C 309 E/78

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

2.
For så vidt angår iværksættelsen af udviklingen af landdistrikterne, der udgør anden søjle af den fælles
landbrugspolitik, har Rådet besluttet, at EUGFL, Garantisektionen, foruden landbrugets traditionelle
markedsforanstaltninger skal finansiere programmerne for udvikling af landdistrikterne, der for fire af
foranstaltningernes vedkommende (førtidspension, udligningsgodtgørelser, skovrejsning og landbrugsmiljø)
dækker hele EU. Seks andre foranstaltninger (investering i bedrifterne, unge landbrugere, uddannelse,
skovbrug, forarbejdning og markedsføring, tilpasning og diversificering af landdistrikterne), der også
finansieres under EUGFL, Garantisektionen, hører imidlertid for mål 1-regionernes vedkommende
(herunder Galicien) under EUGFL, Udviklingssektionen, som supplerer bidragene fra de øvrige strukturfonde.
3.
I henhold til de gældende regler for udviklingen af landdistrikter skal alle foranstaltningerne på dette
område slås sammen, og det er så op til medlemsstaten at vælge at iværksætte dem af dem, der har den
gunstigste effekt på den fremtidige udvikling af landdistrikterne.
4.
Rådet kan meddele det ærede medlem, at det den 15. juli 2002 havde en første drøftelse om
midtvejsrevisionen af den fælles landbrugspolitik, efter at Kommissionen havde forelagt sin meddelelse.

(2002/C 309 E/089)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1060/02
af Alexandros Alavanos (GUE/NGL) til Rådet
(17. april 2002)

Om: Standsning af krigshandlingerne i Irak
Den amerikanske præsidents henvisninger til »det ondes akse« og det, at der konstant tales om forestående
militære aktioner imod Irak, har vakt foruroligelse i offentligheden i medlemsstaterne. Under henvisning til,
at den nye krig, der måske vil bryde ud i Irak, også direkte berører europæiske interesser i området,
anmodes Rådet om at oplyse følgende: Hvilken fælles holdning har Rådet indtaget i betragtning af, at en
sådan udvikling med stor sandsynlighed kan forventes, og hvilke initiativer har Rådet taget for at afværge
nye militære interventioner i Irak?

Svar
(30. september 2002)
Rådet er og bliver overbevist om, at enhver løsning for Irak forudsætter, at resolutionerne fra FN’s
Sikkerhedsråd, navnlig resolution 687, 1284 og 1382, gennemføres fuldt ud og uden forhåndsbetingelser
og om, at Irak skal overholde sine nedrustningsforpligtelser. Rådet følger nøje møderne med De Forenede
Nationers generalsekretær og støtter de bestræbelser, han udfolder. Iraks udenrigsminister Naji Sabri har
således mødtes med FN’s generalsekretær to gange, den 7. marts og den 1.-2. maj 2002. Efter det seneste
møde vurderede FN’s generalsekretær, ikke mindst i betragtning af, at den irakiske minister var ledsaget af
højtstående regeringseksperter i nedrustning, at der er sket hurtige fremskridt, og at der kom en reel dialog
i gang om gennemførelsen af resolutionerne og samarbejdet med UNMOVIC. Næste møde [skal finde sted
om ca. en måned, og EU håber, at det vil føre til positive og konkrete resultater] (1).
(1) Opdateres ved et corrigendum, hvis dette svar ikke når frem til Europa-Parlamentet inden denne dato.

(2002/C 309 E/090)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1061/02
af Stavros Xarchakos (PPE-DE) til Rådet
(17. april 2002)

Om: Udveksling af data mellem nationale myndigheder (I.D.A.)
Rådet (transport- og kommunikationsministrene) trådte sammen den 25. marts 2002 og traf blandt andet
afgørelse om udveksling af data mellem nationale myndigheder (»Interchange of Data between
Administrations«  »I.D.A.«). Denne afgørelse omfatter også videregivelse af data mellem EU-lande og
ikke-medlemslande, sådan som det fremgår af meddelelsesbladet »Euractiv« af 26. marts 2002 (netside:
www.euractiv.com).
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