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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat, het College van quaestoren, aan de leden van het Europees Parlement de
volgende mededelingen heeft doen toekomen:

02/01 Pendelbussen van de hotels naar het Europees Parlement in Straatsburg

05/01 Analyse van de kwaliteit van lucht en water in het LOW-gebouw in Straatsburg

06/01 Aanpassing van de vergoedingen voor 2001

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het College van Quaestoren:

Straatsburg: Salvador de Madariaga (SDM)gebouw, 6/20 Tel.  74195

Brussel : Paul-Henri Spaak-gebouw, 8b/66 Tel.  43722

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

VRAGENUUR (B5-0007/01) 13 en 14 februari 2001

30 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Herman SCHMID Crisisbeheersing H-0015/01

Jonas SJÖSTEDT VN-mandaat voor vredesinterventies H-0022/01

Per GAHRTON Aanbeveling van het Europees Parlement betreffende
een civiele vredesmacht

H-0031/01

Marianne ERIKSSON Turkije en militaire crisisbeheersing H-0018/01

Bart STAES Langdurige beslechtingsprocedures in geval van
verkeersongevallen in derde landen

H-0023/01

Jens-Peter BONDE Regels van het Zweedse voorzitterschap over toegang
tot officiële documenten

H-0026/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Tragische dood van Afrikaanse immigranten aan de
Zuidspaanse kust

H-0027/01

María IZQUIERDO
ROJO

Vrouwen en het fundamentalisme van de Taliban H-0032/01

Neil MacCORMICK Mensenrechten: onderdrukking van vrouwen in
Afghanistan

H-0052/01

Brian SIMPSON Vervoer en integratie H-0040/01

Mary HONEYBALL Energie en integratie H-0041/01

Caroline LUCAS Algemene zaken en integratie H-0042/01

Riitta MYLLER ECOFIN en integratie H-0043/01

Peter SKINNER Parlement en integratieproces H-0044/01

Mark WATTS Coherentie van de integratievoornemens H-0045/01

Nuala AHERN Industrieraad en integratie H-0046/01

Marit PAULSEN Gebrekkige controle op dierenbescherming in Europa H-0050/01
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Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Radioactieve besmetting van de Egeïsche en de Ionische
Zee

H-0054/01

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Alexandros ALAVANOS Gevolgen van uraniumhoudende bommen in Kosovo H-0014/01
/rev.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Radioactieve besmetting van de Egeïsche en de Ionische
Zee

H-0055/01

Bart STAES Servië en het gemeenschappelijk buitenlands
veiligheidsbeleid

H-0037/01

Myrsini ZORBA Kinderen in Turkse gevangenissen H-0069/01

Anneli HULTHÉN Veiligheid van producten voor kinderen H-0085/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer KINNOCK

Per GAHRTON Beweringen over poging van Commissielid Kinnock om
ex-Commisielid Gradin de mond te snoeren

H-0057/01

Jan ANDERSSON Acties van de Commissie met betrekking tot de vrijheid
van meningsuiting

H-0081/01

Göran FÄRM Optreden van de Commissie naar aanleiding van kritiek
van een voormalig commissaris

H-0122/01

Maj THEORIN Kandidaten voor de functie van directeur-generaal H-0083/01

De Heer BYRNE

Niels BUSK BSE-besluiten H-0011/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Gekke koeienziekte H-0019/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

BSE, comsumptie van runderbeenderen H-0021/01
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OVERZICHT VRAGENUUR
FEBRUARI  2001

Instelling
Aantal
inge-

diende
vragen

Plenair
be-

handelde
vragen

Vragen
met

schrifte-
lijk

antwoord

Aanvullende
vragen

Wegens
afwezig-
heid van
indiener
vervallen
vragen

Door
indiener in-
getrokken

vragen

Reeds op
ontwerp-
agenda

geplaatste
vragen

Vertegenwoordigers
Van de instellingen

Raad 44 18 19 5 0 7* 0 de heer DANIELSSON

Commissie 74 12 60 11 0 2 0 de heer VERHEUGEN
de heer KINNOCK
de heer BYRNE

Totaal 118 30 79 16 0 9 0

* 1 vraag werd teruggetrokken.
    Aangezien enkele vertalingen niet tijdig zijn aangekomen heeft de Raad 6 vragen niet beantwoord.
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

No. PE-nr. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen
Hand-
tekeningen

19/2000

20/2000

21/2000

298.351

298.351

299.082

Graham WATSON, Daniel COHN-
BENDIT, François BAYROU, John
HUME en Iñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND en
Theresa VILLIERS

Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLE, Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG en Marie-France
STIRBOIS

Racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme

De bescherming van dolfijnen en zeeschildpadden

Vervallen van het mandaat van de heer Jean-Marie Le
Pen

14.11.2000

05.12.2000

05.12.2000

14.02.2001

05.03.2001

05.03.2001

211

102

8

                                                
1 Situatie op 16.02.2001
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22/2000

23/2000

01/2001

299.538

299.537

301.426

Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER, Jules
MAATEN en Marieke SANDERS-
TEN HOLTE

Ria OOMEN-RUIJTEN

Daniel DUCARME

Een te maken studie van de onbedoelde onevenredig
negatieve neveneffecten voor economische activiteiten
van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Natura
2000 richtlijn

Implementatie van de Vogelrichtlijn

De huidige landbouwproblematiek

19.12.2000

19.12.2000

13.02.2001

19.03.2001

19.03.2001

13.05.2001

14

10

4
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

19/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het Hema-Lendu-conflict in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo

Brussel, 1 februari 2001

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de aanhoudende berichten over hevige gevechten tussen
Hema en Lendu, en slachtingen in de regio van Bunia in het noordoosten van de DRC. De
gevechten hebben ertoe geleid dat een aanzienlijk deel van de bevolking is gevlucht.

De traditionele rivaliteit tussen de twee gemeenschappen is door het conflict in de DRC verscherpt.

De situatie is nog verslechterd door de aanhoudende militaire aanwezigheid van het Ugandese leger
in dit gedeelte van de DRC, hetgeen fnuikend is voor de inspanningen tot herstel van de vrede
aldaar. De regio staat momenteel de facto onder controle van het Ugandese leger en het recentelijk
opgerichte Congolese bevrijdingsfront (CLF), het laatstgenoemde zonder de door de heer Wamba
dia Wamba geleide RCD-ML-beweging.

Hoewel zij onverminderd vasthoudt aan haar standpunt wat betreft de terugtrekking van
buitenlandse strijdkrachten uit de DRC, conform de overeenkomst van Lusaka en de desbetreffende
resoluties van de VN-Veiligheidsraad, doet de Europese Unie een beroep op de Ugandese
autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de eerbiediging van de
mensenrechten in de gebieden die zij onder controle hebben,zich tot het uiterste in te spannen om
een eind te maken aan deze slachtpartijen en hun invloed op de opstandige bewegingen van de DRC
in het gebied aan te wenden om tot verwezenlijking van deze doelstelling bij te dragen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede Ijsland en Liechtenstein, EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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20/01

Vergadering van het voorzitterschap namens de Europese Unie
 betreffende de bomaanslag

op de "Daily News" in Zimbabwe
Brussel, 31 januari 2001

De Europese Unie betreurt de bomaanslag op 28 januari op de drukkerij van het dagblad "Daily
News" in Harare. Deze aanslag op het pand van een onafhankelijk dagblad en andere aanvallen
tijdens het weekend op verkopers van de Herald en Sunday Mail vormden het trieste hoogtepunt in
een reeks gewelddadige incidenten; deze betekenen een ondermijning van het recht op vrije
meningsuiting dat de media in Zimbabwe tot op heden genoten. Een vrije, onafhankelijke pers
vormt een cruciaal element voor de handhaving van de democratische waarden en de eerbiediging
van de rechtsstaat, waar ook ter wereld. De Europese Unie veroordeelt alle acties, uit welke hoek
ook, die de interne stabiliteit van Zimbabwe bedreigen, en dringt er bij de regering van Zimbabwe
op aan dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze recente incidenten, voor de rechter worden
gebracht.

De Europese Unie doet een beroep op alle partijen in Zimbabwe om het recht van elke onderdaan
van het land om openlijk en zonder vrees voor geweld zijn mening te uiten, te eerbiedigen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________



ALGEMENE INFORMATIE 15

Bulletin 12.03.2001 - NL- PE 299.526

21/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de zaak Kulov

Brussel, 2 februari 2001

De Europese Unie is bezorgd over de omstandigheden waarin het recente proces tegen de leider van
de oppositie, de heer Felix Kulov, zich heeft afgespeeld. Er bestaan aanwijzingen dat bij dit proces
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, hetgeen de Unie ernstige zorgen baart. De heer Kulov
is op 22 januari 2001 door een militaire rechtbank in Bisjkek tot zeven jaar gevangenisstraf met
inbeslagname van zijn bezittingen veroordeeld. Zijn advocaten zijn tegen dit vonnis in beroep
gegaan. De Europese Unie dringt er bij de bevoegde Kirgizische autoriteiten op aan om in hoger
beroep een transparant proces te waarborgen.

De heer Kulov was in augustus 2000 vrijgesproken en uit de gevangenis ontslagen. De raad van de
militaire rechtbank van Kirgizstan besloot echter de zaak te heropenen toen de heer Kulov aan-
kondigde dat hij kandidaat zou zijn bij de presidentsverkiezingen, waar hij uiteindelijk van heeft
afgezien. De heer Kulov beweert dat de aanklacht tegen hem vals was en op niets berust. De
afhandeling van de zaak door de Kirgizische autoriteiten doet helaas vermoeden dat er politieke
motieven in het spel zijn.

De EU heeft reeds haar grote bezorgdheid geuit over de recente rechtszaken tegen de heren
Dyryldaev en Turganaliev. De EU erkent tevens dat de president van Kirgizstan onlangs positieve
stappen heeft gezet op het gebied van de mensenrechten, onder andere met zijn recente decreten
over betere naleving van de mensenrechtennormen en de aanstelling van een ombudsman.

De EU zou de Kirgizische autoriteiten er evenwel aan willen herinneren dat zij veel belang hecht
aan alle aspecten van de mensenrechtensituatie, met inbegrip van de behandeling van vooraan-
staande opposanten en mensenrechtenactivisten.

De EU wil de Kirgizische autoriteiten er ook op attenderen dat respect voor de democratie en de
beginselen van het internationaal recht en de mensenrechten verankerd zijn in de Partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst (artikel 2) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en
de Republiek Kirgizstan. Daarom verzoekt de EU de Kirgizische autoriteiten om extra informatie te
verschaffen met het oog op de volgende vergadering van het Samenwerkingscomité in Brussel
begin maart.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische
Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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22/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de nieuwe uitbarsting van geweld in Mitrovica

Brussel, 2 februari 2001

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de nieuwe uitbarsting van geweld in de stad Mitrovica,
Kosovo. Zij verklaart opnieuw dat zij alle gewelddaden en verstoringen van de openbare orde
krachtig veroordeelt. Deze incidenten vormen een ernstige bedreiging voor het scheppen van
vertrouwen tussen de etnische gemeenschappen en ondermijnen de activiteiten van de leden van de
internationale gemeenschap die werkzaam zijn in het belang van de bevolking van Kosovo.

De Europese Unie betreurt het geweld en de bedreigingen van de afgelopen dagen jegens de
internationale aanwezigheid, in het bijzonder jegens KFOR-soldaten en plaatselijk burgerpersoneel,
in het gebied van Mitrovica.

De Europese Unie herhaalt andermaal dat zij UNSC-resolutie 1244 volledig steunt en
gecommitteerd blijft aan een multi-etnisch en ongedeeld Kosovo, waar alle bewoners in veiligheid
kunnen leven. De EU bevestigt opnieuw haar krachtige steun voor de inspanningen van de UNMIK
en de KFOR om UNSC-resolutie 1244 uit te voeren, wat onder uiterst moeilijke omstandigheden
moet gebeuren.

Kosovo geniet aanzienlijke internationale politieke, militaire en financiële steun om de
voorwaarden te scheppen voor een vreedzame en bloeiende toekomst. Deze steun vergt de actieve
medewerking van alle burgers van Kosovo en van hun leiders.

De EU roept de politieke leiders in Kosovo op, hun invloed aan te wenden en onmiddellijke en
concrete maatregelen te treffen om het geweld een halt toe te roepen en om de rust in het gebied van
Mitrovica te herstellen.

_______________________



ALGEMENE INFORMATIE 17

Bulletin 12.03.2001 - NL- PE 299.526

23/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Togo

Brussel, 6 februari 2001

De Europese Unie is verheugd over de aankondiging van de parlementsverkiezingen die op 14 en
28 oktober 2001 zullen plaatsvinden. De Europese Unie acht deze verkiezingen van wezenlijk
belang om het politieke leven in Togo in rustiger banen te leiden.

De Europese Unie beschouwt deze aankondiging als een eerste stap naar de normalisering van haar
betrekkingen met Togo, en moedigt alle partijen aan verder werk te maken van de uitvoering van de
kaderovereenkomst van Lomé, hetgeen moet resulteren in vrije, eerlijke en transparante
verkiezingen.

De Europese Unie meent in dit verband dat haar bemiddelaars actief bijdragen tot de
totstandkoming van de compromisoplossingen die nodig zijn in de intra-Togolese dialoog.

De Europese Unie herhaalt dat zij bereid blijft desgewenst technische en financiële bijstand ten
behoeve van het verkiezingsproces te verlenen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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24/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het werkklimaat voor de media en om te herinneren aan

de bezorgdheid omtrent de zaak Gongadze
Brussel, 5 februari 2001

De Europese Unie spreekt nogmaals haar bezorgdheid uit over het aanhoudende problematische
klimaat voor de media in Oekraïne en wenst te benadrukken dat de Oekraïense autoriteiten ervoor
zouden moeten zorgen dat journalisten vrijelijk kunnen werken in een veilig klimaat zonder peste-
rijen. Het is bijzonder belangrijk dat de afgifte van omroepvergunningen aan radiostations vrij en
open gebeurt. De Europese Unie zou graag zien dat dit belangrijke beginsel in het geval van Radio
Continent wordt geëerbiedigd.

Niettegenstaande de opmerkingen van de procureur-generaal in het Oekraïense parlement op
10 januari betreffende het Gongadze-onderzoek, is de Europese Unie er niet van overtuigd dat deze
zaak met voldoende transparantie en grondigheid is onderzocht.

De Europese Unie dringt aan op een volledig en transparant onderzoek naar de verdwijning van de
heer Gongadze. Een dergelijk onderzoek zou tot meer vertrouwen leiden in de wijze waarop de
Oekraïense autoriteiten deze zaak behandelen.

De Europese Unie sluit zich aan bij de eisen die door de Parlementaire Vergadering van de Raad
van Europa in haar resolutie van 25 januari zijn geformuleerd en herhaalt het beroep van de Parle-
mentaire Vergadering op de bevoegde Oekraïense autoriteiten om maatregelen te nemen ter
verbetering van het algemeen klimaat waarbinnen de media opereren en, op de langere termijn, om
de basis te scheppen voor een stabiele en onomkeerbare democratische hervorming op mediagebied
in Oekraïne. De Europese Unie steunt de oproep van de Parlementaire Vergadering van de Raad
van Europa aan de Raad van Europa om een onafhankelijke analyse van de zogenoemde Gongadze-
tapes te organiseren.

Meer in het algemeen herhaalt de Europese Unie eraan gehecht te zijn dat de politieke vrijheden in
Oekraïne worden versterkt - met inbegrip van de vrijheid van demonstratie - welke vrijheden uit
hoofde van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst de grondslag zelf van haar partner-
schap met dit land vormen.

________________________
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25/01

Verklaring namens de Europese Unie en
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

over de nieuwe uitbarsting van geweld in Mitrovica
Brussel, 5 februari 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, EVA-landen die
lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij de op 2 februari 2001 in Brussel en
in Stockholm bekendgemaakte verklaring namens de Europese Unie over de uitbarsting van geweld
in Mitrovica onderschrijven.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van dit engagement.

________________________

26/01

Verklaring van de Europese Unie over het recente initiatief van de Haïtiaanse civiele
samenleving betreffende een dialoog

Brussel, 6 februari 2001

De Europese Unie neemt nota van het initiatief dat op 18 januari 2001 is uitgegaan van belangrijke
organisaties van de Haïtiaanse civiele samenleving en dat erop gericht is de politieke en
constitutionele crisis die het land momenteel treft tot een oplossing te brengen.

Grote segmenten van de civiele samenleving hebben de politieke partijen van Haïti te kennen
gegeven dat het van cruciaal belang is opnieuw een dialoog aan te gaan om alle beletsels voor het
bereiken van politieke stabiliteit en democratisch pluralisme in het land weg te nemen. Er wordt
voorgesteld een onderhandelingscommissie in te stellen waarvan vertegenwoordigers van de civiele
samenleving en de politieke partijen deel uitmaken.

Dit politiek initiatief kan van de zijde van de Europese Unie op een warm welkom rekenen, en op
alle steun en belangstelling. De oproep tot een dialoog, en de voorstellen die voor de
totstandbrenging daarvan zijn gedaan, sluiten geheel aan bij de wens van de Europese Unie om na
de presidents- en senaatsverkiezingen van november jongstleden, positieve politieke
ontwikkelingen in Haïti te steunen.
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In deze context zou de Europese Unie zich bereid willen verklaren om haar bijstand te verlenen in
het kader van een dialoog tussen de president, de heer Jean-Bertrand Aristide, zijn partij Fanmi
Lavalas en de oppositie in de Convergence Démocratique, een en ander in de lijn van de
inspanningen die de Organisatie van Amerikaanse Staten reeds levert. Het is uitermate belangrijk
dat alle partijen positief reageren op het initiatief, en blijk geven van de openheid en
verzoeningsgezindheid die de Haïtiaanse samenleving van de politieke kringen verwacht. Inmiddels
wordt alle partijen verzocht zich van geweld te onthouden.

De Europese Unie is ernstig bezorgd over het aanslepen van de politieke crisis in Haïti, en betreurt
het uitblijven van significante vooruitgang sinds op 26 november 2000 verkiezingen werden
gehouden. Alleen de hervatting van een dialoog tussen alle geledingen van de Haïtiaanse
samenleving zal het mogelijk maken de crisis spoedig op te lossen, hetgeen voor de toekomstige
politieke en economische ontwikkeling van het land een absoluut vereiste is.

________________________

27/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen in Israël
Brussel, 7 februari 2001

Het voorzitterschap van de Europese Unie feliciteert de heer Ariel Sharon met zijn verkiezing tot
minister-president van Israël, en ziet ernaar uit verdere bijdragen te leveren aan de totstandbrenging
van een rechtvaardige, duurzame vrede in de regio.

De Unie hoopt dat de heer Sharon als minister-president de vaart in het vredesproces en de vredes-
dialoog zal houden, overeenkomstig de wens van alle betrokken partijen. Als teken van haar grote
betrokkenheid, als naburige partner, bij het bouwen aan stabiliteit en welvaart voor de hele regio, is
de Europese Unie bereid om de partijen bij te staan in hun streven naar een vredesovereenkomst en
de uitvoering daarvan.

De Europese Unie beseft dat er aan Israëlisch-Palestijnse zijde reeds veel besproken is in eerlijke en
openhartige onderhandelingen tussen de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit. De
Europese Unie is ervan overtuigd dat de vooruitgang die in de laatste onderhandelingen op alle
belangrijke punten geboekt is, de basis moet vormen voor de toekomstige besprekingen over de
definitieve status. De Unie ziet tevens uit naar een snelle hervatting van de onderhandelingen tussen
Israël enerzijds en Syrië en Libanon anderzijds.
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De Europese Unie bevestigt haar standpunt dat als basis voor onderhandelingen en een recht-
vaardige, duurzame vrede de Resoluties 242 en 338 van de VN-Veiligheidsraad behoren te
dienen, met inbegrip van de ontoelaatbaarheid van het met geweld veroveren van grondgebied, de
behoefte van elke staat in de regio om in veiligheid te leven en het beginsel van land voor vrede.

De Europese Unie doet een beroep op beide partijen om de basisbeginselen die, in overeen-
stemming met de Resoluties 242 en 338, in het kader van de Overeenkomsten van Madrid en Oslo
en latere overeenkomsten vastgesteld zijn, te blijven onderschrijven.

________________________

28/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Birma/Myanmar
Brussel, 8 februari 2001

De EU is ingenomen met de eerste contacten die hebben plaatsgevonden tussen de Nationale Raad
voor Vrede en Ontwikkeling (SPDC) en mevrouw Aung San Suu Kyi, secretaris-generaal van de
Nationale Liga voor Democratie (NLD). De Unie beschouwt deze ontwikkelingen als de meest
belangwekkende sedert 1990. Zij moeten worden aangemoedigd.

Tegelijkertijd wijst de EU erop dat de politieke situatie in Birma/Myanmar verontrustend blijft. Zij
benadrukt dat er, in overeenstemming met het gemeenschappelijk standpunt van de EU en de
resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, concrete maatregelen moeten
worden genomen die tot nationale verzoening, democratie en eerbiediging van de mensenrechten
leiden. De EU hoopt oprecht dat de vertrouwelijke contacten die tussen de SBDC en de NLD zijn
aangeknoopt, zullen leiden tot reële vorderingen op al deze gebieden. De EU is bereid steun te
verlenen voor de verdere uitbouw van deze contacten. Tevens is de EU verheugd over de recente
vrijlating van een aantal activisten van de oppositie.

De EU bevestigt haar krachtige steun voor de inspanningen van de speciale gezant van de
secretaris-generaal van de VN, de heer Tan Sri Razali Ismail, aan wie de Trojka een bezoek heeft
gebracht in verband met haar missie naar Rangoon/Yangon.

De Europese Unie is ingenomen met de gesprekken die de Trojka-missie tijdens haar bezoek aan
Birma/Myanmar van 28 tot en met 31 januari met alle partijen heeft gevoerd.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa Bulgarije, Tsjechië,
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn
van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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COMMISSIES
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

HAARDER
(ELDR)

Aanvullende en gewijzigde begroting
2/2001

AFET (A) 27.02.01

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Milieuactieprogramma van de
Gemeenschap voor 2001-2010

AGRI (A) 27.02.01 C5-0032/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Gezondheidsvoorschriften voor
dierlijke bijproducten (wijziging
richtlijnen 90/425/EEG en
92/118/EEG)

AGRI (A) 27.02.01 C5-0538/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten

AGRI (A) 27.02.01 C5-0539/00

AUROI
(VERTS/ALE)

Akkerbouwgewassen: steunregeling
voor producenten (wijz. verord.
1251/99/EG)

AGRI (P) 27.02.01 C5-0083/01

BUSK
(ELDR)

Dierenbescherming: welzijn van
varkens bij intensieve veehouderij
(wijz. richtlijn 91/630/EEG)

AGRI (P) 27.02.01 C5-0039/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Actieve veredeling en mededinging
aangaande communautaire
landbouwproducten ten opzichte van
derde landen

AGRI (P) 27.02.01 C5-0025/01

STURDY
(PPE-DE)

Rundvlees: gemeenschappelijke
ordening der markten (wijz. verord.
1254/99/EG)

AGRI (P) 27.02.01 C5-0082/01

BOURLANGES
(PPE-DE)

Administratieve hervorming
Commissie: beheer communautaire
programma's en statuut agentschappen

BUDG (A) 27.02.01 C5-0036/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Onderwijs en opleiding: e-Learning-
initiatief, nieuwe technologieën voor
het onderwijs van morgen

BUDG (A) 27.02.01 C5-0741/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Vierde protocol van de
visserijovereenkomst
EG/Denemarken/Groenland

BUDG (A) 27.02.01 C5-0028/01

KUCKELKORN
(PSE)

Deelname van de kandidaat-lidstaten
aan het Europees Milieuagentschap

BUDG (A) 27.02.01 C5-0056/01
C5-0059/01
C5-0060/01

SOULADAKIS
(PSE)

Bestrijding van de
antipersoneelsmijnen in andere derde
landen dan de ontwikkelingslanden

BUDG (A) 27.02.01 C5-0158/00

KUCKELKORN
(PSE)

Begroting 2002: afdeling III -
richtsnoeren

ECON (A) 27.02.01

LULLING
(PPE-DE)

Structurele bedrijfsstatistieken (wijz.
Verord. 58/97/EG)

ECON (P) 27.02.01 C5-0031/01

PRONK
(PPE-DE)

Begroting 2002: afdeling III -
richtsnoeren

EMPL (A) 15.02.01

ANDERSSON J.
(PSE)

Pesterij op het werk EMPL (P) 15.02.01

KRONBERGER
(NI)

Olievoorziening van de Europese
Unie: stand van zaken en
vooruitzichten, kosten en prijzen

ENVI (A) 27.02.01 C5-0739/00

WHITEHEAD
(PSE)

Burgerluchtvaart: gemeenschappelijke
regels, Europees Agentschap voor de
veiligheid van de luchtvaart

ENVI (A) 27.02.01 C5-0663/00

ERIKSSON
(GUE/NGL)

Bestrijding van mensenhandel FEMM (A) 27.02.01 C5-0042/01

PPE-DE Fraktie Pesterij op het werk FEMM (A) 27.02.01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Bestrijding van seksuele uitbuiting
van kinderen en kinderpornografie

FEMM (A) 27.02.01 C5-0043/01

CORBEY
(PSE)

Versnelde actie ter bestrijding van
infectiezieken in het kader van de
armoedebestrijding

ITRE (A) 13.02.01 C5-0014/01

SAVARY
(PSE)

Burgerluchtvaart: gemeenschappelijke
regels, Europees Agentschap voor de
veiligheid van de luchtvaart

ITRE (A) 13.02.01 C5-0663/00

VLASTO
(PPE-DE)

Invoering van een bewakings-,
controle- en informatiesysteem voor
het zeevervoer

ITRE (A) 13.02.01 C5-0700/00

VLASTO
(PPE-DE)

Instelling van een Fonds voor de
vergoeding van schade ten gevolge
van verontreiniging door
koolwaterstoffen

ITRE (A) 13.02.01 C5-0701/00

VLASTO
(PPE-DE)

Verordening tot oprichting van een
Europees agentschap voor de
veiligheid op zee

ITRE (A) 13.02.01 C5-0702/00

PPE-DE Fraktie Follow-up van recente
mijnongevallen in het kader van het
veilig uitoefenen van
mijnbouwactiviteiten

ITRE (A) 13.02.01 C5-0013/01

ELDR-Fraktie Belasting over de toegevoegde
waarde: voorwaarden inzake
facturering (wijziging richtlijn
77/388/EEG)

ITRE (A) 13.02.01 C5-0008/01

PSE-Fraktie Begroting 2002: afdeling III -
richtsnoeren

ITRE (A) 13.02.01

PSE-Fraktie Begroting 2002: overige afdelingen -
richtsnoeren

ITRE (A) 13.02.01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GLANTE
(PSE)

Speciaal verslag van de Rekenkamer
6/2000 over rentesubsidies voor
leningen van de EIB aan KMO

ITRE (A) 27.02.01 C5-0023/01

SCAPAGNINI
(PPE-DE)

Milieuactieprogramma van de
Gemeenschap voor 2001-2010

ITRE (A) 27.02.01 C5-0032/01

ZORBA
(PSE)

Informatiemaatschappij, eEuropa
2002: beveiliging infrastructuren,
bestrijding computercriminaliteit

ITRE (A) 27.02.01

MILLER
(PSE)

Beëindiging van de dienst door
ambtenaren

JURI (P) 27.02.01 C5-0057/01

MILLER
(PSE)

Beëindiging van de dienst door
ambtenaren

JURI (P) 27.02.01 C5-0058/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek om opheffing van de
parlementaire onschendbaarheid van
mevrouw Jeggle

JURI (P) 27.02.01 IMM01203
1

WIELAND
(PPE-DE)

Machines (wijz. richtlijn 95/16/EG) JURI (P) 27.02.01 C5-0035/01

KARAMANOU
(PSE)

Bestrijding van seksuele uitbuiting
van kinderen en kinderpornografie

LIBE (P) 27.02.01 B5-0496/00
B5-0499/00
C5-0043/01

KLAMT
(PPE-DE)

Bestrijding van mensenhandel LIBE (P) 27.02.01 C5-0042/01

MARINHO
(PSE)

Kaderbesluit inzake beslissingen tot
bevriezing van
vermogensbestanddelen of
bewijsstukken (initiatief Frankrijk,
Zweden

LIBE (P) 27.02.01 C5-0055/01

_________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Commissie van de Europese Gemeenschappen: Groenboek - Op
weg naar een Europese strategie voor een continue
energievoorziening

ECON
ENVI
JURI
RETT
ITRE

COM (00) 769
def.

Verslag van de Commissie: Jaarverslag 1999 over het
cohesiefonds

BUDG
ITRE
TOUT
RETT

COM (00) 822
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's over de uitvoering van Richtlijn 95/57/EG van
de Raad betreffende de verzameling van statistische informatie
op het gebied van het toerisme

RETT COM (00) 826
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: De bijdrage van de openbare financiën aan de groei
en de werkgelegenheid: verbetering van kwaliteit en
houdbaarheid

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 846
def.

Verslag van de Commissie: Economische hervorming: Verslag
over de werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU

EMPL
ECON

COM (00) 881
def.

Commissie van de Europese Gemeenschappen: 29e financieel
verslag betreffende het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de landbouw - EOGFL - Afdeling Garantie -
Begrotingsjaar 1999

AGRI
BUDG
CONT

COM (00) 882
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: een internemarktstrategie voor de dienstensector

ECON
ITRE
JURI

COM (00) 888
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
voor de Regio's: De informatiemaatschappij veiliger maken
door de informatie-infrastructuur beter te beveiligen en
computercriminaliteit te bestrijden

CULT
ECON
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 890
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing van Richtlijn
85/374 inzake de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken

ENVI
JURI

COM (00) 893
def.

Mededeling van de Commissie over de uitvoering van
innovatieve acties uit hoofde van artikel 6 van de Verordening
betreffende het Europees Sociaal Fonds voor de
programmeringsperiode 2000-2006

RETT
EMPL

COM (00) 894
def.

Rapport van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van
de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête
naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap

EMPL COM (00) 895
def.

IIIe Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de
toepassing van Richtlijn 89/552/EEG "Televisie zonder
grenzen"

ENVI
ITRE
JURI
CULT

COM (01) 9
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, de Europese Centrale Bank, het Economisch en
Sociaal Comité en Europol: Preventie van fraude en vervalsing
van girale betaalmiddelen

ECON
LIBE

COM (01) 11
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité betreffende de
steun van het Europees Sociaal Fonds voor de Europese
werkgelegenheidsstrategie

FEMM
EMPL

COM (01) 16
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: De EU en
Kaliningrad

ITRE
AFET

COM (01) 26
def.
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Gewijzigde voorstellen
Artikel 250, par. 2 van het EG-Verdrag

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn
95/53/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen inzake
de organisatie van de officiële controles op het gebied van
diervoeding en van Richtlijn 1999/29/EG van de Raad inzake
ongewenste stoffen en producten in diervoeding

AGRI
ENVI

COM (00) 777
def
COD 000068

___________________
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN EN TEKENS

AA : overige besluiten
AVC : instemmingsprocedure
avis COM : advies van de Commissie over de amendementen van het

Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad

CNS : raadplegingsprocedure
CRE : volledig verslag van de vergaderingen
LEX-CSL : definitief besluit van de Raad
LEX-PE : definitief besluit van het Parlement
LEX PE-CSL : definitief besluit in medebeslissing
orien CSL : gemeenschappelijke oriëntatie van de Raad
PE 1ère : medebeslissingsprocedure, Parlement, 1ste lezing
PE 2ème : medebeslissingsprocedure, Parlement, 2de lezing
PE 3ème : medebeslissingsprocedure, Parlement, 3de lezing
pos CSL : gemeenschappelijk standpunt van de Raad
prop COM : voorstel van de Commissie
prop CSL : voorstel van de Raad

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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Vergaderperiode van  31 januari tot 1 februari 2001

Brussel

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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le l ivre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l 'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l 'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales

Contrôle  politique

Session JAN II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission
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A m e n d e m e n t s  a d o p t é s  e n  s é a n c e

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

O ls s o n
A 5 - 0 0 0 2 / 2 0 0 1

E N V I

N is t i c o
A 5 - 0 0 0 3 / 2 0 0 1

E N V I

M c N a l ly
A 5 - 0 0 0 6 / 2 0 0 1

I T R E

M a n n
A 5 - 0 0 0 4 / 2 0 0 1

I T R E

C a n d a l
A 5 - 0 0 1 0 / 2 0 0 1

P E C H

N o g u e i r a  R o m a n
A 5 - 0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN38

Bulletin 12.03.2001 - NL- PE 299.526

Wetgevingswerkzaamheden

I. Voorbereidende documenten

Titel Auteur Rapporteur Zittingsdocument Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedk.

Een nieuw tijdperk voor de productie van
boeken: elektronisch uitgeven en afdrukken
op afroep

CULT O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI resolutie aangen.
met wijzigingen

…/… 01-feb-01 01-feb-01
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II. Wetgevingsprocedures

Verklaring der tekens:
***III: Bemiddeling - ***II: Medebeslissing - tweede lezing - ***I: Medebeslissing - eerste lezing - ***: Instemming - *: Raadpleging

Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG
betreffende het algemeen stelsel van erkenning van
beroepskwalificaties en tot aanvulling van de richtlijnen
77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG,
78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG,
85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG
betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen
ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts,
verloskundige, architect, apotheker en arts

DELE 1997/0345
A5-0012/2001

Wieland

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst
goedgekeurd

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad
betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap

DELE 1998/0265
A5-0013/2001-
Jarzembowski

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst
goedgekeurd

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende
de verlening van vergunningen aan
spoorwegondernemingen

DELE 1998/0266
A5-0014/2001-

Swoboda

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst
goedgekeurd

.../... 31 jan 01 01 fév 01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de
heffing van rechten voor het gebruik van
spoorweginfrastructuur alsmede de veiligheidscertificering

DELE 1998/0267
A5-0014/2001-

Swoboda

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst
goedgekeurd

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van richtlijn 96/22/EG van de Raad
betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij,
van bepaalde stoffen met hormonale werking en van
bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van
beta-agonisten

ENVI 2000/0132
A5-0002/2001

Olsson

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

.../... 01 fév 01 01 fév 01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
twintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de
Raad betreffende de beperking van het op de markt
brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen en preparaten (gechloreerde paraffines met een
korte keten)

ENVI 2000/0104
A5-0003/2001

Nistico

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

sans débat sans débat 01 fév 01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende een communautair energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma voor kantoor- en
communicatieapparatuur

ITRE 2000/0033
A5-0006/2001

Mc Nally

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging
van projecten ter bevordering van de samenwerking en de
handelsbetrekkingen tussen de EU en de
geïndustrialiseerde landen van Noord-Amerika, het Verre
Oosten en Australazië

ITRE 2000/0165
A5-0004/2001

Mann

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

.../... 31 jan 01 01 fév 01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het
Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 mei 2000
tot en met 2 mei 2002, van de vangstmogelijkheden en de
financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
Regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor
de kust van Angola

PECH 2000/0290
A5-0010/2001

Candal

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

zonder debat zonder debat 01 fév 01

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het
Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2000
t/m 30 juni 2003, van de vangstmogelijkheden en de
financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van
Ivoorkust

PECH 2000/0257
A5-0011/2001

Nogueira

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

zonder debat zonder debat 01 fév 01
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III. Wetgevingsamendementen

Nummering van de kolommen: I = titel wetgevingstekst; II = dossiernummer; III = commissie ten principale; IV = procedure; V = zittingsdocument; VI = rapporteur; VII = commissie
ten principale: aantal ter plenaire ingediende amendementen; VIII =  = EP: aantal ter plenaire aangenomen amendementen; IX = fracties: aantal ter plenaire goedgekeurde
amendementen; X = amendementen op de titel van het voorstel; XI = amendementen op de visa; XII = amendementen op de overwegingen; XIII = amendementen op de artikelen of
delen; XIV = amendementen op de bijlagen, met inbegrip van JBZ en GBVB

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
richtlijn 96/22/EG van de Raad betreffende het verbod op het gebruik, in
de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van
bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van beta-
agonisten

2000/0132 ENVI ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot twintigste wijziging
van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de beperking van het
op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
en preparaten (gechloreerde paraffines met een korte keten)

2000/0104 ENVI ***I A5-0003/2001 Nistico 4 4 0 0 0 2 0 2

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoor-
en communicatieapparatuur

2000/0033 ITRE ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van projecten
ter bevordering van de samenwerking en de handelsbetrekkingen tussen
de EU en de geïndustrialiseerde landen van Noord-Amerika, het Verre
Oosten en Australazië

2000/0165 ITRE * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot
vaststelling, voor de periode van 3 mei 2000 tot en met 2 mei 2002, van
de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in
de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van
de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola

2000/0290 PECH * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot
vaststelling, voor de periode van 1 juli 2000 t/m 30 juni 2003, van de
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust

2000/0257 PECH * A5-0011/2001 Nogueira
Roman

4 4 0 0 0 1 3 0
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IV. Behandelde wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen

Titel Referentie Datum
aankon-
diging

Ten
princi-

pale

Juridisch kader finan-
ciering

financiële
programm.
- toewijzing

begr.
jaar

opmerkingen

Verordening van de Raad betreffende de
toepassing van de regeling actieve
veredeling voor het beheer van bepaalde
landbouwmarkten

2000/0349 31-jan-01 AGRI Aanzienlijke versoepeling
van het functioneren van de
regeling actieve veredeling
door toestemming tot het
treffen van
beheersmaatregelen
overeenkomstig artikel 2 van
Besluit van de Raad van 28
juni 1999 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de
Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden

.../... AGRI 2001+n COMM: dit voorstel betreft de procedure
voor het treffen van maatregelen in het
kader van deze regeling en heeft derhalve
als zodanig geen financiële gevolgen

Verordening van de Raad houdende
wijziging van Verordening nr.
136/66/EEG, alsmede van verordening
(EG) nr. 1638/98, met het oog op de
verlenging van de steunregeling en de
kwaliteitsstrategie voor olijfolie

2000/0358 31-jan-01 AGRI Verlenging voor twee extra
verkoopseizoenen (2001/02
et 2002/03) van het geldende
overgangsstelsel.

actie ten
laste van
de EU-
begroting

AGRI 2001+n COM: de verlenging van het
overgangsstelsel voor twee extra
verkoopseizoenen heeft ten opzichte van
de huidige situatie geen financiële
gevolgen
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Titel Referentie Datum
aankon-
diging

Ten
princi-

pale

Juridisch kader finan-
ciering

financiële
programm.
- toewijzing

begr.
jaar

opmerkingen

Verordening van de Raad betreffende de
sluiting van het vierde protocol tot
vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de visserij als bedoeld in
de visserijovereenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap
enerzijds, en de regering van
Denemarken en de lokale regering van
Groenland  anderzijds

2000/0348 31-jan-01 PECH Sluiting van een Protocol
voor een periode van zes jaar

actie ten
laste van
de EU-
begroting

ACTIONS
EXT

2001+n COM: de financiële compensatie is een
forfaitair bedrag, vastgesteld voor de
periode van zes jaar, die elk jaar aan de
lokale regering van Groenland moet
worden betaald

Verordening van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van verordening
(EG, Euratom) nr. 58/97 inzake
structurele bedrijfsstatistieken

2001/0023 31-jan-01 ECON Opstelling van
geharmoniseerde statistische
gegevens over
kredietinstellingen,
pensioenfondsen, andere
kredietbemiddelings-
instellingen, financiële en
verzekeringshulpkassen en
het milieu

actie ten
dele ten
laste van
de EU-
begroting

POL-INT 2002+n COM: de uitgaven voor werkgroepen en
dienstreizen, enz., mogen de uitgaven die
benodigd zijn voor de tenuitvoerlegging
van verordening nr. 58/97 van de Raad,
die door de nieuwe verordening wordt
gewijzigd, niet overschrijden.
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Politieke controle

Titel Auteur Rapporteur Zittingsdoc. Referentie Procedure Beraadsla-
gingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Gemeenschappelijke strategie van de Europese
Unie voor het Middellandse-Zeegebied, als
vastgesteld door de Europese Raad te Feira op
19 juni 2000

AFET Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS resolutie
aangen. met
wijzigingen

31-jan-01 31-jan-01 01-feb-01

Betrekkingen EU/mediterrane regio: een nieuwe
impuls voor het proces van Barcelona

AFET Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS resolutie
aangen. met
wijzigingen

31-jan-01 31-jan-01 01-feb-01

Verslag van de Multidisciplinaire groep
georganiseerde criminaliteit -
gemeenschappelijk optreden tot instelling van
een mechanisme voor evaluatie van de
uitvoering en toepassing op nationaal niveau
van de internationale verbintenissen inzake de
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS resolutie
aangen. zonder

wijzigingen

…/… 31-jan-01 01-feb-01

Plan-Colombia en de steun voor het
vredesproces in Colombia

DEVE Miranda B5-0087/2001 …/… QUO-Raad/
Commissie

resolutie
aangen. met
wijzigingen

31-jan-01 31-jan-01 01-feb-01

Situatie in het Midden-Oosten Raad
Commissie

Danielsson
Solana
Patten

…/... …/... Verklaring
met debat

…/… 31-jan-01 31-jan-01 …/…

Voortgang van de op communautair niveau en
door de lidstaten getroffen maatregelen ter

Commissie Byrne …/… …/… Verklaring
met debat

…/… …/… 01-feb-01 …/…



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 47

Bulletin 12.03.2001 - NL- PE 299.526

Titel Auteur Rapporteur Zittingsdoc. Referentie Procedure Beraadsla-
gingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

bestrijding van BSE
Tweede verslag over de economische en sociale
samenhang

Commissie Barnier …/… …/… Mededeling …/… …/… 31-jan-01 …/...
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Vergaderperiode van  12 t/m 15 februari  2001

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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cabillaud en mer d'Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l 'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l 'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l 'information et droit d'auteur
interopérabil ité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et l iquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l 'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabil ité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l 'homme
Nigeria:droits de l 'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session FÉV I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Commission : Programme de travail pour 2001

Viande bovine: réforme du marché
d Li b

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la situation

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté religieuse

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la situation;
extension de l'accord CE/ANASE

R.D. du Congo : état de la situation

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté d'expression

Inde : tremblement de terre

Grèce : régime d'aide pour le coton

Nigeria : Droits de l'homme :
état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l'homme :
état de la situation

Portugal : inondations

UE/Mexique : accord  de
i é i

France : question orale ; plan de stabilité

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d’Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;

i f i

UE/Canada : accord : enseignement, formation

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A m e nde m e nts  lé g is la tifs  a do pté s  e n s é a nc e
P ro c é dure  de  c o ns ulta tio n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

K o r a k a s
A 5 - 0 0 2 2 /2 0 0 1

A GR I

Sw o bo da
A 5 - 0 0 2 4 /2 0 0 1

A F E T

I z quie r do  R o jo
A 5 - 0 0 3 5 /2 0 0 1

A GR I

N ic h o lso n
A 5 - 0 0 4 2 /2 0 0 1

P E C H

C e y h un
A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 0

L I B E  2 0 0 0 /0 8 2 1

C e y h un
A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 0

L I B E  2 0 0 0 /0 8 2 0

Gr. P o l.: n o m b re  a b s o lu  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E: n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s
e n  s é a n c e

c o m m . a u  fo n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Wetgevingswerkzaamheden

IV. Wetgevingsprocedures

Verklaring der tekens:
***III: Bemiddeling - ***II: Medebeslissing - tweede lezing - ***I: Medebeslissing - eerste lezing - ***: Instemming - *: Raadpleging

Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste
introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot
intrekking van richtlijn 90/220/EEG

DELE 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

…/… 13-feb-01 14-feb-01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

DELE 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

…/… 13-feb-01 14-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem

RETT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd

…/… 12-feb-01 13-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering
en de liquidatie van verzekeringsondernemingen

ECON 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd

…/… 14-feb-01 15-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende speciale
voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers,
met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend,
en tot wijziging van richtlijn 70/156/ EEG en van richtlijn 97/27/EG

JURI 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… 13-feb-01 14-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige
rechten in de informatiemaatschappij

JURI 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… 13-feb-01 14-feb-01
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
97/24/EG betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van
motorvoertuigen op twee of drie wielen

ENVI 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-feb-01 14-feb-01

Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake communautaire
stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid

EMPL 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-feb-01 14-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake
voedingssupplementen

ENVI 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-feb-01 14-feb-01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen,
alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, en van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot
vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) nr.
1408/71

EMPL 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14-feb-01 14-feb-01 15-feb-01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
Comité maritieme veiligheid en houdende wijziging van de verordeningen
op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging
door schepen

RETT 2000/0236
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 12-feb-01 13-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en preventie van
verontreiniging door schepen

RETT 2000/0237
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 12-feb-01 13-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
voorschriften en geharmoniseerde procedures voor veilig laden en lossen
van bulkcarriers

RETT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 12-feb-01 13-feb-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die
op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn
gebracht

CULT 2000/0332
C5-0767/2000

***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder verslag zonder verslag 14-feb-01

Verordening van de Raad houdende zesde aanpassing van de
steunregeling voor katoen die bij het aan de Akte van toetreding van
Griekenland gehechte Protocol nr. 4 is ingesteld

AGRI 1999/0201
A5-0022/2001

Korakas

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… 15-feb-01 15-feb-01

Verordening van de Raad betreffende de steun voor de katoenproductie AGRI 1999/0202
A5-0022/2001

Korakas

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 15-feb-01 15-feb-01
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeuring

Verordening van de Raad betreffende hulp aan Turkije in het kader van de
pretoetredingsstrategie, inzonderheid de invoering van een partnerschap
voor toetreding

AFET 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14-feb-01 14-feb-01 14-feb-01

Besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en Canada voor een
samenwerkingsprogramma op het gebied van hoger onderwijs en
beroepsopleiding

CULT 2000/0264
A5-0027/2001

Zorba

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 14-feb-01

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen
de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot
vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het
hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

CULT 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 14-feb-01

Besluit van de Raad houdende sluiting van het protocol betreffende de
uitbreiding tot Cambodja van de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en Brunei Darussalam, Indonesië, Maleisië, de
Filippijnen, Singapore, Thailand en Vietnam, lidstaten van de Associatie
van Zuidoost-Aziatische Staten

ITRE 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 13-feb-01

Besluit van de Raad houdende sluiting van het Protocol betreffende de
uitbreiding tot Laos van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en Brunei Darussalam, Indonesië, Maleisië, de
Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam, lidstaten van de Associatie
van Zuidoost-Aziatische Staten

ITRE 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 13-feb-01

Verordening van de Raad tot verlenging, met maximaal een jaar, van de
financiering van bepaalde in het kader van Titel II bis van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 goedgekeurde programma's voor de verbetering van de
kwaliteit en van de afzet

AGRI 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 15-feb-01 15-feb-01

Besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de
Gemeenschap in de Gezamenlijke Raad EG-Mexico met het oog op de
vaststelling van een besluit voor de tenuitvoerlegging van artikel 6, artikel
9, artikel 12, lid 2, onder b), en artikel 50 van de overeenkomst inzake
economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking

ITRE 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… 14-feb-01 15-feb-01

Verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor 2001 voor
het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse zee (ICES-sector VIIa)

PECH 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 12-feb-01 13-feb-01

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van de
richtlijn van de Raad tot omschrijving van de hulp bij illegale binnenkomst,
illegaal verkeer en illegaal verblijf

LIBE 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* initiatief verworpen …/… 14-feb-01 15-feb-01
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeuring

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het
kaderbesluit van de Raad tot versterking van het strafrechtelijk kader voor
de bestrijding van de hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf

LIBE 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* initiatief verworpen …/… 14-feb-01 15-feb-01

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3911/92
van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen

CULT 2000/0333
C5-0024/2001

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder verslag zonder verslag 14-feb-01

Besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk
Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling
van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een
asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt
ingediend

LIBE 2001/0031
C5-0040/2001

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder verslag zonder verslag 14-feb-01

Besluit van de Raad inzake de ondertekening, namens de Europese
Gemeenschap van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van
Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van
programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur

ITRE 1999/0135
C5-0713/2000

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder verslag zonder verslag 14-feb-01

Initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een
Akte van de Raad tot wijziging van het Statuut voor personeelsleden van
Europol

LIBE 2000/0827
C5-0735/2000

* initiatief goedgekeurd zonder verslag zonder verslag 14-feb-01

Initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van het
besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en
vergoedingen van personeelsleden van Europol

LIBE 2000/0828
C5-0736/2000

* initiatief goedgekeurd zonder verslag zonder verslag 14-feb-01
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V. Wetgevingsamendementen

Nummering van de kolommen: I = titel wetgevingstekst; II = dossiernummer; III = commissie ten principale; IV = procedure; V = zittingsdocument; VI = rapporteur; VII = commissie
ten principale: aantal ter plenaire ingediende amendementen; VIII = EP: aantal ter plenaire aangenomen amendementen; IX = fracties: aantal ter plenaire goedgekeurde amendementen;
X = amendementen op de titel van het voorstel; XI = amendementen op de visa; XII = amendementen op de overwegingen; XIII = amendementen op de artikelen of delen; XIV =
amendementen op de bijlagen, met inbegrip van JBZ en GBVB

I: Titel van de wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende speciale voorschriften voor
voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de
bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van richtlijn 70/156/ EEG en van richtlijn 97/27/EG

1997/0176 JURI ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde
aspecten van het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij

1997/0359 JURI ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/24/EG
betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen

2000/0136 ENVI ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake communautaire
stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid

2000/0195 EMPL ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen

2000/0080 ENVI ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr.
1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, en van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van
toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71

2000/0070 EMPL ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Comité maritieme
veiligheid en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid
en voorkoming van verontreiniging door schepen

2000/0236 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 16 16 0 0 0 5 11 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijnen op het
gebied van maritieme veiligheid en preventie van verontreiniging door schepen

2000/0237 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 4 16 0 0 0 6 10 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en
geharmoniseerde procedures voor veilig laden en lossen van bulkcarriers

2000/0121 RETT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1

Verordening van de Raad betreffende de steun voor de katoenproductie 1999/0202 AGRI * A5-0022/2001 Korakas 19 18 1 0 0 7 11 0
Verordening van de Raad betreffende hulp aan Turkije in het kader van de
pretoetredingsstrategie, inzonderheid de invoering van een partnerschap voor toetreding

2000/0205 AFET * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0
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I: Titel van de wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Verordening van de Raad tot verlenging, met maximaal een jaar, van de financiering van
bepaalde in het kader van Titel II bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 goedgekeurde
programma's voor de verbetering van de kwaliteit en van de afzet

2000/0252 AGRI * A5-0035/2001 Izquierdo
Rojo

22 22 0 1 0 14 6 0

Verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor 2001 voor het herstel van het
kabeljauwbestand in de Ierse zee (ICES-sector VIIa)

2000/0292 PECH * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van de richtlijn van de Raad tot
omschrijving van de hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verkeer en illegaal verblijf

2000/0821 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het kaderbesluit van de
Raad tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van de hulp bij illegale
binnenkomst en illegaal verblijf

2000/0820 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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VI. Behandelde wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen

Titel Referentie
Datum

aankondiging
Ten

principale

Juridisch kader Financiering Financiële
programmering

- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor de inzameling, het
testen, de bewerking, de opslag en de
distributie van bloed en bloedbestanddelen van
menselijke oorsprong en tot wijziging van
richtlijn 89/381/EEG van de Raad

2000/0323
12-feb-01

ENVI

Het doel is de financiering van activiteiten
mogelijk te maken teneinde een aantal
bepalingen van de richtlijn ten uitvoer te leggen,
zoals normen en specificaties die in het
kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen
worden opgenomen, formaat van en procedure
voor meldingen van bijwerkingen en ongewenste
voorvallen, aanpassing van de bijlagen aan de
technische vooruitgang. Deze activiteiten zullen
worden uitgevoerd in een periode van twee jaar.
Een eerste aanpassing van de bijlagen is voor
2003 gepland. De daartoe benodigde
voorbereidende werkzaamheden moeten dus
eind 2002 zijn afgerond. Een tweede aanpassing
zal waarschijnlijk in 2004 plaatsvinden. De
daartoe benodigde voorbereidende
werkzaamheden moeten dus eind 2003 zijn
afgerond.

actie ten dele
ten laste van

de EU-
begroting

POL-INT 2001+n COM: Wat de aard van de uitgaven betreft:
dienstverleningscontracten en subsidies in
het kader van medefinanciering voor studies
en verslagen, samen met andere bronnen in
de particuliere en/of overheidssector. In de
regel bedraagt de bijdrage van de
Commissie maximaal 50% van de totale
kosten van het gesubsidieerde project en
100% van de kosten voor een
dienstverleningscontract.

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende machines en tot wijziging van
Richtlijn 95/16/EG

2001/0004
12-feb-01

JURI

…/… …/… POL-INT 2001+n COM: Omdat deze richtlijn een herziening is
van de van toepassing zijnde Richtlijn
98/37/EG, wordt niet verwacht dat voor het
beheer ervan extra personeel nodig zal zijn;
voor de toepassing zijn evenmin extra
uitgaven noodzakelijk. Het is daarom niet
nodig een financieel memorandum toe te
voegen.
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Titel Referentie
Datum

aankondiging
Ten

principale

Juridisch kader Financiering Financiële
programmering

- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de statistiek van het vervoer
per spoor

2001/0048
15-feb-01

RETT

Doel van de voorgestelde verordening is de
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor
de opstelling van communautaire statistieken
betreffende het vervoer per spoor. Deze
statistieken zijn nodig om te kunnen beoordelen
wat het effect is van het communautaire beleid
inzake het vervoer per spoor (met inbegrip van
het intermodale vervoer) en ter ondersteuning van
de verdere ontwikkeling van nieuw beleid op dit
gebied.

actie ten dele
ten laste van

de EU-
begroting

POL-INT 2001+n COM: De verkoop van statistieken in de
vorm van publicaties en databanken zal de
productiekosten gedeeltelijk dekken.

Verordening van de Raad inzake de bestijding
van antipersoneelmijnen in andere derde
landen dan ontwikkelingslanden

2000/62B
15-feb-01

AFET

Doel van deze maatregel is voortzetting van de
actie door toepassing van de programma's die het
mogelijk moeten maken om het mijnprobleem
binnen een bepaald tijdsbestek op te lossen -
d.w.z. binnen de komende 10-15 jaar - en
daarmee de uitvoering van een aantal andere
bijstandsprogramma's te bevorderen en bij te
dragen tot de oplossing van één van de grootste
humanitaire tragedies. Over het geheel genomen
zou de Gemeenschap voor haar
steunmaatregelen op dit gebied tenminste
evenveel geld ter beschikking moeten stellen als
in het verleden.

actie ten dele
ten laste van

de EU-
begroting

POL-EXT 2001+n COM: Deze verordening heeft tot doel de
bestaande acties te hergroeperen teneinde
te komen tot een coherent communautair
beleid inzake mijnbestrijding
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Titel Referentie
Datum

aankondiging
Ten

principale

Juridisch kader Financiering Financiële
programmering

- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Besluit van de Raad over het sluiten van de
overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Turkije
betreffende de deelname van Turkije aan het
Europees Milieuagentschap en het Europees
milieuobservatie- en informatienetwerk

2000/0350
15-feb-01

ENVI

De verordening inzake de oprichting van het
Europees Milieuagentschap en het Europees
milieuobservatie- en -informatienetwerk voorziet
in de deelneming van derde landen. In
overeenstemming met de mededeling van de
Commissie “Agenda 2000” van 16.7.1997 en de
conclusies van de Europese Raad in Luxemburg,
maakt de deelneming van de kandidaatlanden
aan dit agentschap deel uit van de
geïntensiveerde pretoetredingsstrategie, waarbij
deze landen worden geholpen bij hun
voorbereiding op de komende toetreding tot de
Unie. Doel van dit ontwerpbesluit van de Raad is
deelneming van de kandidaatlanden aan het EMA
mogelijk te maken.
Doel van dit besluit is Turkije de mogelijkheid te
bieden deel te nemen aan het EMA.

actie ten laste
van de EU-
begroting

PRETOETRE-
DINGSSTEUN

2001+n COM: De maximale vastleggings- en
betalingskredieten per kandidaatland voor
de eerste drie jaar van hun deelneming aan
het EMA zijn geraamd. De juiste bedragen
zijn afhankelijk van het besluit van de
kandidaatlanden om hiervoor de hun
toegewezen nationale Phare- of andere
communautaire steun te gebruiken.

Besluit van de Raad over het sluiten van de
overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Malta
betreffende de deelname van Malta aan het
Europees Milieuagentschap en het Europees
milieuobservatie- en -informatienetwerk

2000/0345
15-feb-01

ENVI

De verordening inzake de oprichting van het
Europees Milieuagentschap en het Europees
milieuobservatie- en -informatienetwerk voorziet
in de deelneming van derde landen. In
overeenstemming met de mededeling van de
Commissie “Agenda 2000” van 16.7.1997 en de
conclusies van de Europese Raad in Luxemburg,
maakt de deelneming van de kandidaatlanden
aan dit agentschap deel uit van de
geïntensiveerde pretoetredingsstrategie, waarbij
deze landen worden geholpen bij hun
voorbereiding op de komende toetreding tot de
Unie. Doel van dit ontwerpbesluit van de Raad is
deelneming van de kandidaatlanden aan het EMA
mogelijk te maken.
Doel van dit besluit is Malta de mogelijkheid te
bieden deel te nemen aan het EMA.

actie ten laste
van de EU-
begroting

PRETOETRE-
DINGSSTEUN

2001+n COM: De maximale vastleggings- en
betalingskredieten per kandidaatland voor
de eerste drie jaar van hun deelneming aan
het EMA zijn geraamd. De juiste bedragen
zijn afhankelijk van het besluit van de
kandidaatlanden om hiervoor de hun
toegewezen nationale Phare- of andere
communautaire steun te gebruiken.
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Titel Referentie
Datum

aankondiging
Ten

principale

Juridisch kader Financiering Financiële
programmering

- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Besluit van de Raad over het sluiten van de
overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Cyprus
betreffende de deelname van Cyprus aan het
Europees Milieuagentschap en het Europees
milieuobservatie- en -informatienetwerk

2000/0342
15-feb-01

ENVI

De verordening inzake de oprichting van het
Europees Milieuagentschap en het Europees
milieuobservatie- en -informatienetwerk voorziet
in de deelneming van derde landen. In
overeenstemming met de mededeling van de
Commissie “Agenda 2000” van 16.7.1997 en de
conclusies van de Europese Raad in Luxemburg,
maakt de deelneming van de kandidaatlanden
aan dit agentschap deel uit van de
geïntensiveerde pretoetredingsstrategie, waarbij
deze landen worden geholpen bij hun
voorbereiding op de komende toetreding tot de
Unie. Doel van dit ontwerpbesluit van de Raad is
deelneming van de kandidaatlanden aan het EMA
mogelijk te maken.
Doel van dit besluit is Cyprus de mogelijkheid te
bieden deel te nemen aan het EMA.

actie ten laste
van de EU-
begroting

PRETOETRE-
DINGSSTEUN

2001+n COM: De maximale vastleggings- en
betalingskredieten per kandidaatland voor
de eerste drie jaar van hun deelneming aan
het EMA zijn geraamd. De juiste bedragen
zijn afhankelijk van het besluit van de
kandidaatlanden om hiervoor de hun
toegewezen nationale Phare- of andere
communautaire steun te gebruiken.

Verordening van de Raad tot vaststelling van
bijzondere maatregelen inzake beëindiging van
de dienst door ambtenaren van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen naar
aanleiding van de hervorming van de
Commissie

2001/0027
15-feb-01

JURI

De maatregel is bedoeld om 600 ambtenaren die
betrokken zijn bij de herschikking van de
personele middelen bij de Commissie in 2001 en
2002 en die niet in staat zouden zijn hun
loopbaan een andere richting te geven en nieuwe
taken te gaan vervullen, de mogelijkheid te
verschaffen de Commissie te verlaten voordat zij
de normale pensioenleeftijd hebben bereikt. Door
het vertrek van die ambtenaren kunnen nieuwe
ambtenaren worden aangeworven die wel de
vereiste vakbekwaamheid hebben.

actie ten laste
van de EU-
begroting

ADMIN 2001+n geen
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Titel Referentie
Datum

aankondiging
Ten

principale

Juridisch kader Financiering Financiële
programmering

- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69
ter bepaling van de categorieën van
ambtenaren en overige personeelsleden van de
Europese Gemeenschappen waarop de
bepalingen van artikel 12, artikel 13, tweede
alinea, en artikel 14 van het Protocol
betreffende de voorrechten en immuniteiten van
de Gemeenschappen van toepassing zijn

2001/0028
15-feb-01

JURI

zie hierboven zie hierboven zie hierboven zie hier-
boven

zie hierboven
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Politieke controle

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagin-
gen ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Programma van de Commissie voor 2001 Commissie Prodi …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 13-feb-01 …/…

Verslag van de sedert Lissabon geboekte vooruitgang en de
toekomstige acties

Commissie Solbes Mira …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… 14-feb-01 14-feb-01 …/…

Voorstellen voor de hervorming van de rundvleesmarkt Commissie Fischler …/… …/… Mededeling …/… …/… 13-feb-01 …/…
De Europese Unie en Macau na het jaar 2000 AFET Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS resolutie

aangen. zonder
wijzigingen

…/… 14-feb-01 15-feb-01

Het effect van de liberalisering en het economisch
hervormingsproces op de groei in de Europese Unie

ECON Gasòliba I
Böhm

A5-0020/2001 2000/2172 INI resolutie
aangen. met
wijzigingen

14-feb-01 14-feb-01 15-feb-01

De maatregelen die genomen zijn ingevolge het jaarverslag
van de Europese Investeringsbank

ECON Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI resolutie
aangen. met
wijzigingen

…/… 14-feb-01 15-feb-01

Europese Raad voorjaar 2001:proces van Lissabon, te volgen
koers

ECON Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI resolutie
verworpen

14-feb-01 14-feb-01 15-feb-01

Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de
heer José Ribeiro e Castro

JURI Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM resolutie
aangen. zonder

wijzigingen

…/… …/… 13-feb-01

Totstandbrenging van de "Europese onderzoeksruimte":
oriëntaties voor de activiteiten van de Unie op het gebied van
onderzoek (2002- 2006)

ITRE Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS resolutie
aangen. met
wijzigingen

…/… 15-feb-01 15-feb-01

Het vrije verkeer van personen (verordening (EEG) nr.
1408/71) - rechtsgrondslag

EMPL Rocard B5-
0090/2001/rév

…/… QUO-Raad resolutie
aangen. met
wijzigingen

14-feb-01 14-feb-01 15-feb-01

Follow-up van de Europese Raad van Nice Fracties …/… B5-0006/2001 …/… QUO-
Commissie

…/… …/… 13-feb-01 …/…

De sociale gevolgen van industriële herstructurering EMPL Rocard B5-0089/2001 …/… QUO-
Commissie

resolutie
aangen. met
wijzigingen

…/… 13-feb-01 15-feb-01
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Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagin-
gen ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Kritiek van de Commissie op het stabiliteitsplan van Ierland en
van Frankrijk

Fracties …/… B5-0009/2001 …/… QUO-
Commissie

…/… …/… 15-feb-01 …/…

Natuurramp: overstromingen in Portugal Fracties …/… B5-0093/2001 …/… Actualiteiten-
debat

resolutie
aangen. zonder
wijzigingen …/…

…/… 15-feb-01 15-feb-01

Situatie in Tsjetsjenië Fracties …/… B5-0097/2001 …/… Actualiteiten-
debat

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

Guinee-Conakry Fracties …/… B5-0098/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

Godsdienstvrijheid in de Volksrepubliek China Fracties …/… B5-0100/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

Laos Fracties …/… B5-0101/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

…/… …/… 15-feb-01 …/…

Situatie in Kosovo Fracties …/… B5-0102/2001 …/… Actualiteiten-
debat

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

Natuurrampen: de aardbeving in India Fracties …/… B5-0103/2001 …/… Actualiteiten-
debat

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

De situatie in de Democratische Republiek Congo Fracties …/… B5-0105/2001 …/… Actualiteiten-
debat

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

Nigeria Fracties …/… B5-0109/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

Vrijheid van meningsuiting in Pakistan Fracties …/… B5-0110/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

…/… …/… 15-feb-01 15-feb-01

Gevolgen van de aan het Verenigd Koninkrijk toegestane
overgangsperiode met betrekking tot een aantal bepalingen
van richtlijn 94/33/EG van de Raad betreffende de
bescherming van jongeren op het werk

EMPL Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS resolutie
aangen. zonder

wijzigingen

zonder debat zonder debat 13-feb-01

Situatie in Tsjetsjenië Fracties …/… B5-0097/2001 …/… rc resolutie
aangen. zonder

wijzigingen

…/… 15-feb-01 15-feb-01
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Door de Commissie gegeven gevolg
Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees Parlement en de Commissie gesloten akkoord over de procedure voor informatieverstrekking inzake het door de Commissie gegeven gevolg aan
ter plenaire vergadering aangenomen teksten, bevat onderstaande tabel een overzicht van de tijdens de vergaderperiode van december 2000 goedgekeurde teksten.

I. Wetgevingsteksten
Nummering van de kolommen: I = titel wetgevingstekst; II = referentie, commissie ten principale, zittingsdocument, procedure; III t/m VIII: Amendementen op de verschillende
onderdelen van een wetstekst overeenkomstig het IIA van 22/12/98 over de redactionele kwaliteit van wetgevingsteksten; III = Am op onderwerp, toepassingssfeer, definities, rechten en
verplichtingen, uitvoeringsmaatregelen; IV = Am op overgangsbepalingen, slotbepalingen, afwijkingen, verlengingen, uitzonderingen; V = Am inzake financiële aspecten; VI = Am inzake
uitvoeringsbevoegdheden; VII = Am inzake informatie aan het EP; VIII = Totaal aantal aangenomen am; IX t/m XIV= Instemming met de amendementen volgens de indeling van de
kolommen VI à XI, variërend van 0% tot 100%; 100% betekent bevestiging van het EP-standpunt; XV = opmerkingen

I: Titel wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: opmerkingen
Verordening van het Europees
Parlement en de Raad inzake de
toewijzing van vergunningen voor zware
vrachtwagens die in Zwitserland aan het
verkeer deelnemen

1999/0022
RETT
C5-

0696/2000
***II

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van richtlijn
95/2/EG betreffende levensmiddelen-
additieven met uitzondering van
kleurstoffen en zoetstoffen

1999/0158
ENVI
A5-

0347/2000
***II

1 0 0 0 0 1 100,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% De werkgroep "Levensmiddelen" van de
Raad heeft met algemene stemmen met
dit amendement kunnen instemmen,
waarbij de Luxemburgse delegatie zich
van stemming onthield
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I: Titel wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: opmerkingen
Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten inzake de productie, de
presentatie en de verkoop van
tabaksproducten

1999/0244
ENVI
A5-

0348/2000
***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% geen am. geen am. geen am. 65,00% Verschillende punten ten aanzien
waarvan nog meningsverschillen
bestaan (additieven, descriptoren)
zullen het onderwerp zijn van
compromisteksten die door de diensten
van de Commissie worden opgesteld.
Het voorstel zal worden besproken op
het COREPER van 24 januari

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechterlijke bepalingen inzake
de invoering van goede klinische praktijk
bij de uitvoering van klinische proeven
op geneesmiddelen voor gebruik bij de
mens

1997/0197
ENVI
A5-

0349/2000
***II

18 0 0 0 0 18 100,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% De Commissie heeft op de zitting van
de Raad van 14 december 2000 een
mondelinge toelichting op het
gewijzigde voorstel gegeven. De Raad
heeft op 14 december 2000 met
gekwalificeerde meerderheid het
voorstel voor een richtlijn aangenomen

Besluit van het Europees Parlement en
de Raad betreffende een duurzaam
samenwerkingskader ter bevordering
van duurzame ontwikkeling in het
stedelijk milieu

1999/0233
ENVI
A5-

0350/2000
***I

19 0 3 1 0 23 100,00% geen am. 100,00% 100,00% geen am. 100,00% De Milieuraad van 18 december 2000
bereikte politieke overeenstemming
over een gemeenschappelijk standpunt
waarin alle door het Parlement
voorgestelde amendementen werden
opgenomen. Dit gemeenschappelijk
standpunt zal begin 2001 in een
definitieve vorm worden gegoten.

Initiatief van de Portugese Republiek
voor een kaderbesluit inzake de status
van het slachtoffer in de strafprocedure

2000/0813
LIBE
A5-

0355/2000
*

40 1 0 0 0 41 100,00% 100,00% geen am. geen am. geen am. 100,00% geen

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad inzake de bepalingen op het
gebied van de zomertijd

2000/0140
RETT
A5-

0356/2000
***I

0 1 0 0 0 1 geen am. 100,00% geen am. geen am. geen am. 100,00% De Commissie heeft op 28.12.00 haar
goedkeuring gehecht aan een gewijzigd
voorstel met de amendementen van het
Europees Parlement
[COM(2000) 892/def].

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van richtlijn
97/67/EG met de betrekking tot de
verdere openstelling van de postmarkt
in de Gemeenschap voor mededinging

2000/0139
PETI
A5-

0361/2000
***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% geen am. 100,00% geen am. 23,08% Schriftelijke procedure, begin februari
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I: Titel wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: opmerkingen
Verordening van het EP en de Raad tot
wijziging van Verordening (EEG) nr.
218/92 betreffende de administratieve
samenwerking op het gebied van de
indirecte belastingen (BTW)

2000/0147
ECON

A5-
0362/2000

***I

1 0 0 0 0 1 100,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% De Commissie zal het amendement
beoordelen in het licht van de
werkzaamheden die bij het Parlement
en de Raad nog gaande zijn, alvorens
haar goedkeuring te hechten aan een
gewijzigd voorstel.

richtlijn van de Raad tot wijziging van
richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot
de regeling inzake de belasting over de
toegevoegde waarde die van toepassing
is op bepaalde diensten die met
elektronische middelen worden verricht

2000/0148
ECON

A5-
0362/2000

*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is van mening dat de
meest passende handelwijze erin
bestaat dat de amendementen van het
Parlement formeel niet worden
aanvaard, maar dat wordt geprobeerd
deze bij de onderhandelingen in de
Raad zo veel mogelijk in de tekst te
verwerken.

Richtlijn van de Raad tot wijziging van
richtlijn 77/388/EEG betreffende het
gemeenschappelijk stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde wat betreft
de geldigheidsduur van de
minimumhoogte van het normale tarief

2000/0223
ECON

A5-
0366/2000

*

1 0 0 0 0 1 0,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% Richtlijn aangenomen door de ECOFIN-
Raad op 19 januari 2001

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad inzake het vennootschapsrecht
betreffende overnamebiedingen

1995/0341
JURI
A5-

0368/2000
***II

14 0 0 0 0 14 25,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 25,00% De werkgroep van de Raad die op
23 januari 2001 bijeenkomt, zal dit
dossier behandelen.

Richtlijn van het Europees Parlement en
van de Raad betreffende het volgrecht
ten behoeve van de auteur van een
oorspronkelijk kunstwerk

1996/0085
JURI
A5-

0370/2000
***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% geen am. geen am. 100,00% 100,00% Het Zweedse voorzitterschap heeft het
voornemen om deze amendementen te
bespreken in het COREPER op
31 januari 2001

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad inzake het minimumopleidings-
niveau van zeevarenden
(gecodificeerde versie)

2000/0131
JURI
C5-

0285/2000
***I

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen
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I: Titel wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: opmerkingen
Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van Richtlijn
80/232/EEG wat de reeks van nominale
gewichten voor extracten van koffie en
extracten van cichorei betreft

2000/0235
ENVI
C5-

0485/2000
***I

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen

Richtlijn van de Raad tot wijziging van
richtlijn 70/220/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten met
betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van
motorvoertuigen

2000/0040
ENVI
C5-

0522/2000
***II

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen

Besluit van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de
tenuitvoerlegging van een
opleidingsprogramma voor de
vakmensen van de Europese
audiovisuele-programma-industrie
(Media - Opleiding) (2001-2005)

1999/0275
CULT
C5-

0616/2000
***II

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen

Verordening van de Raad tot
voortzetting van het stimulerings- en
uitwisselingsprogramma voor juridische
beroepsbeoefenaars die actief zijn op
civielrechtelijk gebied (Grotius-civiel)

2000/0220
LIBE
C5-

0494/2000
*

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen

Beschikking van de Raad tot wijziging
van beschikking 90/424/EEG
betreffende bepaalde uitgaven op
veterinair gebied

2000/0234
AGRI
C5-

0495/2000
*

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen

Besluit van de Raad betreffende de
sluiting van een overeenkomst tussen
de Gemeenschap en de Republiek
Cyprus tot vaststelling van de
voorwaarden voor de deelname van
Cyprus aan de programma's van de
Gemeenschap op het gebied van
beroepsopleiding, onderwijs en jeugd

2000/0270
CULT
C5-

0577/2000
*

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen
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I: Titel wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: opmerkingen
Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad houdende wijziging van richtlijn
95/53/EG tot vaststelling van de
beginselen inzake de organisatie van de
officiële controles op het gebied van
diervoeding

1998/0301
DELE
A5-

0372/2000
***III

0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. geen

Verordening van de Raad tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 404/93
houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector
bananen

1999/0235
AGRI
A5-

0374/2000
*

11 0 0 0 2 13 9,09% geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% De Commissie is niet van plan het
voorstel officieel te wijzigen. In
COM(2000) 621 van 4 oktober 2000
heeft de Commissie echter
verschillende wijzigingen voorgesteld en
deze zijn behandeld door de
Landbouwraad van 19/20 december. De
Landbouwraad van 19/20 december
bereikte met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen een politiek
akkoord en het is de bedoeling dat het
voorstel als "A"-punt zal worden
goedgekeurd op de Landbouwraad van
29/30 januari.

Besluit van het Europees Parlement en
de Raad houdende verlenging van
bepaalde bij Besluiten nr. 645/96/EG,
nr. 646/96/EG, nr. 647/96/EG, nr.
102/97/EG, nr. 1400/97/EG en nr.
1296/99/EG vastgestelde
communautaire actieprogramma's op
het gebied van de volksgezondheid en
tot wijziging van deze besluiten

2000/0192
ENVI
A5-

0377/2000
***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% geen am. 100,00% De gewijzigde tekst is op 14 december
2000 in het licht van het advies van het
Parlement aangenomen door de Raad
van ministers van Volksgezondheid.

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad over de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai

2000/0194
ENVI
A5-

0378/2000
***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% geen am. 100,00% geen am. 51,79% De Milieuraad van 18 december 2000
bereikte politieke overeenstemming
over een gemeenschappelijk standpunt.
Begin 2001 zal de laatste hand aan dit
gemeenschappelijk standpunt worden
gelegd.
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I: Titel wetgevingstekst II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV: opmerkingen
Verordening van de Raad betreffende
voorlichtings- en
afzetbevorderingsacties voor
landbouwproducten op de binnenmarkt

2000/0226
AGRI
A5-

0385/2000
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% De Commissie is niet van plan het
voorstel officieel te wijzigen. Bij de
behandeling in de Raad zijn echter in de
aangenomen tekst soortgelijke
wijzigingen opgenomen.

Beschikking van de Raad tot vaststelling
van een communautair meerjaren-
programma ter stimulering van de
ontwikkeling en het gebruik van
Europese digitale inhoud op de
mondiale netten en ter bevordering van
de taaldiversiteit in de
informatiemaatschappij

2000/0128
ITRE
A5-

0390/2000
*

24 0 1 0 1 26 75,00% geen am. 0,00% geen am. 50,00% 100,00% Gezien het urgente karakter van dit
dossier heeft de bevoegde commissaris
op 22 december in de Raad
Telecommunicatie in het licht van
bovenstaande informatie een mondeling
voorstel aan de Raad gedaan. Op
22 december goedgekeurd door de
Raad Telecommunicatie.
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II. Overige teksten

Nummering van de kolommen: I = titel van de tekst; II = referentie; III = Fractie of commissie ten principale; IV = zittingsdocument; V = procedure; VI = bestemming van de
aangenomen tekst VII = referentiedocument van de Commissie waarin het te geven gevolg wordt vermeld; VIII = Opmerkingen

I: titel van de tekst II III IV V VI: bestemming VII VIII: opmerkingen
Europa voor alle leeftijden - Meer welvaart en solidariteit
tussen de generaties

1999/2159 EMPL A5-0319/2000 cos COM, Raad SP(2001)202 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

De betrekkingen tussen Indonesië en de Europese Unie
nauwer aanhalen

2000/2152 AFET A5-0323/2000 cos COM, Raad, nat. parl. lidst., reg.
en parl. Indonesië, VN HCR en
secr. ASEAN, ASEM

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

Accijnzen op minerale oliën: belasting op vliegtuigbrandstof 2000/2114 ECON A5-0334/2000 cos Raad, COM SP(2001)202 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Voorzorgsbeginsel 2000/2086 ENVI A5-0352/2000 cos Raad, COM, ESC, CR, reg. lidst. SP(2001)202 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

De regio's in de nieuwe economie - Richtsnoeren voor
innovatieve maatregelen van het EFRO in de periode
2000-2006

2000/2270 RETT A5-0354/2000 cos COM, lidstaten SP(2001)202 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Uitvoering van de gemeenschappelijke strategie van de EU
ten aanzien van Rusland

2000/2007 AFET A5-0363/2000 ini Raad, COM, ESC, CR, lidstaten,
Doema en fed. reg. Rusland

SP(2001)202 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Haalbaarheid van een stabilisatie- en
associatieovereenkomst met de Republiek Kroatië

2000/2244 AFET A5-0364/2000 cos Raad, COM, reg. en parl. Kroatië SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

Situatie in de mondiale scheepsbouwsector 2000/2213 ITRE A5-0371/2000 cos Raad, COM, reg. lidstaten SP(2001)202 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschappen - Fraudebestrijding - Naar een
algemene strategische aanpak

2000/2279 CONT A5-0376/2000 ini Raad, COM, staatsh. en
reg.leiders in kader van IGC

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2001, zoals gewijzigd door de Raad
(alle afdelingen)

1999/2190 BUDG A5-0380/2000 bud Raad, COM, HvJ, Rekenk., ESC,
CR, Europese ombudsman,
andere betrokken instell. en
organen

SP(2001)202 begroting 2001

Hervorming van de procedures en instellingen voor
begrotingscontrole

2000/2008 CONT A5-0383/2000 ini Raad, COM, Rekenk. SP(2001)202 procédure loopt
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I: titel van de tekst II III IV V VI: bestemming VII VIII: opmerkingen
Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
herziening van de financiële vooruitzichten
(Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de
begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure)

C5-
0665/2000

BUDG A5-0391/2000 aci Raad, COM SP(2001)202 begroting 2001

Europese Raad - Nice …/… Fracties B5-0938/2000 rc Europese Raad, Raad,
Commissie, nat. parlementen

SP(2001)202 zie debat vergadering FEB I-01

De Britse kernonderzeeër in Gibraltar …/… Fracties B5-0894/2000 rc Raad, COM, reg./parl. lidst,
reg./parl. kandidaatlanden

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

50-jarig bestaan van het Hoge Commissariaat voor de
vluchtelingen van de Verenigde Naties

…/... Fracties B5-0901/2000 rc COM, Raad, lidst., HCR van de
Verenigde Naties

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

Politieke gevangenen in Servië en instabiliteit aan de
grenzen van Kosovo

…/... Fracties B5-0902/2000 rc COM, Raad, pres. Kostunica,
MINUK

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

In staat van beschuldiging stellen van generaal Pinochet en
consolidering van de democratie in Chili

…/... Fracties B5-0903/2000 rc Raad, COM, reg. lidstaten, reg.
Republiek Chili

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

Situatie in Mozambique …/... Fracties B5-0910/2000 rc Raad, COM, SG VN, OAE,
autoriteiten Mozambique

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"

Tunesië …/… Fracties B5-0905/2000 rc Raad, COM, reg./parl. Tunesië SP(2001)202 Brief van de voorzitter van de Kamer van
Afgevaardigden van Tunesië, de heer Mebazaa

Fouad met de door het bureau van deze instelling
over deze kwestie aangenomen verklaring

Ivoorkust …/... Fracties B5-0906/2000 rc Raad, COM, reg. Ivoorkust, SG
OAE, co-voorzitters Paritaire
Vergadering ACS-EU

SP(2001)202 zonder gevolg "post votum"



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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