i förevarande domslut utgör en beaktansvärd framgång vad gäller all problematik med
erkännandet av examensbevis, eftersom det utan åtskillnad täcker yrken oberoende av om de omfattas av
den generella ordningen eller de s.k. sektoriella ordningarna eller inte,

4. fäster även kommissionens uppmärksamhet på de svårigheter som uppstår på grund av att det saknas
en exakt definition av begreppet högre utbildning och önskar att denna fråga studeras närmare,
5 . bekräftar att man håller fast vid principen om ömsesidigt förtroende, som uttrycks i artikel 3 i
direktiv 89/48/EEG; understryker att denna princip icke desto mindre på allvar kan äventyras av att
nationella myndigheter obetänksamt eller till och med i orimlig utsträckning tillämpar de kompensations
mekanismer som förutses i artikel 4 i detta direktiv , vilket inte alltid är motiverat,

6. uppmanar av denna anledning kommissionen att vara vaksammare när den skall hantera de klagomål
som presenteras av gemenskapens medborgare; uttalar sin övertygelse att ett effektivt fungerande av den
generella ordningen för erkännande av examensbevis, som införts genom direktiv 89/48/EEG, huvudsak
ligen vilar på en förnuftig balans mellan bestämmelserna i artikel 3 och 4, och på sökandet efter enklare
och smidigare lösningar,

7 . glädjer sig framför allt över det faktum att kommissionen i sin rapport försvarar åsikten att artikel 3 i
direktiv 89/48/EEG tydligt, exakt och obetingat är tillräcklig för att ha direkt effekt och påpekar att
förstainstansrätten i Panagiotopoulou-domen (mål T- 16/90) av den 11 februari 1992 fastslog att denna
artikel har direkt verkan ,

8 . konstaterar, inte utan oro, liksom kommissionen att migrerande arbetstagare inte känner till hur det
allmänna systemet fungerar; önskar en stärkt dialog mellan de nationella myndigheterna och kommissio
nen, ett väl fungerande och lämpligt informationssystem och större insyn på alla nivåer,

(')
(2)
C)

EGTL 209, 24.7.1992, s . 25 .
EGT C 115 , 19.4.1996, s . 16.
Mål C-340/89, [ 1991 ] ECR 1-2357 .
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9. begär dock i detta sammanhang och med hänsyn till att det inkommit sa manga framställningar att
rådet och kommissionen skall öka sina insatser för att i direktivet införa kravet om att ta hänsyn till den
yrkeserfarenhet som förvärvats efter erhållandet av examensbevis för att på ett mer tillfredsställande sätt
säkerställa den fria etableringsrätten och rätten till fri rörlighet,
10.

glädjer sig därvid vid den roll som spelats av de nationella samordnarna vilka utnämnts i enlighet

med artikel 9 i direktiv 89/48/EEG, och stöder kommissionens initiativ till att förstärka deras roll ,

11 . är för övrigt medvetet om att direktivet bara kan tillämpas på gemenskapernas medborgare ;
bedömer likväl att direktivets bestämmelser vad gäller de utbildningar som delvis genomgåtts i tredje land
är motstridiga och anser att denna motsägelses fortbestånd hindrar alla lösningar på ett problem som
tenderar att få oroväckande dimensioner i vissa medlemsstater,

12 . uppmärksammar att kommissionen har för avsikt att inte föreslå grundläggande ändringar i direktiv
89/48/EEG, men uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram förslag till begränsade
ändringar, i synnerhet till artikel 4, vilka möjliggör en förbättring av det rådande systemet,
13 . beaktar med intresse tidpunkten 1999 , då kommissionen förbinder sig att presentera en studie om
direktiv 92/51 /EEG, som kommer att ge möjlighet att åter studera hur den generella ordningen i dess
helhet fungerar; förbehåller sig dock möjligheten att fram till dess utöva en regelbunden kontroll i
förhållande till kommissionen i enlighet med de vanliga parlamentariska kontrollmedlen ,
14.

konstaterar att den bestämmelse om intagningsspärr som gäller i vissa medlemsstater i unionen i

och med den ökade rörligheten inom gemenskapen skulle kunna medföra problem på sikt; uppmanar
kommissionen att undersöka denna fråga,
15 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och till
medlemsstaternas regeringar.

5. Lika möjligheter för funktionshindrade personer
A4-0044/97

Resolution om kommissionens meddelande om lika möjligheter för funktionshindrade personer
(K()M(96)0406 - C4-0582/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens meddelande (KOM(96)0406 — C4-0582/96),

— med beaktande av sina resolutioner av den 17 juni 1988 om teckenspråk för hörselskadade
personer ('), 29 maj 1989 om kvinnor och funktionshinder (2), 16 september 1992 om rättigheter för

personer med mentala funktionshinder (3), 14 december 1995 om handikappade personers mänskliga
rättigheter (4) och av den 13 december 1996 om handikappade personers rättigheter (5),

— med beaktande av sin förklaringen om autistiska personers rättigheter av den 9 maj 1996 (6),

— med beaktande av rådets rekommendation 86/379/EEG av den 27 juli 1986 om anställning av
funktionshindrade personer i gemenskapen (7),

')
2)
3)
4)
5)
6)
7)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

C
C
C
C
C
C
L

187 , 18.7.1988 , s.236 .
158 , 26.6.1989 , s . 383 .
284, 2.11.1992 , s . 49 .
17 , 22.1.1996 , s . 196 .
20 , 20.1.1997 , s . 389 .
152 , 27.5.1996 , s . 87 .
225 , 12.8.1986 , s.43 .
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— med beaktande av den medborgerliga dialogen mellan kommissionen, medlemsstaterna och
funktionshindrade personer eller föräldrar till funktionshindrade personer som inte kan företräda sig
själva,

— med beaktande av slutsatserna från rådets (utbildning) sammanträde den 14 maj 1987 om ett program
för europeiskt samarbete vid integrering av barn med funktionsnedsättning i allmänna skolor ('),

— med beaktande av Förenta nationernas standardregler av den 20 december 1993 för att tillförsäkra
människor med funkionsnedsättning delaktighet och jämlikhet,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och socialfrågor (A4-0044/97), och
med beaktande av följande :

A. I Europeiska unionen finns det 37 miljoner funktionshindrade personer som inte åtnjuter fullständiga
medborgerliga och mänskliga rättigheter.
B. Funktionshindrade personer har rätt att leva självständigt i samhället och att integreras i sociala och
ekonomiska aktiviteter.

C. Funktionshindrade personer har rätt till sysselsättning som inte innebär direkt eller indirekt
diskriminering av dem .
D. Medlemsstaterna har huvudansvaret för att genomföra strategier rörande funktionshinder.

E. Europaparlamentet erkänner att det på gemenskapsnivå är nödvändigt att för mervärdets skull föra en
bred dialog, samt att utbyta och sprida god praxis.
F. Mainstreaming kommer att främja integreringen av funktionshindrade personer förutsatt att särskilda
åtgärder vidtas beträffande lika möjligheter, att denna nya taktik förs vid sidan av ett särskilt
handikapprogram för att främja lika deltagande och att social och ekonomisk integrering av
funktionshindrade personer och negativ diskriminering av människor med funktionsnedsättning kan
förebyggas och livskvaliteten kan förbättras,

G. Gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, som antogs den 9
december 1989 av Europeiska rådet i Strasbourg av 11 medlemsstater förklarar i punkt 26 : "Alla
funktionshindrade, oavsett funktionshindrets ursprung eller natur, bör kunna komma i åtanke för
konkreta, kompletterande åtgärder till främjande av deras integration i samhället och arbetslivet.
Dessa åtgärder bör, med hänsyn tagen till kapaciteten hos de berörda, i synnerhet inrikta sig på
yrkesutbildning, ergonomi , tillgänglighet, mobilitet, transportmedel och boende".
H. Fri rörlighet för personer skall garanteras alla medborgare i Europeiska unionen i enlighet med
gemenskapens lagstiftning , inklusive människor med funktionsnedsättning samt dem som har
ansvaret för människor med funktionsnedsättning .

1.

Parlamentet välkomnar förskjutningen i synsätt i det meddelande kommissionen framlagt,

2. försöker i detta hänseende etablera en åtskillnad till förmån för organisationer för människor med
funktionsnedsättning (alltså organisationer vilkas ledning till 50 procent består av människor med
funktionsnedsättning eller föräldrar till människor med funktionsnedsättning som inte kan föra sin egen
talan), vilka bör ges företräde i samband med projekt som bekostas av Europeiska unionen, utan att för den
skull övriga organisationer och projekt i anslutning till människor med funktionsnedsättning kommer att
uteslutas ,

3 . är djupt bekymrat över avsaknaden av ett nytt handikapprogram och uppmanar kommissionen att
lägga fram en ny handlingsplan i FN:s standardreglers anda efter det att Helios II utvärderats,
4. uttrycker farhågor för att de strukturer som skapats, särskilt den mycket positiva dialogen mellan
organisationer för människor med funktionsnedsättning och experter kunde bryta samman om inte ett
sådant uppföljningsprogram kom till stånd,

(')

EGT C 211 , 8.8.1987 , s . 1 .
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5.

konstaterar att de icke-statliga organisationerna haller med om att det är nödvändigt med en

uppföljning av Helios II särskilt med inriktning på lika möjligheter och integrering för att främja
utvecklingen inom dessa områden och anser att de befintliga samarbetsstrukturerna som byggts upp under
senare år behöver utvidgas,
6. uppmanar kommissionen att under perioden innan ett nytt program antas säkerställa pilotåtgärder
och förberedande åtgärder i detta hänseende, särskilt tillsammans med icke-statliga handikapporganisa
tioner,

7 . uppmanar kommissionen att lägga fram förslag på en strategi för genomförande av FN:s
standardregler i EU:s alla medlemsländer,

8 . uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för regeringskonferensen föreslå en lämplig rättslig
grund för sociala program som skall godkännas med kvalificerad majoritet; uppmanar dem också att
införa en klausul om icke-diskriminering av funktionshindrade personer i det reviderade Fördraget om
Europeiska unionen,

9 . uppmanar kommissionen att vidta aktiva åtgärder i sin strategi för mainstreaming för att göra det
möjligt för funktionshindrade personer att delta i alla relevanta gemenskapsprogram och att meddela
parlamentet om hur arbetet med dessa åtgärder fortskrider,
10. medger att funktionshindrade personer har rätt att påverka politiska frågor som rör dem och
beklagar att funktionshindrade personer till så liten grad är inbegripna i arbetet; anser att det bästa sättet att
öka denna inblandning är genom finansiellt stöd för deltagande till europeiska icke-statliga handikapp
organisationer samt att garantera att de funktionshindrade får en representation på minst 50 % vid alla
konferenser, föranstaltningar och andra aktiviteter som kommissionen arrangerar kring temat funktions
nedsättning och räknar med att detta skall öka mervärdet av den europeiska dimensionen ,

1 1 . uppmanar kommissionen att säkerställa tillgången till nya tekniker och särskilt informationsteknik
inom den rättsliga ramen för informationssamhället; understryker vikten av de möjligheter som de nya
teknikerna erbjuder när det gäller vidare tillgång till sysselsättning och social integration, då de utformas
för att på lämpligt sätt uppfylla de behov personer med sensoriska, mentala eller fysiska funktionshinder
har och rekommenderar att en undersökning utförs för att fastställa dessa behov,
12. uppmanar kommissionen att ta initiativ till att införa ett europaomfattande modellprogram för
uppbyggnaden av en elektronisk informations- och kommunikationsplattform (elektronisk post, web
sidor och diskussionsforum) för människor med funktionsnedsättning och europeiska organisationer för
människor med funktionsnedsättning,
13 . stödjer inrättandet av en grupp på hög nivå för att säkerställa dialogen mellan medlemsstaterna och
rekommenderar att en regelbunden dialog med det europeiska handikappforumet äger rum minst tre
gånger per år,

14.

begär kraftigare åtgärder för ett aktivare inbegripande av funktionshindrade personer i över

vakningscentrets arbete genom att ta den panelexpert FN inrättat för standardreglerna som modell ,

1 5 . uppmanar kommissionen att undersöka vilka hinder som finns för personer med funktionshinder att
röra sig fritt på den inre marknaden och lägga förslag om hur dessa hinder kan undanröjas,
16. uppmanar kommissionen att göra en sammanställning av medlemsländernas olika modeller för att
skapa arbetstillfällen för personer med funktionshinder,
17 . uppmanar kommissionen och arbetsmarknadens parter att inleda en konstruktiv dialog med målet
att utarbeta en gemensam ståndpunkt om bra metoder inom området för sysselsättning för funktions
hindrade personer och begär att särskilda åtgärder föreslås med syfte att förebygga långtidsarbetslöshet,
18 .

uppmanar kommissionen att undersöka hur ungdomar med funktionshinder integreras i medlems

staternas utbildningssystem och uppmanar rådet att i enlighet med ovannämnda slutsatser av den 14 maj
1987 tillse att barn med funktionsnedsättning i EU:s alla medlemsländer utan diskriminering kan få
tillträde till ett integrerat bildnings- och utbildningssystem,

19 . välkomnar ansträngningarna att säkerställa att funktionshindrade personer får tillgång till
strukturfondsprogram för att förbättra deras situation och uppmanar kommissionen att fullt ut samråda
med handikapporganisationer vid förbättringen av strukturfonderna,
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20. uppmanar EU:s institutioner att statuera ett exempel pa god anställningspraxis genom att bereda
människor med funktionsnedsättning tillträde utan diskriminering, införa en kvot för anställning av
människor med funktionsnedsättning, ge människor med funktionsnedsättning företräde framför männi
skor utan funktionsnedsättning i de fall både har samma kvalifikationer och inkludera motsvarande
åtgärder också i sitt förfarande för urval av tjänstemän så att den för kommissionen uppställda kvoten av
människor med funktionsnedsättning därigenom kan fyllas,

21 . uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om att förbättra funktionshindrade
personers integrering på arbetsmarknaden,
22.
är bekymrat över tillgängligheten till Handynet för funktionshindrade personer och rekommenderar
att Handynet kopplas till Internet,

23 .

medger fördelen med samråd, utbyte av information om bra metoder mellan EU, Efta, Central- och

24.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet, regering

Östeuropa, Cypern och Malta beträffande handikappfrågor,

arna och parlamenten i medlemsstaterna, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

6. Integration i utvecklingsländerna
A4-0086/97

Resolution om meddelandet från kommissionen om Europeiska gemenskapens stöd till regional
ekonomisk integration i utvecklingsländerna (KOM(95)0219 — C4-0260/95)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens meddelande (KOM(95)0219 — C4-0260/95 ),

—

med beaktande av artiklarna 130u och 130v i EG-fördraget,

— med beaktande av den andra Yaoundé-konventionen från 1 969 och efterföljande Lomé-konventioner,
— med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets toppmöten i Lissabon ( 1992) och Essen ( 1994),

— med beaktande av rådets resolution om stöd till regional integration i utvecklingsländerna av den 1
juni 1995 ,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och samarbete och yttrandet från utskottet
för externa ekonomiska förbindelser (A4-0086/97), och med beaktande av följande :
A. Kommissionens meddelande välkomnas med tanke pa tendenserna till ökat regionalt samarbete och
integration i den internationella ekonomin sedan det kalla kriget upphört.

B. Fortfarande är många av utvecklingsländerna i syd inriktade mot de industrialiserade länderna i norr,
framför allt mot de tidigare kolonialmakterna, vad gäller ekonomiska och kulturella förbindelser, men
det är inte det enda sättet att stimulera utvecklingen ; det är nödvändigt att främja utbytet och det
gränsöverskridande samarbetet mellan utvecklingsländerna.
C. Regionalt ekonomiskt samarbete och integration kan med största säkerhet bidra till att förbättra de
allvarliga ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som många utvecklingsländer har. Det är
emellertid troligt att ett mycket differentierat tillvägagångssätt är nödvändigt för att främja de
fattigaste folken i utvecklingsländerna.
D. Många försök till regional integration, i synnerhet i Afrika, har misslyckats. Det är nödvändigt att man
gör en utförlig analys av dessa försök för att på så sätt kunna ge ett så effektivt stöd som möjligt.
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E. Externt stöd till regional ekonomisk integration i utvecklingsländerna är med all säkerhet av stor

betydelse, och EU med sina egna erfarenheter av regional ekonomisk integration är synnerligen väl
lämpad för att inta den ledande rollen på detta område. Däremot kan den europeiska integrationsmo
dellen säkerligen bara tjäna som ett erfarenhetsunderlag och är inte direkt överförbar till utvecklings
länderna.

1 . Parlamentet anser att huvudsyftet med regional ekonomisk integration i utvecklingsländerna borde
vara att minska fattigdomen och att gynna varaktig ekonomisk, social och humanistisk utveckling,
2. anser att även integrationen av utvecklingsländerna i världsekonomin är ett medel för att nå samma
mål, och att det inte är ett mål i sig,
3.

anser att den regionala ekonomiska integrationen utgör ett grundläggande instrument för ekonomisk

och social utveckling i de associerade utvecklingsländerna, för att underlätta deras ekonomiers integration
i den internationella marknaden och för att bidra till ett närmande mellan folken och ett stärkande av den

internationella freden och stabiliteten ,

4.

stöder uttryckligen kommissionens akuta ansträngningar att se över stödåtgärderna för den regionala

ekonomiska integrationen i utvecklingsländerna,

5 . förespråkar särskilt en större samordning mellan givarna, framför allt Europeiska unionen och EU:s
medlemsstater, och uppmanar kommissionen att, utöver övriga åtgärder, omgående lägga fram den
utlovade årsrapporten, med 1996 som första rapportår,
6. anser att stöd till regional ekonomisk integration mellan utvecklingsländer absolut måste vara väl
samordnat mellan berörda organ och uppmanar kommissionen att bistå med en sådan samordning,

7 . medger att de ekonomiska, politiska, sociala och institutionella förutsättningarna varierar kraftigt
mellan de olika regionerna i utvecklingsländerna, liksom möjligheterna att lyckas med en regional
integration,

8 . anser att i de regioner som inte har de nödvändiga förutsättningarna för att lyckas med en regional
integration torde stöd till andra former av regionalt samarbete vara lämpligare,
9. önskar att större tonvikt skall läggas vid funktionellt samarbete vad gäller EU:s stöd till vissa
regioner i tredje världen (särskilt i Afrika), eftersom sådant samarbete kan skapa ömsesidigt förtroende
och gemensamma intressen, som lägger grunden för en senare politisk harmonisering och slutligen en
sund regional ekonomisk integration,

10. anser att all EU-politik för stöd till regionalt samarbete och, inom denna politik, regional
ekonomisk integration bör baseras på
— förståelse för regionala särdrag i utvecklingsländerna (historiska, ekonomiska, politiska, sociala och
institutionella),

— en bedömning av i vilken utsträckning det kan anses finnas nödvändiga förutsättningar för regional
ekonomisk integration (till skillnad från program för funktionellt regionalt samarbete) i de olika
regionerna i tredje världen,
— en realistisk bedömning av planerade tidsramar och faser i regionala samarbetsprocesser som kan
lägga grunden för en senare ekonomisk integration,

1 1 . anser att en multilateral liberalisering som enbart bygger på marknadskrafterna i vissa regioner i
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, kan reducera de positiva ekonomiska
effekter regionen kan erhålla från regional ekonomisk integration,
12. anser att regional ekonomisk integration ofta bör omfatta en rad olika preferensåtgärder för att
stödja regionens svagare ekonomier; betonar att EU bör överväga detta och bygga sina stödåtgärder på de
svagare ländernas behov i ett regionalt system,

13 .
anser att det är nödvändigt att avtalen om regional integration gör det möjligt för parterna att
fördjupa sin ekonomiska och handelsmässiga integration mer än vad Världshandelsorganisationen
(GATT, 1994) kräver, under förutsättning att dessa liberaliseringsavtal inte medför en ökad protektionism
mot de länder som står utanför nämnda avtal ,
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14.

anser att man måste ägna mycket mer uppmärksamhet at problemet med att finansiera

sammanhållningsåtgärder där man stödjer regional ekonomisk integration mellan länder med mycket
olika ekonomiska strukturer och utvecklingsnivåer,
15 . anser att anpassningskostnaderna för utvecklingsländer som går från icke-ömsesidiga preferenser
mot ökat samarbete kommer att variera kraftigt mellan olika utvecklingsländer och mellan olika regioner;

instämmer i kommissionens åsikt om att det för att stärka integrationen kan bli nödvändigt att stödja olika
former av anpassningsstöd till de länder, regioner eller sektorer som har de största anpassningskostna
derna genom donationer,

1 6. anser att man för de enskilda utvecklingsländerna och regionerna noga måste överväga följderna av
att gå från icke-ömsesidiga preferenser mot större ömdesidighet för att försäkra sig om att de mål man satt
upp, att minska fattigdomen och att stödja varaktig social , ekonomisk och humanistisk utveckling, inte
försummas,

17 . anser att det alltför stora antalet regionala organisationer i Afrika leder till kostsamt dubbelarbete,
ineffektivitet och samordningsproblem och uppmanar därför kommissionen och EU:s medlemsstater att
stödja en rationalisering av de nu existerande organisationerna, om de berörda länderna önskar det,
1 8 . understryker den träffande formuleringen i meddelandet att överlappande och motverkande mandat
för regionala organisationer leder till ineffektivitet och resursslöseri ; uppmanar kommissionen att ta upp
detta i sina kontakter med berörda organisationer och regeringar, att arbeta för en effektiv samordning och
att bistå med de resurser som behövs ,

19 . uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förutsättningslöst undersöka de regionala
organisationernas effektivitet och möjligheter att lyckas, och bara stödja sådana organisationer som
varaktigt kan bidra till att förbättra den ekonomiska, politiska, sociala och miljömässiga situationen,
20. uppmanar kommissionen att främja och stödja sådan regional integration som berör unionens
yttersta randområden och de stater, länder eller territorier som utgör deras geografiska omgivning i syfte
att uppnå ett samarbete som bygger på de olika parternas utvecklingsbehov och respekt för parternas
intressen,

21 . anser det vara väsentligt att insatserna för regional ekonomisk integration även inkluderar
lokalbefolkningen och den privata sektorn eftersom man inte kan uppnå bestående framgångar utan stöd
från gräsrotsnivå; påpekar också att målet att minska fattigdomen bäst uppnås genom att använda sig av
metoder som är anpassade till lokala förhållanden och som överför befogenheter till lokal nivå,
22. anser att man vid all regional ekonomisk integration bör bedöma och ta hänsyn till kvinnors, barns
och särskilt utsatta gruppers , t.ex . ursprungsbefolkningar, intressen,

23 .

stödjer kraftigt kommissionens åsikt om behovet av att öka den lokala medverkan i utformning och

genomförande av riktlinjer för regional integration ; anser att tekniskt stöd och utbildningsprogram är
viktiga för att uppnå detta mål ,

24. delar kommissionens åsikt att externt stöd kan bli nödvändigt för att undvika negativa effekter på
betalningsbalansen hos många utvecklingsländer som resultat av en minskning av deras tullintäkter till
följd av ekonomisk liberalisering i samband med regional ekonomisk integration,
25 .

anser det absolut nödvändigt att nationella ekonomiska reformprogram tar hänsyn till den regionala

dimensionen,

26. understryker att den regionala ekonomiska integrationen på lång och medellång sikt kan vara den
bästa vägen till utveckling, både i Maghreb-, Mashrek-länderna och i Mellanöstern; uppmanar därför
kommissionen att överväga (och eventuellt genomföra) en ändring och tillåta kumulering av ursprungs
reglerna för de främsta exportprodukterna från Medelhavsområdet i syfte att stimulera den ekonomiska
och handelsmässiga integrationen mellan regionens olika länder och grupper av länder,
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27 . välkomnar införandet av regional kumulering i samband med ursprungsreglerna i Lomé IV/2, men
efterfrågar en förenkling av förfarandena och en flexibel tillämpning av bestämmelserna för regional
kumulering för att säkerställa att de möjligheter till att öka handeln och skapa nya investeringar som detta
nya instrument innebär uppmuntras på ett verkningsfullt sätt,
28 . välkomnar införandet nyligen av den regionala kumuleringen av ursprungsreglerna i EU:s
handelsutbyte med medlemsländerna i den centralamerikanska gemensamma marknaden vad beträffar
produkter som gynnas av unionens generella preferenssystem,

29.

anser att EU på ett mer beslutsamt sätt bör använda det generella preferenssystemet som ett

instrument för att främja den regionala ekonomiska integrationen i utvecklingsländerna och anser därför
att kommissionen bör underlätta en mer flexibel användning av ursprungsreglerna från dessa länders sida,
och tillåta en subregional kumulering,
30. anser att man genom att lägga större vikt vid de miljömässiga aspekterna skulle stärka
kommissionens meddelande eftersom man aldrig kan få till stånd en varaktig utvecklingsstrategi utan att
ta med miljöfrågor i beräkningarna; anmodar därför kommissionen att ta med den aspekten i meddelandet,

31 . uppmanar kommissionen att lägga fram ytterligare en rapport om den regionala integrationen i
utvecklingsländerna, en rapport som omfattar de delar av den ekonomiska integrationen som hittills inte
behandlats, t.ex . infrastruktur och i synnerhet politiska, kulturella och etniska aspekter, som är väsentliga
grundförutsättningar för att integrationen skall lyckas,
32.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och

medlemsstaternas regeringar.

7 . Kris inom rissektorn

B4-0211 , 0280, 0281 , 0283, 0284/97

Resolution om krisen inom rissektorn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma
organisationen av marknaden för ris ('),
— med beaktande av kommissionens förordningar (EG) nr 19/97 och 21 /97 av den 8 januari 1997 (2),

— med beaktande av de koncessioner som Förenta staterna beviljats för att problem inte skall uppstå i
Världshandelsorganisationen, och med beaktande av följande :
A. Gemenskapens rissektor befinner sig i ett mycket allvarligt läge efter att för första gängen sedan
reformen av den gemensamma organisationen av marknaden ha återhämtat sig och efter en lång
period av torka står rissektorn nu inför allvarliga problem med att saluföra sin produktion .
B. De volymer som importeras tullfritt från utomeuropeiska länder och territorier har ökat från 58 000
ton 1992 till 300 000 ton 1996; denna ökade import har orsakat prisfall på ris inom Europeiska
unionen och lett till avsevärd skada för de europeiska risproducenterna.

C. Grunden till problemet är en försämring av gemenskapens förmånssystem till följd av Uruguay
rundan, Förenta staternas påtryckningar i Världshandelsorganisationen, vissa förmånsavtal och den
ytterligare kvot som beviljats AVS-staterna efter EU:s utvidgning.
(')
(2)

EGT L 329 , 30.12.1995 , s . 18 .
EGT L 5 , 9.1.1997 , s . 19 och 24 .
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D. Sedan införandet av rådets beslut 91 /482/EEG av den 25 juli 1991 om en associering av de
utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen (') trädde i
kraft har importen från dessa länder blivit ohållbar.
E. Av denna orsak antogs kommissionens förordning (EG) nr 304/97 av den 17 februari 1997 om
skyddsåtgärder mot import till gemenskapen av ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och
territorierna och en tullkvot (2) infördes ; genom kommissionens förordning (EG) nr 196/97 av den 31

januari 1997 (3) infördes dessutom en tullkvot på 32 000 ton ris per regleringsår för Egypten, som
redan tidigare beviljats en reducering av tullavgifterna med 25 % ; Egypten hade redan beviljats en
reducering av tullavgifterna med 25 % och kommissionens beslut innebär att Egypten dessutom får
total avgiftsbefrielse för en kvantitet på 32 000 ton.
F. Den obstruktionsattityd som en av unionens medlemsstater intagit omöjliggör en översyn av
ovannämnda beslut 91 /482/EEG, som är upphovet till dagens allvarliga kris.

G. Riskvantiteterna i livsmedelsbiståndet bör öka, vilket skulle vara ett betydelsefullt bidrag till
rissektorn .

1 . Europaparlamentet anser att unionen snarast måste vidta åtgärder för att nå en effektiv och varaktig
lösning på problemen på den gemensamma marknaden för ris och ändra rådets ovannämnda beslut
482/91 /EG,

2. uppmanar rådet att ta sig ut ur den återvändsgränd man hamnat i och uppmanar den medlemsstat som
orsakat blockeringen att samarbeta för att försöka nå en rättvis lösning,
3.

uppmanar kommissionen att i den händelse rådet inte lyckas göra detta planera för en förlängning av

ovanstående förordning (EG) nr 21 /97 ,

4. uppmanar kommissionen att utvärdera effekterna av Förenta staternas "cumulative recovery
system", det vill säga systemet med bidrag till importavgifter vid överbeskattning, och beklagar de
koncessioner som Europeiska unionen beviljat Förenta staterna efter utpressning,
5.

önskar att gemenskapsris prioriteras vid livsmedelsbistånd,

6. anhåller om att den tillgängliga kvoten för exportbidrag för regleringsåret 96/97 utökas med de
75 000 ton som inte utnyttjades under föregående regleringsår,
7 . anser att reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för ris måste säkerställa
stabilitet på gemenskapens rismarknad och bibehållna inkomster för unionens risodlare och uppmanar
kommissionen att genomföra en analys av funktionen och effektiviteten hos den gemensamma
organisationen av marknaden,

8 . uppdrar åt sin ordförande av vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna
i risproducerande medlemsstater och Förenta staternas regering.

(')
( 2)
O

EGT L 263 , 19.9.1991 , s . 1 .
EGT L 36, 6.2.1997 , s . 1 .
EGT L 31 , 1.2.1997 , s . 53 .
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Baldi, Baldini, Bardong, Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Belleré, Berger, Berthu, Blak, Blokland, Blot,
Böge, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Breyer, Cabezón Alonso, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Castagnède, Christodoulou, Colajanni, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Correia,
Corrie, Cot, Cox , Crampton, Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin, De Melo, de Vries, van Dijk, Dillen,
Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Etti, Fabra Vallés,
Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Fassa, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming , Florio,
Fontaine, Fraga Estévez, Funk, Ghilardotti , Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado , Glase, Goerens. Görlach .

Gomolka, Gonzalez Ålvarez, Graenitz, Grossetete, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Diaz, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Haug, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman,
Hoff, Holm, Hughes, Hyland, Jöns, Kaklamanis , Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kouchner, Krehl ,
Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lalumière, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive,
Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg, Linkohr, Linser, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney , McCartin,
McGowan, McKenna, Maij-Weggen, Malangre, Malerba, Mann Thomas, Marinucci, Martens, Martin
David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mayer, Menrad, Miller, Miranda, Miranda de Lage,
Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Mosiek-Urbahn, Muller, Mulder, Myller, Napoletano, Nassauer,
Needle, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Paasio, Pack,
Pailler, Papayannakis, Pasty, Peter, Pettinari, Poettering, Posselt, Provan, Puerta, van Putten, Rapkay,
Raschhofer, Ribeiro, Ripa di Meana, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sandbæk,
Santini, Scarbonchi, Schäfer, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schulz, Schwaiger,
Secchi , Sichrovsky, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Sonneveld, Sornosa Martinez, Souchet, Stenmarck,
Striby, Swoboda, Tamino, Tannert, Taubira-Delannon, Theato, Theonas, Tindemans, Torres Couto,
Torres Marqués, Trakatellis, Trautmann, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da
Silva, Vecchi, Verwaerde, van der Waal, Walter, Weber, Weiier, Wemheuer, White, Wiebenga,
Wijsenbeek, Willockx, Wilson, Wolf
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Resultat av omröstningarna med namnupprop
(+) = Ja-röster

(—) = Nej -röster
(O) = Nedlagda röster
1 . Betänkande av Schmidbauer A4-0044/97
resolution

(+)
ARE : Kouchner, Lalumière, Weber

ELDR: Boogerd-Quaak, Dybkjær, Mulder
GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Theonas

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal
NI: Hager, Lukas, Raschhofer
PPE : Alber, Argyros, Bébéar, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Colombo Svevo, Corrie, De

Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi , Fontaine, Fraga
Estevez, Gillis, Gomolka, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Konrad, Langenhagen, Lenz, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack,
Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas , Sonneveld, Stenmarck, Theato,
Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, Verwaerde
PSE : Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Botz, Correia, Elchlepp, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach,
Graenitz, Hallam , Haug, Hawlicek, Hoff, Hughes, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Krehl ,
Kühne, Lindeperg , Lüttge, McGowan, Martin David W. , Miranda de Lage, Myller, Needle, Newman,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Torres Marques, Vecchi, Walter, Weiler, Wemheuer,
White

UPE : d'Aboville, Baldi , Florio, Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes , Santini
V : Aelvoet, Gahrton, Holm, McKenna, Ripa di Meana, Wolf

2. Betänkande av Needie A4-0086/97
resolution

(+)
ARE : Taubira-Delannon

ELDR: Dybkjær, Mulder
GUE/NGL : Ephremidis, Eriksson, Gutierrez Diaz, Sjöstedt, Theonas
I-EDN : Blokland, van der Waal
NI : Linser

PPE : Alber, de Brémond d'Ars , Camisón Asensio , Christodoulou , Colombo Svevo , Corrie, Cunha, De

Esteban Martin, De Melo, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Filippi, Flemming, Fontaine,
Fraga Estevez, Gomolka, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Maij-Weggen, Martens,
Menrad, Oomen-Ruijten, Poettering, Posselt, Provan , Schiedermeier, Schleicher, Stenmarck, Theato,
Tindemans, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Correia, Elchlepp, Falconer, Fantuzzi , Ghilardotti , Graenitz,
Hallam, Haug, Hendrick, Hoff, Jöns, Karamanou, Kindermann, McGowan, Martin David W. , Miranda de
Lage, Needle, Newman, Oddy, Paasio, van Putten, Schmidbauer, Schulz, Smith, Swoboda, Tannert,
Vecchi , Wemheuer
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UPE : Pasty, Santini
V : Aelvoet

(O)
V : Holm

