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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:

10/01 Voorstel om het register met de financiële belangen van de leden openbaar te
maken via het Internet

12/01 Installatie van een tweede computer in Brussel

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

SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

In zijn vergadering van 15 maart 2001, heeft het Europees Parlement  kennis genomen dat:

de heer Paul COÛTEAUX

is toegetreden tot de Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit,  met ingang van 15 maart
2001.

__________________
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VRAGENUUR (B5-0018/01) 13 en 14 maart 2001

23 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

William NEWTON
DUNN

Verkleinen van de afstand tussen de Europese burgers
en de besluitvorming

H-0141/01

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Intensivering van de dialoog met de Europese burger H-0229/01

Jonas SJÖSTEDT Paspoort voor Zweedse burgers die naar Noordse landen
reizen

H-0145/01

Ulla SANDBÆK Integratie van milieuaspecten in de werkzaamheden van
de Raad - ontwikkelingssector

H-0147/01

Chris DAVIES De strategie voor duurzame ontwikkeling van de Raad
van Ministers

H-0156/01

Marco CAPPATO Voorlopige unit justitiële samenwerking H-0150/01

Antonios TRAKATELLIS Schrapping van de nationaliteit op identiteitskaarten en
onwettige naturalisaties in Griekenland

H-0152/01

Pernille FRAHM Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa H-0159/01

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Lennart SACRÉDEUS Aanduiding van de oorsprong op vlees H-0191/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Steun voor de veeteelt van de lidstaten die getroffen is
door de dolle koeienziekte

H-0193/01

Mary BANOTTI Conventie van 1996 voor de bescherming van het kind H-0137/01

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Kosten van bankoverschrijvingen H-0149/01

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Behoud van de arbeidsplaatsen bij de fusie tussen
Aceralia, Arbed en Usinor

H-0226/01
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Inlijving van het bezette gedeelte van Cyprus bij Turkije H-0134/01

Bernd POSSELT Overgangsregelingen voor Polen en de Tsjechische
Republiek

H-0220/01

Gary TITLEY Lokale organisaties en de uitbreiding H-0238/01

Mevrouw REDING

John CUSHNAHAN Uitbuiting van Afrikaanse voetballers H-0188/01

Astrid THORS Effecten van het Europees jaar van de talen voor
regionale en minderheidstalen

H-0219/01

Michl EBNER Meerjarenprogramma voor minderheidstalen H-0239/01

Concepció FERRER Ontwikkeling van het Europees Jaar van de Talen 2001 H-0245/01

De Heer BARNIER

Mihail PAPAYANNAKIS Uitvoering van grote projecten en kwaliteit van de
projecten

H-0132/01

Glenys KINNOCK Sluiting van staalfabrieken in Wales H-0142/01

Giorgio CELLI Kwaliteit van de vertraagde besteding van middelen uit
de structuurfondsen 1994-1999 in Italië

H-0144/01

_______________
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OVERZICHT VRAGENUUR
MAART 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 46 8 36 4 1 1 0 de heer DANIELSSSON

Commissie 67 15 52 7 0 0 0
de heer FISCHLER
de heer VITORINO
de heer BOLKESTEIN
mevrouw DIAMANTOPOULOU
de heer VERHEUGEN
mevrouw REDING
de heer BARNIER

Totaal 113 23 88 11 1 1 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

22/2000

23/2000

01/2001

02/2001

299.538

299.537

301.426

302.527

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

Ria OOMEN-RUIJTEN

Daniel DUCARME

Catherine STIHLER, Jules
MAATEN, Françoise
GROSSETÊTE en Heidi HAUTALA

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

Bevordering van een jaarlijkse dag zonder roken in de
EU

19.12.2000

19.12.2000

13.02.2001

13.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

13.05.2001

13.06.2001

20

12

7

8

                                                
1 Situatie op 16.03.2001
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

29/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over
buitengerechtelijke executies

Brussel, 13 februari 2001

De Europese Unie betreurt de zogenaamde eliminaties of buitengerechtelijke executies van
Palestijnen door de Israëlische veiligheidsdiensten. Op 21 januari 2001 is dat standpunt tot uiting
gebracht in een demarche bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Van Israëlische
kant is later bevestigd dat dit beleid bestaat. Op 13 februari heeft in Gaza opnieuw een
buitengerechtelijke executie plaatsgevonden.

De Europese Unie herhaalt dat het Israëlische beleid in dit opzicht naar haar vaste mening
onaanvaardbaar is en een rechtsstaat niet past. De Europese Unie dringt er bij Israël op aan deze
praktijk te beëindigen en daarmee het internationale recht in acht te nemen.

De Europese Unie is van mening dat buitengerechtelijke executies een hinderpaal voor de vrede zijn
en verder geweld kunnen uitlokken.

De Europese Unie herhaalt diep bezorgd te zijn over de aaneenschakeling van gewelddadigheden in
de laatste maanden en acht het de verantwoordelijkheid van de Israëlische en de Palestijnse
autoriteiten het uiterste te doen om daden die tot nieuwe slachtoffers leiden te voorkomen.

________________________

30/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de aanval met een bus in Tel Aviv
Brussel, 14 februari 2001

De Europese Unie betreurt de recente toename van geweld in de regio en veroordeelt de aanval met
een bus van 14 februari 2001. De Unie biedt aan de families van de slachtoffers haar condoleances
aan en aan de gewonden haar gevoelens van medeleven aan.

Dergelijke gebeurtenissen zullen de situatie in het gebied, die de jongste maanden reeds zeer ernstig
was, alleen maar doen verergeren.
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De Europese Unie doet een beroep op beide partijen om te handelen met de uiterste zelfbeheersing,
de orde te herstellen en hun uiterste best te doen om acties te voorkomen die nieuwe slachtoffers
zouden eisen. De daders van deze misdaden moeten voor het gerecht worden gebracht.

Het is tevens van essentieel belang dat beide partijen concrete stappen ondernemen om de
onderlinge samenwerking op veiligheidsgebied te hervatten en te versterken.

De Europese Unie richt een oproep tot beide partijen om de voorwaarden te scheppen die hervatting
van het vredesproces mogelijk zullen maken.

________________________

31/01

Verklaring namens de Europese Unie over de situatie in Zuid-Servië
Brussel, 15 februari 2001

De EU steunt het initiatief van de autoriteiten in Belgrado met het oog op een vreedzame en
duurzame oplossing voor de huidige situatie in het zuiden van Servië waardoor de regio dreigt te
worden gedestabiliseerd.

De EU is ingenomen met het plan dat op 8 februari door de regeringen van Joegoslavië en Servië is
aangenomen en vandaag door de Servische vice-premier Covic aan het Politiek en Veiligheids-
comité van de EU is gepresenteerd. Het plan wil een alomvattende oplossing bieden voor de crisis
en zal een goed uitgangspunt vormen voor verdere besprekingen. Economische en sociale
ontwikkeling van de regio, volledige integratie van de Albanese gemeenschap in het politieke leven
en de civiele maatschappij, eerbiediging van de mensenrechten en van minderheden conform de
internationale normen, vormen op de lange termijn de enige garantie voor stabiliteit in dit gebied
binnen een democratische FRJ. Deze politieke, economische en sociale aanpak strookt met de geest
van de Top van Zagreb en het Stabiliteitspact.

Het welslagen van dit initiatief is in de eerste plaats afhankelijk van de inzet van de betrokken
partijen, maar heeft ook de steun van de internationale gemeenschap nodig.

De EU zal politieke, economische en sociale maatregelen ten behoeve van de plaatselijke bevolking
steunen, met inachtneming van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de FRJ. De EG en
de lidstaten van de EU hebben reeds meer dan een miljoen euro uitgetrokken voor humanitaire hulp
en ontwikkelingsprojecten (met name ondersteuning van scholen) in de regio van Presovo. De
Commissie heeft vandaag aanvullende steunmaatregelen voor de betrokken gemeentes ten belope
van 900.000 euro aangekondigd.
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Bij het begin van de crisis heeft de EU, met instemming van de Joegoslavische leiders, waarnemers
gezonden om, conform het EUMM-mandaat, verslag uit te brengen over de ontwikkeling van de
crisis en bij te dragen tot vroegtijdige waarschuwing en het scheppen van vertrouwen in dit gebied.
Er is een akkoord bereikt over uitbreiding van het personeel ter plaatse.

De EU hoopt dat de Servische en Joegoslavische autoriteiten zo spoedig mogelijk maatregelen
zullen treffen met het oog op de volledige integratie van de Albanese gemeenschap, ten einde het
nodige vertrouwen te scheppen.

De EU verwacht van de Albanese gemeenschap in Zuid-Servië dat zij vertegenwoordigers aanwijst
die een constructieve dialoog kunnen aangaan met de Servische en Joegoslavische autoriteiten.
Dit houdt in dat aan het geweld van extremistische Albanese groepen, met name in de GSZ,
onmiddellijk een einde moet komen.

De EU veroordeelt nogmaals alle gewelddaden. Zij doet een beroep op politiek gezaghebbende
Kosovaren om zich duidelijk en publiekelijk te distanciëren van de acties van extremistische
groepen in het zuiden van Servië.

De EU acht het belangrijk dat KFOR zijn inspanningen voortzet, vooral met het doel om de
administratieve grens tussen Kosovo en Servië op doeltreffende wijze te controleren.

De EU is bereid nauw samen te werken met de autoriteiten van de FRJ en Servië om na te gaan of
verdere steunmaatregelen, met het oog op een vreedzame en duurzame oplossing in het zuiden van
Servië, mogelijk zijn.

________________________
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32/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het referendum
over de constitutionele hervorming in Bahrein

Brussel, 16 februari 2001

De Europese Unie verwelkomt het resultaat van het referendum over de constitutionele hervorming
dat op 14 en 15 februari in Bahrein is gehouden en acht de grote deelname aan het referendum en de
overweldigende meerderheid waarmee het hervormingsproject is goedgekeurd bemoedigend.
Tevens prijst de Europese Unie de Emir van Bahrein die, door via een amnestiemaatregel tal van
politieke gevangenen vrij te laten, een goed klimaat heeft weten te creëren voor het welslagen van
het referendum. Met de grotere deelname van burgers aan de regering en de scheiding van machten,
zoals vastgesteld in het "Nationaal Handvest", zijn positieve stappen gezet op de weg naar
democratische hervormingen in Bahrein.

De Europese Unie vindt het bijzonder bemoedigend dat vrouwen hebben kunnen deelnemen aan het
referendum, en hoopt dat democratische rechten voor vrouwen, inclusief actief en passief kiesrecht,
nu verankerd zullen worden in de nieuwe Grondwet van Bahrein.

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.

__________________

33/01
Verklaring van 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, betreffende de situatie in Zuid-Servië
Brussel, 19 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, onderschrijven de op 15 februari 2001 in Brussel en
Stockholm bekendgemaakte verklaring van de Europese Unie betreffende de situatie in Zuid-Servië.

De Europese Unie neemt hiervan met genoegen nota.

________________________
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34/01
Verklaring van de voorzitter namens de Europese Unie

over de kaderovereenkomst voor verzoening in de Comoren
Brussel, 28 februari 2001

De Europese Unie verheugt zich over de ondertekening, op 17 februari 2001 te Fomboni, van een
kaderovereenkomst voor verzoening in de Comoren. De instemming van alle Comorese partijen
met een proces om de aanslepende constitutionele en separatistische crisis te overwinnen en de
route uit te zetten voor een vreedzame overgang naar democratie, betekent een opmerkelijke
vooruitgang. De EU betuigt de OAE en de OIF haar waardering voor hun actieve rol bij de
totstandkoming van deze overeenkomst.

De Europese Unie bevestigt haar bereidheid om steun te verlenen voor het democratiseringsproces
en, op de langere termijn, voor de economische en sociale ontwikkeling van het land.

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

________________________

35/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de

grensafbakeningsovereenkomst tussen de FRJ en de FYROM
Brussel, 23 februari 2001

Het voorzitterschap spreekt namens de Europese Unie zijn tevredenheid uit over de vandaag in
Skopje ondertekende grensafbakeningsovereenkomst tussen de Federale Republiek Joegoslavië en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Deze overeenkomst is een concreet voorbeeld van goed nabuurschap en regionale samenwerking,
waardoor de vrede en veiligheid in Zuid-Oost-Europa wordt versterkt. Het is tevens een teken van
de bereidheid van de nieuwe regering van de FRJ om vreedzame oplossingen te vinden voor
regionale geschillen die onder het vorige regime zijn ontstaan.

In dit verband roept de EU alle landen in de regio op om de regionale samenwerking te verdiepen in
de geest van de Top van Zagreb. De EU herhaalt tevens haar verbintenis om dergelijke
inspanningen te ondersteunen.



ALGEMENE INFORMATIE18

Bulletin 02.04.2001 - NL- PE 299.527

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, 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.

________________________

36/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de nieuwe Raad van Ministers in Bosnië en Herzegovina

Brussel, 22 februari 2001

De Europese Unie is verheugd over het feit dat er vandaag in Bosnië en Herzegovina een nieuwe
raad van ministers is gevormd. De EU spreekt haar hoop uit dat dit de hervormingsgezinde regering
zal zijn die Bosnië en Herzegovina nodig hebben, meer dan vijf jaar na de ondertekening van de
Dayton/Parijs-akkoorden en bijna vier maanden na de vorige verkiezingen.

De EU dringt er bij de nieuwe raad van ministers op aan onverwijld de ingrijpende hervormingen
door te voeren die nodig zijn om de sociale en economische situatie in het land te verbeteren, en de
hele bevolking van Bosnië en Herzegovina ten dienste te staan. De Unie spoort de nieuwe regering
tevens aan maatregelen te treffen om medio 2001 te voldoen aan alle voorwaarden die zijn vast-
gelegd in de afgelopen voorjaar opgestelde leidraad van de EU, aan de hand waarvan Bosnië en
Herzegovina, zoals tijdens de Top van Zagreb gememoreerd, geleidelijk naar Europese integratie
kunnen toewerken. De EU staat klaar om Bosnië en Herzegovina bij deze inspanningen te helpen.

De Unie roept alle politieke partijen in Bosnië en Herzegovina op om de verkiezingsuitslag te
respecteren, en verwacht geen verdere vertragingen bij de vorming van de regeringen op alle
overige niveaus, of bij de verkiezing van afgevaardigden in het Volkerenhuis op het niveau van de
Federatie en dat van de staat.

De EU blijft de hoge vertegenwoordiger steunen in zijn streven om aan de uitvoering van de
Dayton/Parijs-akkoorden bij te dragen.

________________________
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37/01

Verklaring van de Europese Unie en  de met de Europese Unie geassocieerde landen van
Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de

EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische
Ruimte, over de nieuwe raad van ministers in Bosnië en Herzegovina

Brussel, 26 februari 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die
lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren dat ze de op 22 februari 2001 in Brussel
en Stockholm bekendgemaakte verklaring van de Europese Unie over de nieuwe raad van ministers
in Bosnië en Herzegovina onderschrijven.

De Europese Unie neemt met instemming akte van deze verbintenis.

______________

38/01
Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de gewelddadige

incidenten aan de grens tussen FRJ/Kosovo en de Fyrom
Brussel, 28 februari 2001

De Europese Unie spreekt haar grote bezorgdheid uit over de recente escalatie van geweld in het
grensgebied tussen de FRJ/Kosovo en de FYROM, en in het bijzonder over het vuurgevecht
maandagnamiddag in het dorp Tanusevci.

De Europese Unie veroordeelt krachtig het groeiende aantal gewelddadige incidenten in die regio
en doet een beroep op alle betrokkenen om extremisten te isoleren.

De Europese Unie dringt er bij alle partijen op aan, de op 23 februari 2001 in Skopje ondertekende
grensafbakeningsovereenkomst tussen de FRJ en de FYROM na te leven en herhaalt grote waarde
te hechten aan het beginsel van onschendbaarheid van de grenzen, met inbegrip van de territoriale
integriteit van de FYROM.

Een vreedzame en stabiele FYROM - binnen internationaal erkende grenzen - is een belangrijke
voorwaarde voor verdere stappen in het integratieproces van de FYROM in de Europese Unie,
waarvan de stabilisatie- en associatieovereenkomst die eerlang zal worden ondertekend, deel
uitmaakt.

________________________

39/01
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Verklaring van de Europese Unie en van de met de Europese Unie geassocieerde landen van
Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije,

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

over gewelddadige incidenten aan de grens tussen FRJ/Kosovo en FYROM
Brussel, 2 maart 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die
lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij zich aansluiten bij de verklaring
van de Europese Unie over gewelddadige incidenten aan de grens tussen FRJ/Kosovo en FYROM,
die op 28 februari 2001 in Brussel en in Stockholm is bekendgemaakt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________

40/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Mexico
Brussel, 1 maart 2001

De Europese Unie verheugt zich over het initiatief van de kortgeleden aangetreden regering van
Mexico om opnieuw de dialoog met het EZLN aan te gaan. Bovendien erkent de EU de
inspanningen die de regering zich heeft getroost met het oog op een goed verloop van de
voorbereidingen voor de mars van Chiapas naar Mexico-stad. De EU spoort het EZLN ertoe aan de
inspanningen van de Mexicaanse regering niet onbeantwoord te laten, zodat de dialoog kan worden
hervat. De EU is van oordeel dat een eventuele dialoog tussen de betrokken partijen in belangrijke
mate zou kunnen bijdragen tot een definitieve oplossing voor de situatie in Chiapas. De EU steunt
het veranderingsproces in Chiapas en zal de ontwikkelingen op de voet volgen.

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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41/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,

de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije,

alsmede IJsland en Noorwegen, EVA-landen die lid zijn
van de Europese Economische Ruimte,

betreffende de handhaving van specifieke beperkende maatregelen
tegen Slobodan Milosevic en de met hem verbonden personen

Brussel,  5 maart  2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede IJsland en Noorwegen, EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij de doelstellingen onderschrijven van Gemeen-
schappelijk Standpunt 2001/155/GBVB dat de Raad van de Europese Unie op 26 februari 2001 op
grond van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft aangenomen, tot wijziging
van Gemeenschappelijk Standpunt 2000/696/GBVB betreffende de handhaving van specifieke
beperkende maatregelen tegen Slobodan Milosevic en de met hem verbonden personen en tot
intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 98/725/GBVB. Zij zullen erop toezien dat hun
nationale beleid met het Gemeenschappelijk Standpunt in overeenstemming is.

De Europese Unie neemt nota van deze toezegging en juicht deze toe.
______________________

42/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het bevel van de Talibaan
tot vernieling van alle beelden in Afghanistan

Brussel, 1 maart 2001

De Europese Unie heeft met ontzetting en verbijstering kennis genomen van het bevel van
Talibaanleider Mullah Omar om alle beelden en heiligdommen in Afghanistan te vernielen.

De kunstwerken in Afghanistan zijn van onschatbare historische waarde. Het rijke culturele erfgoed
van Afghanistan is van vitaal belang, niet alleen voor Afghanistan maar voor de hele wereld. De EU
verzoekt het Talibaan-bewind met klem om geen uitvoering te geven aan dit uiterst tragische
besluit, dat het Afghaanse volk van zijn rijk cultureel erfgoed zal beroven.

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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43/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Kalimantan, Indonesië
Brussel, 2 maart 2001

De Europese Unie is geschokt en getroffen door het geweld in de Indonesische provincie Centraal-
Kalimantan, dat tot het verlies van vele mensenlevens en bezittingen heeft geleid en een tragische
stroom ontheemden op gang heeft gebracht. De Unie spoort de Indonesische regering aan zich te
blijven inspannen om de veiligheid te herstellen en verder geweld te voorkomen.

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.

________________________

44/01: Dit document is niet beschikbaar.

45/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de
parlementsverkiezingen in Moldavië op 25 februari 2001

Brussel, 3 maart 2001

De EU verheugt zich over de vrije en eerlijke parlementsverkiezingen die met inachtneming van de
internationale normen in Moldavië hebben plaatsgevonden. Zij betreurt evenwel dat geen
verkiezingen konden worden gehouden in Trans-Dnjestrië.

De EU hoopt op een verdere intensivering van haar betrekkingen met Moldavië op basis van de
Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) en de beginselen daarvan. Zij spoort
Moldavië aan, de bepalingen van de PSO te blijven uitvoeren en voort te gaan op de weg van
hervormingen, die van essentieel belang zijn voor de stabiliteit en de economische ontwikkeling.
Nauwe samenwerking met het IMF is in dit verband ook van belang.

De EU neemt er met voldoening nota van dat Moldavië binnenkort zal toetreden tot de WTO en tot
het Stabiliteitspact. Zij moedigt de nieuwe regering tevens aan, te streven naar een snelle oplossing
van het conflict in Trans-Dnjestrië. De EU is bereid het hervormingsproces in Moldavië te steunen
en bij te dragen tot een regeling van het conflict.

________________________
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46/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Burundi
Brussel, 6 maart 2001

De Europese Unie, verontrust door de berichten over de steeds toenemende gevechten in Burundi,
meest recentelijk in Bujumbura en omgeving, die naar verluidt al tot vele doden en gewonden onder
de burgerbevolking hebben geleid en het reeds zware lijden van de bevolking nog hebben vergroot,

- verooordeelt met klem het voortdurende geweld in Burundi en de willekeurige aanvallen in
Bujumbura, en roept het FNL op de vijandelijkheden onverwijld te staken;

- roept op tot een staakt-het-vuren en doet een dringend beroep op de rebellenbewegingen zich
bij het vredesproces aan te sluiten;

- verzoekt president Kabila van de DRC door te gaan met zijn inspanningen om de partijen bij
het conflict in Burundi nader tot elkaar te brengen, en herhaalt haar oproep aan de regeringen
van de andere landen in de regio die invloed op de gewapende groeperingen kunnen
uitoefenen, deze groepen aan te moedigen onverwijld te kiezen voor het pad van de vrede en
deel te nemen aan de onderhandelingen;

- is verheugd over het onlangs tijdens de recente topontmoeting in Arusha bereikte akkoord,
waarin de overgangsperiode met betrekking tot het leiderschap in twee gelijke delen wordt
gesplitst;

- roept alle partijen bij het akkoord van Arusha op hun inspanningen te vergroten, opdat tijdens
de komende vergadering van het Comité voor toezicht op de uitvoering, op 19 maart 2001 in
Arusha, een definitief akkoord over het leiderschap kan worden bereikt,

- herhaalt dat zij het herstel van de vrede in Burundi en de verzoening van de natie zal blijven
steunen.

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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47/01

Ratificatie door China van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten

Brussel, 12 maart 2001

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake de ratificatie door China van
het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten:

"De Europese Unie is ingenomen met het besluit van de Volksrepubliek China op 28 februari om
het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten te ratificeren. De EU
beschouwt dit als een belangrijk uitgangspunt voor verdere verbeteringen van de situatie van de
economische, sociale en culturele rechten in China.

De EU is evenwel bezorgd over het besluit van China om een verklaring af te leggen die ertoe strekt
dat de Chinese wetgeving voorrang heeft boven artikel 8, lid 1, onder a), van het Verdrag, dat het
recht garandeert om een vakvereniging op te richten en zich bij een vakvereniging van zijn keuze
aan te sluiten.

De EU hoopt dat China bij wijze van prioriteit zijn wetgeving in overeenstemming zal brengen met
de bepalingen van het Verdrag, met inbegrip van artikel 8, lid 1, onder a).".

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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48/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de totstandbrenging van speciale parallelle relaties tussen

de Federale Republiek Joegoslavië  en de Republika Srpska van Bosnië en Herzegovina
Brussel, 5 maart 2001

De Europese Unie neemt er nota van dat vandaag een overeenkomst inzake speciale parallelle
relaties is gesloten tussen de Federale Republiek Joegoslavië en de Republika Srpska van Bosnië en
Herzegovina, zulks in overeenstemming met het akkoord van Dayton/Parijs.

De EU wenst te beklemtonen dat alle aspecten van deze speciale relaties gebaseerd moeten zijn op
volledige transparantie, alsook op respect voor de soevereiniteit, de territoriale integriteit en de
politieke onafhankelijkheid van de staat Bosnië en Herzegovina.

De Unie ziet uit naar versterkte en verdiepte relaties tussen de FRJ en de staat Bosnië en
Herzegovina.

De EU verwacht tevens de grootst mogelijke steun van de betrokken partijen voor alle aspecten van
het vredesproces van Dayton met het oog op de bevordering van duurzame vrede en stabiliteit in de
gehele regio.

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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49/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de Rwandese en Ugandese troepen in de Democratische Republiek Congo (DRC)

Brussel, 6 maart 2001

De Europese Unie is ingenomen met de maatregelen van de Rwandese en Ugandese autoriteiten van
28 februari om overeenkomstig resolutie 1341 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hun
troepen in de DRC terug te trekken, respectievelijk te verminderen. De Europese Unie hoopt dat
deze maatregelen alle partijen ertoe zullen aanzetten verder uitvoering te geven aan de overeen-
komst van Lusaka om het conflict in het gebied van de Grote Meren op vreedzame manier op te
lossen. De EU zal nauw toezien op de ontwikkelingen en verwacht dat de maatregelen van Rwanda
en Uganda door MONUC zullen worden bevestigd.

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.

________________________

50/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie, 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,

over Afghanistan
Brussel, 8 maart 2001

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 verklaren het eens te zijn met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/154/GBVB over Afghanistan, dat op 26 februari 2001 door de Raad van de
Europese Unie is vastgesteld op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt in
overeenstemming is.

De Europese Unie neemt met voldoening akte van deze verbintenis.

____________________
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51/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gewelddadige aanvallen in de buurt van het dorp Tanusevci

Brussel, 6 maart 2001

De Europese Unie veroordeelt krachtig de aanvallen die extremistische etnische Albanezen op
4 maart in de omgeving van het dorp Tanusevci hebben uitgevoerd en die tot de dood van drie
FYROM-soldaten hebben geleid. Dergelijke gewelddaden brengen de stabiliteit en de veiligheid
van de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en haar burgers in gevaar en moeten
onmiddellijk worden beëindigd.

De Europese Unie verwacht dat de autoriteiten van de voormalige Joegoslavische republiek
Macedonië gematigd zullen reageren op provocaties.

De Europese Unie roept alle politieke leiders in de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië
en Kosovo op, degenen die achter deze aanvallen zitten te isoleren en hun verantwoordelijkheid te
nemen in het belang van de vrede en de stabiliteit in de regio. In dit verband herhaalt de Europese
Unie dat zij ten zeerste gehecht is aan het beginsel van de onschendbaarheid van de grenzen, met
inbegrip van de territoriale integriteit en soevereiniteit van de voormalige Joegoslavische republiek
Macedonië.

________________________

52/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de conclusies van het
Kroatisch Nationaal Congres van Bosnië en Herzegovina onder leiding van de HDZ

Brussel, 6 maart 2001

De Europese Unie veroordeelt de recente unilaterale initiatieven van het zogeheten Kroatisch
Nationaal Congres van Bosnië en Herzegovina om zich te onttrekken aan de bepalingen van de
akkoorden van Dayton/Parijs. Dergelijke pogingen hebben geen enkele zin en schaden de belangen
van de Bosnische Kroaten en alle andere volkeren van Bosnië en Herzegovina.

De Europese Unie blijft de toekomst van de staat Bosnië en Herzegovina toegedaan. Zij heeft de
nieuwe regering opgeroepen de "Wegenkaart van de EU" te hanteren en aldus, zoals op de top van
Zagreb werd herhaald, een belangrijke stap te zetten in de richting van de Unie. De burgers en de
volkeren van Bosnië en Herzegovina kunnen echter alleen maar dichter bij Europa komen in het
kader van een eengemaakte staat. Beslissingen in de trant van de initiatieven van het Kroatisch
Nationaal Congres zullen dit proces ernstig hinderen.
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De EU dringt er derhalve bij alle politieke partijen op aan het verkiezingsresultaat te respecteren en
zij verwacht dat zonder verder uitstel wordt overgegaan tot de verkiezing van de afgevaardigden
voor het "Huis der Volkeren" op het niveau van staat en federatie. Zij roept met name het Bosnisch-
Kroatische volk op binnen de wettige instituties van Bosnië en Herzegovina te opereren, teneinde
hun legitieme belangen veilig te stellen.

De EU zegt de Hoge vertegenwoordiger haar onverkorte en volledige steun toe bij diens pogingen
de uitvoering van de akkoorden van Dayton/Parijs te bevorderen.

________________________

53/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
met betrekking tot een verklaring van de met de Europese Unie geassocieerde landen

van Midden- en Oost-Europa, Cyprus en Malta, en de EVA-landen IJsland en Noorwegen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

over de gewelddadige aanvallen in de buurt van het dorp Tanusevci
Brussel, 8 maart 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta en de EVA-landen IJsland en Noorwegen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, verklaren dat zij zich aansluiten bij de verklaring van de Europese Unie over
de gewelddadige aanvallen in de buurt van het dorp Tanusevci, die op 6 maart 2001 in Brussel en
Stockholm is bekendgemaakt.

De Europese Unie neemt hier met voldoening nota van.

_______________________



ALGEMENE INFORMATIE 29

Bulletin 02.04.2001 - NL- PE 299.527

54/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de verklaring van de landen van Midden- en Oost-Europa,
de met de Europese Unie geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije,

alsmede de EVA-landen IJsland en Noorwegen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

over de conclusies van het door de Kroatische Democratische Unie (HDZ)
aangevoerde Kroatisch nationaal congres van Bosnië en Herzegovina

Brussel, 8 maart 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland en Noorwegen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de verklaring van de Europese Unie
over de conclusies van het door de HDZ aangevoerde Kroatisch nationaal congres van Bosnië en
Herzegovina, welke verklaring op 6 maart 2001 in Brussel en Stockholm is bekendgemaakt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________

55/01: Dit document is niet beschikbaar

56/01

Verklaring van de Europese Unie over het territoriaal geschil tussen Guatemala en Belize
Brussel, 9 maart 2001

Rekening houdend met recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen Guatemala en Belize,
biedt de EU de regeringen van beide landen haar gelukwensen aan met hun verwezenlijkingen op
het gebied van de ondertekening van een lijst van vertrouwenwekkende maatregelen in Washington
op 8 november 2000, de op 16-17 januari 2001 in Miami bereikte overeenstemming over een
actieplan ter uitvoering van de overeenkomst van 8 november 2000, alsmede de ontwikkeling van
een proces om de inhoudelijke aspecten van het territoriaal geschil aan te pakken.

De EU erkent het belang van de gesprekken die thans door de regeringen van Belize en Guatemala
worden gevoerd onder de auspiciën van de Organisatie van Amerikaanse Staten.
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De EU moedigt derhalve de regeringen van Belize en Guatemala aan om dit onderhandelingsproces
voort te zetten en alle overeengekomen maatregelen uit te voeren zodra dat praktisch gezien
mogelijk is. De EU is van mening dat beide landen zich in geen geval van de verwezenlijking van
die doelstelling mogen laten afleiden. De EU dringt er bij beide regeringen op aan zich te
onthouden van elke vorm van actie die dit proces zou kunnen schaden.

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.

________________________

57/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de veiligheidssituatie aan

de grens tussen de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
en de Federale Republiek Joegoslavië

Brussel, 9 maart 2001

De EU acht de stabiliteit van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van
fundamenteel belang voor de toekomstige ontwikkeling van de hele regio en herhaalt haar krachtige
veroordeling van de recente aanvallen van extremistische etnische Albanezen in het gebied, die de
stabiliteit en de veiligheid van het land en de regio in gevaar brengen.

Het Politiek en Veiligheidscomité van de EU heeft op 9 maart met de minister van Buitenlandse
Zaken van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de heer Srgjan Kerim, gesproken
over het eerder op 7 maart in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gepresenteerde actieplan
van zijn regering met maatregelen gericht op de beëindiging van het geweld en op het creëren van
duurzame stabiliteit aan de grens met de Federale Republiek Joegoslavië. De EU steunt het beleid
van deze regering dat gekenmerkt wordt door passende terughoudendheid en waarmee gestreefd
wordt naar het bewaren van de politieke stabiliteit in het land en naar het bevorderen van harmonie
en samenwerking tussen alle etnische groepen van de bevolking. In deze context verwelkomt de EU
de toegenomen contacten tussen KFOR, UNMIK en de autoriteiten van de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië om de labiele situatie in het grensgebied het hoofd te bieden.
Zij toont zich ingenomen met de maatregelen die reeds zijn getroffen, in het bijzonder door KFOR.

Zij doet een beroep op alle buurlanden en alle internationale organisaties die in het gebied actief
zijn, om na te gaan welke steun zij zouden kunnen bieden. Zij benadrukt de belangrijke rol, vooral
voor de waarneming langs de grenzen van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van
KFOR, de EU en haar waarnemersmissie (EUMM) en de waarnemersmissie van de OVSE in
Skopje in verband met een eventuele uitbreiding van het conflict.
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De EU herinnert aan het belang van het geïntegreerde toezicht op de grenzen en is bereid de
inspanningen van de landen in de regio te steunen. In de context van de verbetering van de
betrekkingen tussen de verschillende etnische groepen draagt de EU aanzienlijk bij aan de
Universiteit van Zuidoost-Europa in Tetovo.

De EU roept opnieuw alle politieke krachten in de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië en in Kosovo op om zich te distantiëren van de recente aanvallen en de groeperingen die
hierachter zitten te isoleren en om hun verantwoordelijkheid voor de vrede en stabiliteit in de regio
op zich te nemen. Zij bevestigt dat zij ten zeerste gehecht is aan het beginsel van de onschend-
baarheid van internationaal erkende grenzen in de regio en aan de soevereiniteit en de territoriale
onschendbaarheid van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

________________________

58/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het verschijnen van de heer Blagoje Simic voor het ICTY

Brussel, 12 maart 2001

De Europese Unie toont zich verheugd over het besluit van de voormalige partijleider van de SDS
van de stad Bosanski Šamac, in Bosnië en Herzegovina, de heer Blagoje Simic, die door het
Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië is aangeklaagd, om uit eigen vrije
wil naar Den Haag te komen en zijn medewerking te verlenen aan het Tribunaal.

De Unie roept alle andere door het ICTY aangeklaagde personen op zich vrijwillig bij het Tribunaal
te melden en herhaalt haar oproep aan alle betrokken staten en entiteiten te voldoen aan hun
verplichting om met het ICTY samen te werken.

________________________
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59/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende een verklaring van de landen van Midden- en Oost-Europa,

de met de Europese Unie geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije,
alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

over het verschijnen van de heer Blagoje Simic voor het ITCY
Brussel, 14 maart 2001

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, verklaren dat zij de in Brussel en Stockholm op 12 maart 2001 bekend-
gemaakte verklaring van de Europese Unie over het verschijnen van de heer Blagoje Simic voor het
ITCY onderschrijven.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze verklaring.

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT
VAN DE TIJDENS DE ZITTING

VAN 28 FEBRUARI EN 1 MAART 2001
UITGEBRACHTE ADVIEZEN

De volledige tekst van de adviezen van het ESC is in de 11 officiële
EU-talen terug te vinden op de webstek van het Comité

http://www.esc.eu.int (rubriek "Documents")

http://www.cese.europa.eu
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1. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE EN CONSUMPTIE"

•  Luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen
Rapporteur: de heer BAGLIANO (Werkgevers - I)

Ref.: COM(2000) 487 def. - 2000/0211 COD - CES 225/2001
 
Contactpersoon: mevrouw B. Fular (Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

•  Meetinstrumenten
Rapporteur: de heer DONOVAN (Werkgevers - IRL)

Ref.: COM(2000) 566 def. - 2000/0233 COD - CES 226/2001
 
Contactpersoon: mevrouw A. Imrie (Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Oprichting van een Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken
Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers - F)

Ref.: COM(2000) 592 def. - 2000/0240 CNS - CES 227/2001
 
Kernpunten:
�Het Comité schaart zich in beginsel achter de voorgestelde beschikking van de Raad betreffende
de oprichting van een Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken,
omdat met een dergelijk netwerk wordt bijgedragen tot de voorlichting van burgers, bedrijven,
instellingen en administraties over het recht en de procedures die in de lidstaten van toepassing zijn.
Het Comité acht het netwerk cruciaal voor echte samenwerking en juridische samenhang op de
interne markt, een hulpmiddel voor magistraten en andere juristen in de lidstaten, alsook een
steunpunt voor burgers en bedrijven die in grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaken zijn
verwikkeld.
�Het Comité constateert evenwel nog een aantal lacunes in het voorstel:

− de toegang tot gegevensbestanden;
− de onduidelijke relatie tussen het netwerk enerzijds en advieswerkzaamheden van en

vertegenwoordiging in rechte door juristen anderzijds;
− geen invloed op vormgeving en functioneren van het netwerk voor verenigingen en andere

middenveldorganisaties.
�Ten slotte acht het Comité het wenselijk dat alle, huidige en toekomstige, lidstaten tot het
netwerk toetreden.
 
Contactpersoon: mevrouw B. Fular (Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  Bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
Rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E)

Ref.: doc. 11808/00 - 2000/823 CNS - CES 228/2201
 

Kernpunten:
�Het Comité kan zich vinden in het op initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland ingediende
voorstel ten behoeve van verdere ontwikkeling van de EU als ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid, maar plaatst kanttekeningen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

− begrijpelijkheid van juridische teksten, vergemakkelijking van de toegang tot het recht;
− meer rechten voor de rechtzoekenden, met name de burgers;
− conflictregels;
− primaat van nationaal recht;
− wijziging van afhandeling op grond van overmacht;
− geen onevenredig hoge of discriminerende kosten op grond van nationaliteit;
− vertrouwelijkheid van persoonsgegevens;
− bewijskracht van akten;
− de verhouding tussen de voorgestelde verordening enerzijds en overeenkomsten tussen de

lidstaten en derde landen anderzijds;
− procedurele uniformering en dus versnelling (bijv. EG-regels voor een conservatore titel).

 
Contactpersoon: mevrouw B. Fular (Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

2. AFDELING "VERVOER, ENERGIE, INFRASTRUCTUUR, INFORMATIEMAATSCHAPPIJ"

•  Universele dienst/Elektronische communicatie
Rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E)

Ref.: COM(2000) 392 def. - 2000/0183 COD - CES 229/2001
 
Kernpunten:

Het Comité is het in grote lijnen eens met de omschrijving van "universele dienst". Hiervan is
sprake als de gebruiker op een vaste locatie van ten minste één exploitant toegang krijgt tot
algemeen beschikbare telefoondiensten. Wel moet de aansluiting de gebruikers volgens het Comité
niet alleen de mogelijkheid bieden lokale, interlokale en internationale gesprekken en faxen te
voeren/sturen en te ontvangen, maar ook snelle toegang tot internet te geven.

Alle universele diensten moeten voor alle gebruikers, ongeacht de geografische locatie, tegen een
betaalbare prijs beschikbaar zijn. Ook als de gebruikers op het platteland of in andere "dure"
gebieden wonen, moet de beschikbaarheid van deze diensten worden gegarandeerd.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Wat de verplichtingen inzake financiering van de universele dienst betreft, herhaalt het ESC zijn
standpunt dat alle ondernemingen die via het openbare telefoonnetwerk telecommunicatiediensten
aanbieden, hun steentje moeten bijdragen in functie van hun marktaandeel en hun verplichtingen op
de relevante markt.

Het overleg met belanghebbende partijen (artikel 29) moet verder worden uitgebouwd; zo wordt in
het voorstel met geen woord gerept van overleg "op Europees niveau". Het ESC stelt voor, bij het
ESC een "forum" of "waarnemingspost voor telecommunicatie" op te richten om de betrokken
partijen en sectoren de kans te geven hun stem op Europees vlak te laten horen.

Contactpersoon: mevrouw C. Avellaner (Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail :
carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Veiligheid op zee en voorkoming van verontreiniging door schepen
Rapporteur: mevrouw BREDIMA-SAVOPOULOU (Werkgevers - GR)
Co-rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers - F)

Ref.: COM(2000) 489 def. - 2000/0236-0237 COD - CES 230/2001
 
 Contactpersoon: de heer L. Lobo (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

3. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Het gemeenschappelijk visserijbeleid
Rapporteur: de heer CHAGAS (Werknemers - P)

Ref.: vervolg van initiatiefadvies - CES 244/2001

Kernpunten:

�In afwachting van het in maart te verschijnen Groenboek over de toekomst van het
gemeenschappelijk visserijbeleid doet het Comité de volgende aanbevelingen:
�Wie de achteruitgang van de visbestanden aan de kaak stelt, moet tegelijk ook verwijzen naar het
aandeel van de niet voor menselijke consumptie bestemde visserij in deze situatie: meer dan een
derde van de vangsten op wereldniveau (30 miljoen ton vis) wordt tot vismeel verwerkt. Deze
industrie is mede verantwoordelijk voor de huidige uitdunning van de bestanden.
�Het Comité pleit ervoor dat de toegang tot de 12-mijlszone beperkt blijft, en dat de
uitzonderingsregel definitief wordt, zodat de bevolking van de kuststrook haar traditionele visserij-
activiteiten in een beschermde zone kan uitoefenen. Ook bevestigt het dat moet worden
vastgehouden aan het TAC- en het quotastelsel, zij het met enkele correcties.

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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�Het zou nuttig zijn een nieuwe definitie van het begrip capaciteit in te voeren, waarbij niet alleen de
totale tonnage van de vloot en het motorvermogen in aanmerking worden genomen, maar ook
onderscheid wordt gemaakt tussen de actieve capaciteit, die doorslaggevend is voor de visserij-
inspanning, en de passieve capaciteit, die daarop geen invloed heeft. Een dergelijke nieuwe kijk zou
ongetwijfeld ook de verbetering van de levensomstandigheden aan boord en de veiligheid ten goede
komen.
�Er moet diepgaander onderzoek worden verricht naar de gevolgen van verontreiniging, het
klimaat en de kwaliteit van de lucht voor het mariene milieu. Verder moet ook meer vaart worden
gezet achter het geïntegreerd beheer van de kustgebieden, zodat geslaagde praktijkvoorbeelden op
ecologisch en milieugebied kunnen worden verspreid.

Contactpersoon: de heer Pipiliagkas (Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail :
nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Communautair mechanisme/maatregelen burgerbescherming in noodsituaties
Rapporteur: mevrouw zu EULENBURG (Diverse werkzaamheden - D)

Ref.: COM(2000) 593 def. - 2000/0248 CNS - CES 231/2001
 
Contactpersoon: de heer Langendorff (Tel. : 32 2 546 9111 - e-mail : julius.langendorff@esc.eu.int)

4. AFDELING "ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE - ECONOMISCHE EN
SOCIALE SAMENHANG"

•  Wijziging algemene bepalingen inzake de structuurfondsen
Rapporteur: de heer MENGOZZI (Diverse aangelegenheden - I)

Ref.: COM(2000) 774 def. - (AVC 2000/0306) - (CNS 2000/0307) - (CNS 2000/0308) -
(CNS 2000/0309) - (CNS 2000/0310).
 
Kernpunten:
Het Comité gaat akkoord met de voorstellen van de Commissie.
 
Contactpersoon: de heer Pietrasanta (Tel. : 32 2 546 9313 - e-mail :
roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden
Rapporteur: mevrouw LOPEZ ALMENDARIZ (Werkgevers - E)

Ref.: COM(2001)76 def. - 2000/0353 CNS - CES 243/2001

Contactpersoon: de heer Allende (Tel. 32 2 546 96 79 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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•  BIJDRAGE VAN HET COMITÉ TOT DE GLOBALE RICHTSNOEREN VOOR HET
ECONOMISCH BELEID VOOR 2001

De lancering van de euro en de overgang op de EMU behoren uiteraard tot de meest belangrijke
gebeurtenissen in het bestaan van de Europese Gemeenschap. Dankzij de aanpassingen die in het
proces van Maastricht op gang zijn gebracht kan Europa bogen op een lage inflatie en gezonde
openbare financiën. De euro heeft een enorm succes, nu de interne prijsstabiliteit nog nooit zo
stevig is geweest. De waarde van de euro in de wereld was echter minder overtuigend. Een van de
redenen van deze magere prestatie is dat euroland niet met één stem spreekt en niet coherent
optreedt in economische en valuta-aangelegenheden. De economische politiek wordt dus nog niet
voldoende gecoördineerd dat het al een draagvlak creëert voor het gemeenschappelijk monetaire
beleid. In twee initiatiefadviezen worden de verschillende aspecten van dit probleem belicht, nl. in
de adviezen over coördinatie van de economische politiek in de EMU en over vergelijking van
de macro-economische prestaties. In een ander initiatiefadvies wordt met een kritische blik
gekeken naar de globale richtsnoeren voor het economisch beleid. Samen met het advies over
structurele indicatoren vormt dit pakket de bijdrage van het ESC tot de vaststelling van de globale
richtsnoeren voor de economische politiek in 2001.

•  Economische landenstudies: vergelijking van macro-economische prestaties op het gebied van
economie en werkgelegenheid

Rapporteur: mevrouw KONITZER (Werknemers - DE)

Ref.: initiatiefadvies - CES 238/2001

Kernpunten:
Voor Europa is het zaak bepaalde belemmeringen van een duurzame groei weg te nemen en het
traditionele Europese groeipessimisme eindelijk te doorbreken. Bovendien moet bij alle belangrijke
sociaal-economische groeperingen het inzicht in macro-economische verbanden en grootheden
worden vergroot, om een inhoudelijke dialoog tussen de verschillende groeperingen mogelijk te
maken en om zo het bereiken van consensus over macro-economisch verantwoord gedrag en
beleid te vergemakkelijken. In het advies wordt een aantal suggesties voor onderzoeks- en
discussiethema's aan de hand gedaan zodat gemakkelijker kan worden nagegaan welke macro-
economische beleidsmaatregelen groei en werkgelegenheid bevorderen:
�Wat het monetair beleid betreft (bevoegdheid van de Europese Centrale Bank): is een
referentiewaarde voor de uitzetting van de eurogeldhoeveelheid adequaat? Hoe moet de ECB
reageren op begrotings- of loonontwikkelingen in de EMU als geheel en in de afzonderlijke landen?
�Wat het begrotingsbeleid betreft (bevoegdheid van de nationale regeringen): Hoe zijn de
afzonderlijke landen erin geslaagd, hun begrotingstekorten sinds het begin van de jaren negentig te
beperken: besnoeiing op de uitgaven, verhoging van belasting- en premiedruk, mechanische
effecten, zoals vermindering van de rentelast dankzij de EMU, conjunctureel bepaalde fiscale
meeropbrengsten; hoe dienen deze ontwikkelingen te worden beoordeeld?
Het aandeel van de overheidsinvesteringen in het BBP is tijdens het consolidatieproces duidelijk
gedaald; welke statistische problemen zijn er op dit gebied?; hoe zouden de overheidsinvesteringen
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zich moeten ontwikkelen om te bereiken dat de Gemeenschap een pad van duurzame groei inslaat
waarmee het werkgelegenheidsprobleem op middellange tot lange termijn kan worden opgelost?
�Wat het loonbeleid betreft zijn hoofdrolspelers de sociale partners: Welke verschillen in macro-
economische loonontwikkeling zijn er tussen de aan de monetaire unie deelnemende landen
mogelijk en economisch gerechtvaardigd. Wat zijn de mogelijke gevolgen van niet
gerechtvaardigde divergenties in de loonontwikkeling?
�Het ESC is van mening dat een openbare en inhoudelijke discussie over macro-economische
vraagstukken de kansen vergroot om binnen het stabiliteitskader van de EMU tot duurzame groei,
meer welvaart en uiteindelijk volledige werkgelegenheid te komen, wat tevens verstrekkende
positieve gevolgen voor het sociaal en het algemeen beleid zou hebben.
 
 Contactpersoon: mevrouw Lindahl (Tel. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Coördinatie van de ecnomische politiek in de EMU
Rapporteur: de heer NYBERG (Werknemers - S)

Ref.: initiatiefadvies - CES 239/2001

Kernpunten:

�Bij de coördinatie van de economische politiek is het minder relevant welke maatregelen precies
worden genomen, maar veeleer is de "richting" ervan - restrictief of expansief - van wezenlijk
belang.
�Voordat tot concrete maatregelen wordt besloten, moet worden gekeken naar de impact die de
verschillende maatregelen hebben op de overige lidstaten. De conjuncturele situatie van het moment
is bepalend voor de vraag of gekozen wordt voor maatregelen die in andere landen veel of juist
weinig doorwerken.
�Er dient een minimum aan inzichten te worden verzameld over de effectiviteit van de
verschillende maatregelen in uiteenlopende conjuncturele situaties.
�Een terrein waarop verschillen in de economische situatie vooral zouden moeten worden benut
om ongelijkheden te verminderen, zijn belastingen waarvan de grondslag gemakkelijk van het ene
naar het andere land kan worden verplaatst.
�Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat in goede economische tijden gematigdheid aan de
dag wordt gelegd. Deze matiging mag echter niet tot in het absurde worden doorgedreven. Te
streven is naar evenwicht tussen gebruikmaking van expansiemogelijkheden en het voorkomen van
knelpunten waardoor de inflatoire druk zou toenemen.
�Nadat bovenstaande overwegingen de revue zijn gepasseerd, staat het de landen vrij om zelf te
bepalen welke maatregelen zullen worden genomen. Het uitblijven van gemeenschappelijke
besluiten hoeft evenwel niet te betekenen dat geen gemeenschappelijke discussie in de Raad is
gehouden. Dergelijke discussies moeten juist de kern gaan uitmaken van de praktische vormgeving
van een gecoördineerd economisch beleid. Het moet mogelijk zijn om dit met gebruikmaking van
de aanwezige structuren te realiseren.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Contactpersoon: mevrouw K. Lindahl (Tel. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid voor  2000
Rapporteur: de heer PUTZHAMMER (Werknemers - D)

Ref. : initiatiefadvies - CES 240/2001

Kernpunten:
�Het Comité juicht de nieuwe, verbrede procedure voor het uitwerken en presenteren van de
globale richtsnoeren toe. Op deze manier kan de ECOFIN-Raad besluiten nemen op basis van een
breed opgezette, transparante, democratische en gecoördineerde procedure. Wel is moeilijk te
begrijpen hoe de aanbevelingen uit de voorgaande jaren in te passen zijn in de nieuwe EU-strategie,
waartoe in Lissabon is besloten.
�Voortzetting van het huidige beleid van begrotingsconsolidatie moet vergezeld gaan van
pogingen om overheidsinvesteringen kwalitatief te verbeteren door meer te investeren in de
toekomst. De overgang naar een informatiemaatschappij mag er niet toe leiden dat een digitale
kloof de sociale tweedeling in de samenleving vergroot. Dit vergt de nodige maatregelen, onder
meer herstructurering van de markt, nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek,
speciale inspanningen ten behoeve van laaggeschoolde werknemers, en het uit de weg ruimen
van barrières in de dienstensector.
�Monetair beleid moet geheel in de lijn van het Verdrag gericht zijn op prijsstabiliteit en groei. De
relatieve prijs van de factor arbeid is de laatste tien jaar steeds gedaald en staat uitbreiding van de
werkgelegenheid niet in de weg. Te verwachten is dat de speciale werkgelegenheidstop dit voorjaar
een extra aanzet zal geven tot een betere coördinatie van de drie processen die de Europese
werkgelegenheidsstrategie schragen.
�Het Comité acht het zeer positief dat in de richtsnoeren aandacht wordt besteed aan een meer
duurzame ontwikkeling van de EU. De nadruk dient te liggen op een benadering die verenigbaar is
met het Kyoto-protocol. Recente verwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Comité een uniforme
richtlijn inzake energiebelasting des te meer steunt. Van belang is dat ook veel meer de nadruk
wordt gelegd op een communautaire aanpak ter bevordering van duurzame ontwikkeling.
 
Contactpersoon: mevrouw Lindahl (Tel. : 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Structurele indicatoren
Rapporteur: mevrouw BULK (Werknemers - NL)

Ref.: COM(2000) 594 def. - CES 241/2001

Kernpunten:
�Het Comité is bijzonder ingenomen met het voorstel van de Commissie ter vaststelling van een
reeks indicatoren die als basis zullen dienen voor het jaarlijkse syntheserapport. Het Comité wil
nadrukkelijk de prioriteit onderstrepen die gegeven wordt aan het verder ontwikkelen en
perfectioneren van een betrouwbaar statistisch informatiesysteem. Het Comité hoopt dan ook dat de

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Commissie hierbij gebruik zal maken van de bijdrage die dit advies hieraan levert. Gezien de
complexiteit en het belang van het verder ontwikkelen van de indicatorenset zal het Comité de
ontwikkeling van het statistisch informatiesysteem op de voet blijven volgen.
�Het Comité wil dringend aanbevelen rekening te houden met het feit dat de toepassing van losse
indicatoren geen echte synthese mogelijk maakt en bovendien niet recht kan doen aan het
onderscheid tussen de lidstaten in de algemene economische structuur. Een meer gedetailleerde
structuur waarbij de indicatoren zoveel mogelijk ontleend zullen worden aan een enkel
onderliggend statistisch informatiesysteem, zal een duidelijker afbakening kunnen bieden.
 
Contactpersoon: de heer Pietrasanta (Tel. : 32 2 546 9313 - e-mail :
roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

5. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Communautaire stimuleringsmaatregelen op werkgelegenheidsgebied
Rapporteur: de heer VINAY (Werknemers - I)

Ref.: COM(2000) 459 def. - 2000/0195 COD - CES 233/2001

Kernpunten:
Het Comité stemt in met onderhavig Commissievoorstel; het heeft immers steeds gehamerd op de
noodzaak om gemeenschappelijke indicatoren vast te leggen.
Het acht het echter niet nodig om een comité in stand te houden dat de facto geen bestaansreden
meer heeft.
De Commissie behoeft de sociale partners alleen op hun verzoek van de resultaten van de
maatregelen op de hoogte te brengen. Het Comité is van oordeel dat de Commissie die informatie
op gezette tijden zou moeten geven.
Het valt toe te juichen dat ook landen buiten de EU nu aan deze activiteiten mogen deelnemen.
Het Comité vindt dat op plaatselijk niveau verrichte inspanningen met meer nadruk moeten worden
genoemd als doelgebied van de door de Commissie bepleite stimuleringsmaatregelen op het gebied
van werkgelegenheid.

Contactpersoon: mevrouw Johansson (Tel.:.32 2 546 9619 - e-mail :
susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Europese dimensie van het onderwijs: aard, inhoud en vooruitzichten
Rapporteur: de heer KORYFIDIS (Werknemers - GR)
Co-rapporteur: de heer RUPP (Diverse werkzaamheden - D)

Ref:: initiatiefadvies - CES 242/2001

Kernpunten:

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Het Comité formuleert in zijn advies de volgende aanbevelingen:
− de inspanningen om een echte Europese ruimte voor scholing en vorming tot stand te

brengen, moeten worden voortgezet en versterkt;
− er dient prioriteit te worden verleend aan de bevordering van alle mogelijke vormen van

mobiliteit binnen het onderwijs;
− levenslang leren is volgens het Comité hét middel om de Europese burger vertrouwd te maken

met de informatiemaatschappij, de nieuwe technologieën in het algemeen en de nieuwe
economie;

− met het "e-learning"-initiatief heeft Europa de sleutel in handen om de Europese burgers het
digitale tijdperk binnen te leiden, en kan het, meer in het bijzonder, aanzetten tot het gebruik
van het Internet, netwerkvorming tussen onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van
virtuele mobiliteit;

− het onderwijs moet toegespitst blijven op universele humanistische waarden;
− het Comité twijfelt er niet aan dat onderwijs een belangrijke rol speelt bij de Europese

integratie, en dringt er daarom op aan dat alles in het werk wordt gesteld opdat dit punt
bovenaan de Europese politieke, economische en sociale agenda blijft staan.

Contactpersoon: mevrouw Barbesta (Tel. 32 2 546 9510 - E-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

6. AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

•  Noordelijke dimensie en betrekkingen met Rusland
Rapporteur: de heer WESTERLUND (Werknemers - S)

Ref. : vervolg van initiatiefadvies - CES 237/2001

Kernpunten :
De uitvoering van actieplan is een doorlopend proces dat regelmatig om herziening vraagt. Ook
dient het actieplan op een aantal belangrijke punten verder ontwikkeld te worden.
Het ESC is van mening dat ter bevordering van de vereiste ontwikkeling van de noordelijke
dimensie de maatschappelijke organisaties in Noord-Europa op een heel andere wijze bij het proces
betrokken dienen te worden dan tot nu toe het geval is geweest. Hier is niet alleen een taak
weggelegd voor de organisaties zelf, maar ook voor alle betrokken overheden: op EU-niveau, op het
niveau van de Oostzee- en de Barentszregio, op nationaal niveau en op lokaal niveau.
Het ESC wil er met name op wijzen dat het bedrijfsleven en de internationale
financieringsinstellingen samen met de regeringen moeten worden betrokken bij de verdere
plannen. Dit is vooral van belang als men snel de geplande grote infrastructuurprojecten van de
grond wil krijgen.
De noordelijke dimensie van de EU is een adequaat middel om heel Noord-Europa te helpen bij het
oplossen van problemen en het versnellen van een positieve ontwikkeling. Dank zij dit initiatief
worden de kansen op een succesvolle toetreding van de kandidaat-lidstaten Estland, Letland,
Litouwen en Polen groter. Met name wordt zo de samenwerking tussen de EU en Rusland

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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bevorderd, die stoelt op de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen, de
Ruslandstrategie van de EU en de corresponderende programma’s van Rusland ter ontwikkeling
van de betrekkingen met de EU.
Het is van cruciaal belang dat de EU bij haar samenwerking met de partnerlanden doelbewust de
verwezenlijking van haar actieplan nastreeft en concrete, aan tijdschema's gebonden streefdoelen
vaststelt voor de verschillende onderdelen ervan. Om het actieplan goed te kunnen doorvoeren moet
er een gemeenschappelijke strategie voor Noord-Europa komen. Daartoe is ook een
gemeenschappelijk forum voor planning en follow-up nodig, waaraan alle betrokken partijen
deelnemen.
De sociaal-economische belangengroeperingen uit het maatschappelijk middenveld moeten
betrokken worden bij het lanceren, uitvoeren, evalueren en verder ontwikkelen van activiteiten in
het kader van de noordelijke dimensie. Hiertoe is de medewerking van overheden op alle niveaus
vereist.
Het ESC ziet voor zichzelf een taak weggelegd bij het voortzetten van de dialoog, in een daartoe
geëigende vorm, met vertegenwoordigers van de sociaal-economische belangengroeperingen uit het
maatschappelijk middenveld in het Oostzeegebied, waarbij zeker ook aan Rusland wordt gedacht.
De ervaringen die zijn opgedaan op de eerste multilaterale conferentie in Umeå, bewijzen dat het
bijzonder zinvol is om door te gaan met een dergelijke dialoog.

Contactpersoon: mevrouw Laurila (Tel. 32 2 546 9810 - e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int)

7. SUBCOMITÉ

•  Tussentijdse evaluatie van de drie processen van de Europese werkgelegenheidsstrategie
Rapporteur: de heer OLSSON (Diverse werkzaamheden - S)
Co-Rapporteuse: mevrouw ENGELEN-KEFER (Werknemers - D)

Ref.: initiatiefadvies - CES 236/2001

Kernpunten:

Dit advies dient een tweeledig doel, nl. globale herziening van de verschillende processen
(Luxemburg, Cardiff, Keulen), en voorbereiding van de Europese Top in het voorjaar van 2001 in
Stockholm, als eerste follow-up van de Top van Lissabon, waarbij is vastgelegd dat de drie
processen op elkaar moeten worden afgestemd en dat er nieuwe elementen aan moeten worden
toegevoegd.
Wat het proces van Luxemburg betreft, bestaat behoefte aan duidelijker kwantitatieve en
kwalitatieve doelstellingen ter bevordering van ondernemerschap, en aan een grotere rol voor de
sociale partners bij de uitvoering van de richtsnoeren, die er op alle niveaus het meest mee te maken
hebben.
Verder vindt het ESC dat een systematischer follow-up nodig is om het proces van Cardiff met een
grotere rol voor de sociale partners en andere bedrijfs- en maatschappelijke organisaties te laten
verlopen.

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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Het proces van Keulen is volgens het ESC goed van start gegaan, al zijn de Europese
arbeidsmarktorganisaties van mening dat de ministers van financiën ook echt een duidelijke rol
moeten krijgen en dat de dialoog mede dient te gaan over het verband tussen macro-economisch
beleid en structurele hervormingen
De grootste uitdaging bestaat erin de gemiddelde werkgelegenheidscijfers in alle lidstaten te
verhogen, om de algemene doelstellingen (60% voor vrouwen en 70% voor mannen) te kunnen
halen. Tegelijkertijd moeten gepaste maatregelen worden getroffen om sociale samenhang te
bewerkstelligen.
Dit vereist de volgende maatregelen:

− de arbeidsparticipatie van ouderen vergroten;
− meer vrouwen aan de arbeidsmarkt laten deelnemen, door meer mogelijkheden te creëren

voor het combineren van werk en gezin;
− kwetsbare groepen aan de arbeidsmarkt laten deelnemen;
− de situatie van onderdanen uit derde landen en andere immigranten in de EU verbeteren.

Voor een dergelijke brede aanpak is vereist dat het gehele maatschappelijk middenveld betrokken
wordt bij het volgende:

− maatregelen met als doel de oprichting en overdracht van ondernemingen te bevorderen, zijn
essentieel om meer mensen aan het werk te krijgen.;

− in aanvulling op de normen die de sociale partners of wetgevende instanties hebben
ingevoerd, dienen bedrijven rekening te houden met alle betrokken partijen;

− er is een dringende noodzaak van nieuw beleid ter vereenvoudiging van regelgeving, om een
goed functioneren van de interne markt te waarborgen;

− coördinatie en decentralisatie zijn noodzakelijk om te komen tot de beste onderzoeksprestaties
en een optimaal gebruik van de financiële middelen.

Contactpersoon: mevrouw Johansson (Tel. : 32 2 546 9619 - e-mail :
susanne.johansson@esc.eu.int)

__________________________

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Asiel: gemeenschappelijke procedure
en in de gehele Unie geldige
rechtspositie

AFET (A) 20.03.01 C5-0101/01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Immigratie: communautair beleid AFET (A) 20.03.01 C5-0100/01

MCAVAN
(PSE)

Wijziging van het Reglement n.a.v.
besluit Bureau van 11/12/2000

AFET (A) 20.03.01

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Prioriteiten en doelen van de EU voor
de externe betrekkingen in verband
met justitie en binnenlandse
aangelegenheden

AFET (A) 20.03.01 C5-0102/01

BONINO
(TDI)

Bestrijding van de
antipersoneelsmijnen in andere derde
landen dan de ontwikkelingslanden

AFET (P) 20.03.01 C5-0158/00

GRAÇA
MOURA
(PPE-DE)

Betrekkingen EG/China: Voor een
omvattend partnerschap,
tenuitvoerlegging van de mededeling

AFET (P) 20.03.01 C5-0098/01

HOFF
(PSE)

Uitbreiding van de Unie: Russische
regio Kaliningrad, verkeer van
personen en goederen

AFET (P) 20.03.01 C5-0099/01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Turkije AFET (P) 20.03.01 C5-0036/00

SOULADAKIS
(PSE)

Toetredingsverzoek Litouwen AFET (P) 20.03.01 C4-0379/97

SWOBODA
(PSE)

Overeenkomst EU/voorm. Joeg. Rep.
Macedonië: stabilisatie en associatie

AFET (P) 20.03.01

TITLEY
(PSE)

Tweede jaarverslag over de
gedragscode van de EU betreffende
wapenuitvoer

AFET (P) 20.03.01 C5-0111/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PPE-DE Fraktie Ethylalcohol uit landbouwproducten:
gemeenschappelijke ordening van de
markt GMO

AGRI (P) 21.03.01 C5-0095/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Statuut en financiering van Europese
politieke partijen

BUDG (A) 22.03.01 C5-0081/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Europese onderzoekruimte: acties ter
bevordering van totstandbrenging,
meerjarenkaderprogramma

BUDG (A) 22.03.01 C5-0087/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Europese onderzoekruimte:
onderzoek- en opleidingsactiviteiten,
kaderprogramma 2002-2006

BUDG (A) 22.03.01

PPE-DE Fraktie Rundvlees: gemeenschappelijke
ordening der markten (wijz. verord.
1254/99/EG)

BUDG (A) 22.03.01 C5-0082/01

PPE-DE Fraktie Akkerbouwgewassen: steunregeling
voor producenten (wijz. verord.
1251/99/EG)

BUDG (A) 22.03.01 C5-0083/01

POMES RUIZ
(PPE-DE

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

CONT (A) 22.03.01 C5-0663/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

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

CONT (P) 22.03.01 C5-0036/01

HUHNE
(ELDR)

Toetredingsverzoek Polen ECON (A) 21.03.01 C4-0109/99

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Toetredingsverzoek van Tsjechië ECON (A) 21.03.01 C4-0111/99

KARAS
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Hongarije ECON (A) 21.03.01 C4-0113/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

TORRES
MARQUES
(PSE)

Euro: bescherming tegen
valsemunterij

ECON (A) 21.03.01 C5-0054/01

MAATEN
(ELDR)

Aanbeveling Commissie over
middelen om de economische actoren
voor te bereiden op de overstap op de
euro

ECON (P) 21.03.01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Overheidsadministraties: niet-
financiële driemaandelijkse
rekeningen

ECON (P) 21.03.01 C5-0079/01

PRONK
(PPE-DE)

Aanpassing van de financiële
vooruitzichten

EMPL (A) 20.03.01 C5-0117/01

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Cyprus ITRE (A) 21.03.01 C4-0108/99

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Roemenië ITRE (A) 21.03.01 C4-0375/97

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Slowakije ITRE (A) 21.03.01 C4-0376/97

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Polen ITRE (A) 21.03.01 C4-0109/99

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Hongarije ITRE (A) 21.03.01 C4-0113/99

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Turkije ITRE (A) 21.03.01 C5-0036/00

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Letland ITRE (A) 21.03.01 C4-0377/97

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Estland ITRE (A) 21.03.01 C4-0110/99

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Litouwen ITRE (A) 21.03.01 C4-0379/97
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Bulgarije ITRE (A) 21.03.01 C4-0380/97

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek van Tsjechië ITRE (A) 21.03.01 C4-0111/99

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Slovenië ITRE (A) 21.03.01 C4-0112/99

GLANTE
(PSE)

Toetredingsverzoek Malta ITRE (A) 21.03.01 C4-0163/99

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

GALILEO, programma voor
radionavigatie per satelliet,
uiteindelijke bepaling van
doelstellingen

ITRE (A) 21.03.01 C5-0110/01

PPE-DE Fraktie Diensten: strategie voor de interne
markt

ITRE (A) 21.03.01 C5-0103/01

MARINHO
(PSE)

Statuut en financiering van Europese
politieke partijen

JURI (A) 21.03.01 C5-0081/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Immigratie: communautair beleid JURI (A) 21.03.01 C5-0100/01

NEWTON
DUNN
(PPE-DE)

Milieu: inspraak van het publiek bij
opstelling van plannen en
programma's (wijz. richtlijn
85/337/EEG en 96/61/EG)

LIBE (A) 20.03.01 C5-0027/01

TURCO
(NI)

Verminking van de geslachtsorganen
bij vrouwen

LIBE (A) 20.03.01

PPE-DE Fraktie Varen onder goedkope vlag in de
visserijsector

RETT (A) 20.03.01

VERTS/ALE-
Fraktie

Verdrag van Nice en toekomst van de
Europese Unie

RETT (A) 20.03.01

PSE-Fraktie Wijziging van het Reglement n.a.v.
besluit Bureau van 11/12/2000

RETT (A) 20.03.01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Wegververvoer: ecopunten voor
vrachtauto's in transito door
Oostenrijk (wijz. protocol 9 bij
toetredingsakte)

RETT (P) 20.03.01 C5-0769/00

PPE-DE Fraktie Wegvervoer: opleiding van
beroepschauffeurs voor goederen- en
personenvervoer over de weg

RETT (P) 20.03.01 C5-0037/01

PPE-DE Fraktie Zeevervoer: meldingsformaliteiten
voor schepen die aankomen in of
vertrekken uit havens in de
Gemeenschap

RETT (P) 20.03.01 C5-0051/01

PPE-Fraktie Verordening betreffende de statistiek
van het vervoer per spoor

RETT (P) 20.03.01 C5-0052/01

PSE-Fraktie Europees statistieksysteem:
gemeenschappelijke nomenclatuur
van territoriale eenheden voor de
statistiek (NUTS)

RETT (P) 20.03.01 C5-0065/01

PPE-DE Fraktie Havendiensten: toegang tot de markt RETT (P) 20.03.01 C5-0078/01

______________________



OFFICIËLE STUKKEN 51

Bulletin 02.04.2001 - NL- PE 299.527

OFFICIËLE STUKKEN



OFFICIËLE STUKKEN52

Bulletin 02.04.2001 - NL- PE 299.527

DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Derde verslag van de Commissie
over de werking van het systeem voor de controle van de
traditionele eigen middelen (1997-1999) (Artikel 18, lid 5, van
Verordening [EG, Euratom] nr. 1150/00 van de Raad van 22 mei
2000)

BUDG
CONT

COM (01) 32
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de vereenvoudiging van de landbouwregelgeving

JURI
AGRI

COM (01) 48
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité betreffende een
strategie voor de douane-unie

TOUT
JURI

COM (01) 51
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Tien jaar na Rio: Voorbereiding op de Wereldtop
over Duurzame Ontwikkeling in 2002

DEVE
ITRE
ENVI

COM (01) 53
def.

Verslag van de Commissie: De concrete doelstellingen van de
onderwijsstelsels

EMPL
ITRE
CULT

COM (01) 59
def.

Mededeling van de Commissie: "De regio's in de nieuwe
economie": Richtsnoeren voor de innovatieve acties van het
EFRO voor de periode 2000-2006

CULT
ITRE
RETT

COM (01) 60
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de uitvoering van de specifieke maatregelen ten
behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee in 1996 en
1997

RETT
AGRI

COM (01) 64
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over e-handel en financiële diensten

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 66
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement:
Bijzondere kaderregeling voor bijstand ten behoeve van de
traditionele ACS-leveranciers van bananen (Verordening
856/1999 van de Raad) - Tweejaarlijks verslag van de
Commissie 2000

AGRI
ITRE
DEVE

COM (01) 67
def.

Commissie van de Europese Gemeenschappen: Groenboek
geintegreerd productbeleid

ITRE
ENVI

COM (01) 68
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 inzake algemene productveiligheid

BUDG
ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 63
def.

COD 000073

_________________
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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 28 FEBRUARI TOT 1 MAART 2001

Brussel

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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réseaux et services des
communications électroniques
accés aux réseaux de communications

et aux installations associées
autorisation de réseaux et de
services de communications

codécison

Guinée Équatoriale: protocole de pêche
captures pour le Dissostichus spp.
stocks de grands migrateurs:

mesures à incidence financière
mesures de contrôle
mesures techniques

modification du règl.850/98
protection des juvéniles d'organismes marins
visa pour franchir les frontières extérieures

consultation

Travaux législatifs

reforme de la Commission
et ressources humaines

fièvre aphteuse
Irak:attaques aériennes

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

mandat de négociation d'un accord
d'association interrégional avec le:

Mercosur
Chili

femmes émigrantes des pays MED
et globalisation

politique du développement de la CE

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

projet de budget rectif/suppl. 1/2001

Travaux budgétaires

Session FÉV II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Commission: Communication sur la réforme et les
ressources humaines

Conseil/Commission:  déclarations sur
les attaques aériennes en Irak

Guinée équatoriale : protocole de pêche

Mercosur : mandat de négociation
d’un accord interrégional

Commission: déclaration sur la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Chili : mandat de négociation d’un accord
interrégional

Budget Rectificatif Supplémentaire 1/2001
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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

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

P a a s i l i n n a
A 5 - 0 0 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 4  I T R E

B r u n e t t a
A 5 - 0 0 6 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 6  I T R E

N i e b l e r
A 5 - 0 0 6 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 8  I T R E

G a l l a g h e r
A 5 - 0 0 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 8 7  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 7 1  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 6 8  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 3  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 5  P E C H

P i é t r a s a n t a
A 5 - 0 0 5 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 4 9  P E C H

L e h n e
A 5 - 0 0 5 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 0  L I B 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

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 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
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Wetgevingswerkzaamheden

I. 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

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten

ITRE 2000/0184
A5-0053/2001

Paasilinna

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… Liikanen
28 feb 01

1 mrt 01

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken
en bijbehorende faciliteiten

ITRE 2000/0186
A5-0061/2001

Brunetta

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… Liikanen
28 feb 01

1 mrt 01

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten

ITRE 2000/0188
A5-0062/2001

Niebler

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… Liikanen
28 feb 01

1 mrt 01

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot
vaststelling van de voor de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001
geldende vangstmogelijkheden en financiële compensatie, bedoeld in de
overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
regering van de Republiek Equatoriaal-Guinea inzake de visserij voor de
kust van Equatoriaal-Guinea

PECH 2000/0287
A5-0044/2001

Gallagher

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… Fischler
28 feb 01

1 mrt 01

Verordening van de Raad tot invoering van een documentatieregeling voor
de vangst van Dissostichus spp.

PECH 2000/0171
A5-0045/2001

Varela Suanzes-Carpegna

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

zonder debat zonder debat 1 mrt 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

Beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage van de
Gemeenschap in sommige uitgaven voor de tenuitvoerlegging van
bepaalde beheersmaatregelen met betrekking tot over grote afstanden
trekkende visbestanden

PECH 2000/0268
A5-0046/2001

Varela Suanzes-Carpegna

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… Fischler
28 feb 01

1 mrt 01

Verordening van de Raad tot vaststelling van controlemaatregelen voor de
visserij op bepaalde bestanden van over grote afstanden trekkende
vissoorten

PECH 2000/0253
A5-0047/2001

Varela Suanzes-Carpegna

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… Fischler
28 feb 01

1 mrt 01

Verordening van de Raad houdende zesde wijziging van Verordening
(EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via
technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van
mariene organismen

PECH 2000/0215
A5-0048/2001

Varela Suanzes-Carpegna

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

zonder debat zonder debat 1 mrt 01

Verordening van de Raad tot vaststelling van technische maatregelen voor
de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende
visbestanden

PECH 2000/0149
A5-0051/2001

Piétrasanta

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… Fischler
28 feb 01

1 mrt 01

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van
derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en van de lijst van
derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

LIBE 2000/0030
A5-0056/2001

Lehne

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

zonder debat zonder debat 1 mrt 01
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II. 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 inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten

2000/0184 ITRE ***I A5-0053/2001 Paasilinna 77 74 0 0 0 11 62 1

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot en interconnectie van
elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten

2000/0186 ITRE ***I A5-0061/2001 Brunetta 48 46 2 0 0 6 37 3

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de machtiging voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten

2000/0188 ITRE ***I A5-0062/2001 Niebler 26 22 2 0 0 8 12 2

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de voor de
periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 geldende vangstmogelijkheden en financiële
compensatie, bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de regering van de Republiek Equatoriaal-Guinea inzake de visserij voor de kust van
Equatoriaal-Guinea

2000/0287 PECH * A5-0044/2001 Gallagher 3 3 0 0 0 0 3 0

Verordening van de Raad tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van
Dissostichus spp.

2000/0171 PECH * A5-0045/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in sommige
uitgaven voor de tenuitvoerlegging van bepaalde beheersmaatregelen met betrekking tot over
grote afstanden trekkende visbestanden

2000/0268 PECH * A5-0046/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

2 2 0 0 0 0 2 0

Verordening van de Raad tot vaststelling van controlemaatregelen voor de visserij op bepaalde
bestanden van over grote afstanden trekkende vissoorten

2000/0253 PECH * A5-0047/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Verordening van de Raad houdende zesde wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de
instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van
jonge exemplaren van mariene organismen

2000/0215 PECH * A5-0048/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Verordening van de Raad tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding
van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden

2000/0149 PECH * A5-0051/2001 Piétrasanta 9 9 0 0 0 0 7 2

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen
waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een
visum en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

2000/0030 LIBE * A5-0056/2001 Lehne 12 12 1 0 0 1 10 1
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III. Indiening wetgevingsdocumenten: programmering, financiële aspecten, comitologie

Titel  Referentie
Datum

verwijzing
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma
wetgevende

werkzaamheden

Financiële aspecten Comitologie

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de opstelling van een
gemeenschappelijke nomenclatuur van
territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

2001/0046
28 feb 01

RETT

Met de verordening worden verschillende
doelstellingen nagestreefd: vaststelling van
indeling van de lidstaten in
regio's;vaststellling van objectieve criteria
voor de definitie van regio's; waarborgen van
vergelijkbaarheid en onpartijdigheid bij de
opstelling van statistieken

Nieuwe maatregel die
is opgenomen in het
programma van de
wetgevende
werkzaamheden 2001

geen De beoogde
besluitvormingsprocedure is
die van het type "regelgevend
comité" overeenkomstig art. 5
van het "comitologie"-besluit
468/99/EG. Het gaat hierbij om
het comité dat is opgericht bij
besluit 382/89/EEG tot
oprichting van een gemengd
comité van het type I/II b)/IIIa)

Voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende de associatie van de landen en
gebieden overzee met de Europese
Economische Gemeenschap ("LGO")

2001/2033
28 feb 01

DEVE

Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli
1991 betreffende de associatie van de
landen en gebieden overzee met de
Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd bij
besluit 97/803/EG van 24 november 1997 en
verlengd bij besluit 2000/169/EG van 25
februari 2000, is van toepassing tot en met
28 februari 2001. Het besluit dat hierbij wordt
voorgesteld moet dit besluit opvolgen met
ingang van 1 maart 2001

Nieuwe maatregel die
is opgenomen in het
programma van de
wetgevende
werkzaamheden 2001

Er zijn vijf typen financiêle
middelen:
programmerbare
toewijzing (voor LGO en
regionale samenwerking);
de Investeringsfaciliteit
(=Cotonou); aanvullende
steun bij fluctuerende
exportopbrengsten,
spoedhulp en hulp aan
vluchtelingen, aanvullende
toewijzingen voor de best
presterende LGO
(=Cotonou); leningen uit
de eigen mideelen van de
EIB; een vijfde
financieringsbron
(budgettair) uit hoofde van
de begrotingslijnen die
openstaan voor
ontwikkelingslanden
(noodhulp, AIDS, etc.)

De voorgestelde
rechtsgrondslag voor het
besluit is art. 187 EGV. Er is
sprake van vier comités met
uiteenlopende bevoegdheden:
een raadgevend comité en een
comité van beheer uit hoofde
van de art. 3 en 4 van het
"comitologie"-besluit
468/99/EG; een derde comité
dat is ingesteld bij het "Intern
Akkoord tussen de
vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten" en
een vierde -raadgevend-
comité voor de
vrijwaringsmaatregelen
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Titel  Referentie
Datum

verwijzing
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma
wetgevende

werkzaamheden

Financiële aspecten Comitologie

Verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 1911/91 betreffende de
toepassing van de bepalingen van het
Gemeenschapsrecht op de Canarische
eilanden

2001/0038
28 feb 01

JURI

Dit voorstel heeft als doel het tijdelijk
verlengen gedurende één jaar van de
rechten en de vrijstellingen betreffende de
APIM belasting (belasting bij de productie en
bij de invoer), de toepassing van
schorsingen van autonome rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief en de
overgangsperiode voor de invoering van het
gemeenschappelijk douanetarief bij de
invoer van bepaalde goederen in de
Canarische Eilanden op het niveau zoals
van toepassing op 31 december 2000

Uitgestelde maatregel
die in het
wetgevingsprogramma
2001 is gevalideerd

De financiële gevolgen
aangaande de douane-
aspecten van dit voorstel
zijn al in rekening gebracht
in het voorstel COM (2000)
858 final zoals
aangenomen door de
Commissie op 29
december 2000

geen

Verordening van de Raad houdende afwijking
van enkele bepalingen van Verordening (EG)
nr. 2792/99 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de
structurele acties van de Gemeenschap in de
visserijsector

2001/0035
28 feb 01

PECH

Naar aanleiding van het verzoek van de
Europese Raad van Nice dient de Comissie
een voorstel in tot voortzetting van "de
huidige regeling inzake stillegsteun -
omschakeling van de vloten", die per
31/12/2000 was afgelopen, voor een extra
periode die loopt tot en met 30 juni 2001

Europese Raad van
Nice. Maatregel die
niet is opgenomen in
het programma van de
wetgevende
werkzaamheden 2001

Dit wetgevingsvoorstel
heeft geen financiële
gevolgen voor het FIOV

In VO 2792/99 is sprake van
een comité van beheer uit
hoofde van art. 4 van het
"comitologie"-besluit
468/99/EG

Voorstel voor richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake toegang tot de
markt voor havendiensten

2001/0047
28 feb 01

RETT

Het voorstel heeft tot doel te zorgen voor
een meer systematische toepassing van de
Verdragsbepalingen (vier vrijheden en
mededingingsregels) in de havensector

Uitgestelde maatregel
die in het
wetgevingsprogramma
2001 is gevalideerd

geen geen
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Titel  Referentie
Datum

verwijzing
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma
wetgevende

werkzaamheden

Financiële aspecten Comitologie

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad met betrekking tot niet-financiële
kwartaalrekeningen van de overheid

2001/0056
28 feb 01

ECON

De verordening heeft tot doel de volgende
gegevens te specificeren: de inhoud van de
niet-financiële kwartaalrekeningen van de
overheid; de lijst van de ESR 95-categorieën
waarover gegevens moeten worden
ingediend en de belangrijkste kenmerken
ervan

Nieuwe maatregel die
is opgenomen in het
programma van de
wetgevende
werkzaamheden 2001

geen Er is sprake van een
structurele koppeling met het
bij besluit 89/382/EEG,
Euratom van de Raad
opgerichte Comité statistisch
programma (CSP), dat
gemengde bevoegdheden
!/IIb)/IIIa) heeft, en het bij
besluit 91/115/EEG opgerichte
Comité voor monetaire,
financiële en
betalingsbalansstatistiek
(CMFB)

Voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende het statuut en de financiering van
Europese politieke partijen

2001/0011
28 feb 01

AFCO

Partiële financiering verstrekken aan
Europese politieke partijen, ten einde deze
in staat te stellen de rol te vervullen die
artikel 191 van het Verdrag hen toekent

Dit voorstel heeft tot
doel een operationele
bepaling toe te voegen
aan artikel 191 van het
Verdrag. Het sluit aan
bij de bijdrage van de
COM in het kader van
de werkzaamheden
van de IGC van 13 juni
2000 en de door het
Verdrag van Nice
aangebrachte
wijzigingen

Subsidie ten behoeve van
Europese politieke partijen
die daarvoor
overeenkomstig het
bepaalde in de
Verordening van de Raad
betreffende het statuut en
de financiering van
Europese politieke partijen
in aanmerking komen;
deze subsidie mag niet
meer dan 75% van de
totale jaarbegroting van de
betrokken Europese
politieke partij bedragen

Het Europees Parlement
beslist over alle betwistingen
van de in artikel 1 bedoelde
voorwaarden overeenkomstig
het advies van een
onafhankelijk comité van
vooraanstaande personen dat
om de vijf jaar in
gemeenschappelijk overleg
door het Europees Parlement,
de Raad en de Commissie
wordt benoemd
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Titel  Referentie
Datum

verwijzing
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma
wetgevende

werkzaamheden

Financiële aspecten Comitologie

Verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1254/99 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector rundvlees

2001/0042
28 feb 01

AGRI

Dit voorstel heeft tot doel door middel van
een wijziging van verordening (EG) nr.
1254/1999 van de Raad de rundvleesmarkt
te reguleren

Maatregel die niet is
opgenomen in het
programma van de
wetgevende
werkzaamheden 2001,
in het kader van
Agenda 2000, zie
wetgevingsprogramma
1998

De financiêle
consequenties zijn
berekend op basis van de
volgende hypothesen:
verbruik: 2000: -5%; 2001:
-10,08% ten opzichte van
de "normale" situatie en
geleidelijk herstel tot een
normaal peil tegen 2005

Het comité van beheer voor
rundvlees dat is ingesteld bij
verordening (EG) nr.
1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector
rundvlees

Verordening van de Raad houdende wijziging
van Verordening (EG) nr. 1251/99 tot instelling
van een steunregeling voor producenten van
bepaalde akkerbouwgewassen

2001/0043
28 feb 01

AGRI

Dit voorstel heeft tot doel een biologische
productiemethode tot ontwikkeling te
brengen door middel van wijzigingen van
verordening (EG) nr. 1251/1999

Maatregel die niet is
opgenomen in het
programma van de
wetgevende
werkzaamheden 2001,
in het kader van
Agenda 2000, zie
wetgevingsprogramma
1998

De financiêle
consequenties worden
gefinancierd uit
begrotingslijn B-1060

Het comité van beheer voor
granen dat is ingesteld bij
verordening (EEG) nr. 1766/92
van de Raad van 30 juni 1992
houdende een
gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector
granen
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Begrotingswerkzaamheden

Titel Auteur Rapporteur Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad: standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1/2001
van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar
2001

BUDG 2001/2025
A5-0064/2001

Haug

BUD Goedkeuring van GAB
1/2001 zonder

amendementen of
wijzigingen; resolutie met
wijzigingen aangenomen

…/… Schreyer
28 feb 01

1 mrt 01
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Politieke controle

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Onderhandelingsmandaat voor een interregionale
associatieovereenkomst met Mercosur

AFET Marset
Campos

A5-0049/2001 2001/2018 INI resolutie met
wijzigingen

aangenomen

.../... Patten
1 mrt 01

1 mrt 01

Onderhandelingsmandaat voor een interregionale
associatieovereenkomst met Chili

AFET Salafranca
Sánchez-

Neyra

A5-0050/2001 2001/2017 INI resolutie met
wijzigingen

aangenomen

.../... Patten
1 mrt 01

1 mrt 01

Gevolgen van de globalisering voor de vrouwelijke
immigranten uit de mediterrane landen

FEMM Avilés Perea A5-0058/2001 2000/2251 INI resolutie
verworpen

.../... Nielson
28 feb 01

1 mrt 01

Ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap DEVE Gemelli A5-0059/2001 2000/2141 COS resolutie met
wijzigingen

aangenomen

.../... Nielson
28 feb 01

1 mrt 01

Situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer Commissie Byrne .../... .../... Mededeling .../... .../... Byrne
28 feb 01

.../...

Menselijk kapitaal in het kader van de hervorming van de
Commissie

Commissie Prodi
Kinnock

.../... .../... Mededeling .../... .../... Prodi/Kinnock
28 feb 01

.../...

Luchtaanvallen op Irak Raad
Commissie

Danielson
Patten

.../... .../... Verklaring .../... 1 mrt 01 1 mrt 01 .../...
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VERGADERPERIODE VAN 12 TOT 15 MAART 2001

Straatsburg

Overzicht van de 
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo – ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l’UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l’homme

Afghanistan : destruction de l’héritage culturel

Kalimantan : droits de l’homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN72

Bulletin 02.04.2001 - NL- PE 299.527

A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

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

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

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

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

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

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

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 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
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 Wetgevingswerkzaamheden

I. 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
goedkeuring

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad voor de
vaststelling van minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten

DELE 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekerud

…/… Wallström
13-03-01

14-mrt-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake nationale
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

ENVI 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

14-mrt-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verwarming
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van
Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn
78/548/EEG van de Raad

JURI 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

14-mrt-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking
van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door
grote stookinstallaties

ENVI 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

14-mrt-01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
afsluiting en afwikkeling van projecten die door de Commissie zijn
goedgekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 213/96 betreffende de
tenuitvoerlegging van het financieel instrument "EC Investment
Partners" ten behoeve van de landen van Latijns-Amerika, Azië, het
Middellandse-Zeegebied en Zuid-Afrika

DEVE 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd

zonder debat zonder debat 14-mrt-01
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
levensverzekering (omgewerkte versie)

JURI 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… Bolkestein
15/03/2001

15-mrt-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en
de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd
(gecodificeerde versie)

JURI 2000/0174
 C5-0390/2000
sans rapport

***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 14-mrt-01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang
van het publiek tot milieu-informatie

ENVI 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… Wallström
13-03-01

14-mrt-01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de herindeling
van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en
termijncontracten met rentevaststelling na afloop ("forward rate
agreements")

ECON 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… Solbes Mira
14/03/2001

15-mrt-01

Besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Europees
netwerk inzake criminaliteitspreventie

LIBE 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* initiatief gewijzigd …/… Vitorino
13/03/01

14-mrt-01

Verordening van de Raad betreffende de samenwerking tussen de
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in
burgerlijke en handelszaken

JURI 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* initiatief gewijzigd …/… Vitorino
13-03-01

14-mrt-01

Richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de geldboetes
die aan vervoerders worden opgelegd voor het vervoeren naar de
lidstaten van onderdanen van derde landen die niet over de vereiste
documenten beschikken om daarin te worden toegelaten

LIBE 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* initiatief verworpen …/… Vitorino
13/03/2001

13-mrt-01

Verordening tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad
met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische
procedures voor de behandeling van visumaanvragen

LIBE 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* initiatief verworpen …/… Vitorino
13/03/2001

13-mrt-01

Verordening van de Raad tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden
aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften
en praktische procedures inzake de uitvoering van de controle en de
bewaking aan de grenzen

LIBE 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* initiatief verworpen …/… Vitorino
13/03/2001

13-mrt-01

Richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge erkenning van
besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen

LIBE 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* initiatief verworpen …/… Vitorino
13/03/2001

13-mrt-01
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Verordening van de Raad betreffende de periode gedurende dewelke
onderdanen van derde landen die van de visumplicht zijn vrijgesteld, vrij
kunnen reizen op het grondgebied van de lidstaten

LIBE 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* initiatief verworpen …/… Vitorino
13/03/2001

13-mrt-01

Richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor het verlenen
van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van
ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen
de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de
consequenties van de opvang van deze personen

LIBE 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… Vitorino
13/03/2001

13-mrt-01

Verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker

AGRI 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… Fischler
12/03/2001

13-mrt-01
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II. Wetgevingsamendementen
Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van

het document
Aangenomen

amendementen
Titel Referentie

parl. commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure

parl. commissie
aantal ter
plenaire

ingediende
amendementen

titel

I

visa

II

overwe-
gingen

III

artikelen
delen

IV

bijlagen

V

ter plenaire

=I+II+III+IV+V

afkomstig
van de
fracties

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verwarming
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van
Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn
78/548/EEG van de Raad

1998/0277
JURI
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake nationale
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

1999/0067
ENVI
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van
de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote
stookinstallaties

1998/0225
ENVI

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de herindeling
van betalingen in het kader van swapovereenkomsten en
termijncontracten met rentevaststelling na afloop ("forward rate
agreements")

2000/0019
ECON
Kauppi

A5-0071/2001
***I

2 0 0 1 0 1 2 0

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van
het publiek tot milieu-informatie

2000/0169
ENVI

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1
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Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van
het document

Aangenomen
amendementen

Titel Referentie
parl. commissie

rapporteur
zittingsdocument

procedure

parl. commissie
aantal ter
plenaire

ingediende
amendementen

titel

I

visa

II

overwe-
gingen

III

artikelen
delen

IV

bijlagen

V

ter plenaire

=I+II+III+IV+V

afkomstig
van de
fracties

richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de geldboetes die
aan vervoerders worden opgelegd voor het vervoeren naar de lidstaten
van onderdanen van derde landen die niet over de vereiste documenten
beschikken om daarin te worden toegelaten

2000/0822
LIBE

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3

besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk
inzake criminaliteitspreventie

2000/0824
LIBE

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

verordening van de Raad betreffende de samenwerking tussen de
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in
burgerlijke en handelszaken

2000/0823
JURI

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor het verlenen van
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden
en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de
inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de
consequenties van de opvang van deze personen

2000/0127
LIBE

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker

2000/0250
AGRI
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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Politieke controle
Titel Auteur Zittingsdocument Referentie Procedure Beraadslagingen ter

plenaire
Raad:

standpunt ter
plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Definitief akkoord over de hervorming van de
internationale transferregeling voor voetballers

Commissie …/… …/… Mededeling …/… …/… Reding
13/03/2001

…/…

"Post Nice"-proces Commissie
Raad

…/… …/… Verklaring
Raad

Commissie
met debat

…/… Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

…/…

Voorbereidende werkzaamheden met het oog op de
Europese Raad van Stockholm (23/24 maart 2001)

Fracties B5-0175/2001 …/… verklaring
Raad

Commissie
met debat

gezamenlijke resolutie
aangenomen

Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

15-mrt-01

Mond- en klauwzeer Raad
Commissie

…/… …/… verklaring
Raad

Commissie
met debat

…/… Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

…/…

Verslag van de permanente werkgroep voor de
veiligheid van het vervoer van radioactieve
materialen in de Europese Unie

RETT A5-0040/2001 1998/2083 COS resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Lamy
12/03/2001

13-mrt-01

Actieplan voor energie-efficiëntie in de Europese
Gemeenschappen

ITRE A5-0054/2001 2000/2265 COS resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… de Palacio
13-03-01

14-mrt-01

Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire
Vergadering ACS-EU in 2000

DEVE A5-0057/2001 2000/2106 INI resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Nielson
14/03/2001

15-mrt-01

Verkiezingsondersteuning en verkiezingswaarneming
door de EU

AFET A5-0060/2001 2000/2137 COS resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Patten
14/03/2001

15-mrt-01

Organisatie en beheer van het Internet –
Internationale en Europese beleidskwesties 1998-
2000

ITRE A5-0063/2001 2000/2140 COS resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Liikanen
14/03/2001

15-mrt-01

Aanbevelingen van het Europees Parlement aan de
Commissie over de WTO-onderhandelingen over de
"built-in"-agenda

ITRE A5-0076/2001 2001/2028 INI resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Lamy
12/03/2001

13-mrt-01

Jaarverslag 1999 van de Commissie over de
bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschap en fraudebestrijding

CONT A5-0078/2001 2001/2036 COS resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Schreyer
13-03-01

14-mrt-01
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Toekomst van de biotechnologieindustrie ITRE A5-0080/2001 2000/2100 INI resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Aanbeveling van de Commissie over de grote lijnen
van het economisch beleid

ECON A5-0082/2001 2001/2008 INI resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Solbes Mira
14/03/2001

15-mrt-01

Gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie
ten aanzien van Oekraïne

AFET A5-0083/2001 2000/2116 COS resolutie aangenomen met
wijzigingen

…/… Patten
14/03/2001

15-mrt-01

Voorstel van de Commissie over het Statuut van de
medewerkers

EMPL B5-0010/2001 …/… QUO-
Commissie

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Voorlichtings- en communicatiestrategie van de EU CULT B5-0011/2001
B5-0174/2001

…/… QUO-
Commissie

resolutie aangenomen
zonder wijzigingen

…/… Monti
12/03/2001

14-mrt-01

Versterking van de hulpmiddelen van de Unie bij
conflictpreventie en de civiele crisisbeheersing

AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

…/… QUO-Raad
Commissie

resolutie aangenomen
zonder wijzigingen

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

15-mrt-01

Situatie van de scheepsbouw in de Gemeenschap Fracties B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

…/… QUO-
Commissie

…/… …/… Monti
12/03/2001

…/…

Waterbeheer in Europa Fracties B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

…/… QUO-
Commissie

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Eindverslag van het Comité van wijzen over de
regulering van de Europese effectenmarkten

ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

…/… QUO-Raad/
Commissie

resolutie aangenomen
zonder wijzigingen

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

15-mrt-01

Rampen : Overstromingen in Mozambique Fracties B5-0176/2001 …/… Actualiteiten-
debat

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Toegang van aidspatiënten in de derde wereld tot
geneesmiddelen

Fracties B5-0182/2001 …/… Actualiteiten-
debat

gezamenlijke resolutie
aangenomen met wijz.

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Situatie in Zimbabwe Fracties B5-0183/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

gezamenlijke resolutie
aangenomen met wijz.

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Afghanistan Fracties B5-0184/2001 …/… Actualiteiten-
debat

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Door een van de ouders ontvoerde kinderen Fracties B5-0185/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Ontvoering van Portugese burgers in Cabinda Fracties B5-0186/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Situatie in Kalimantan Fracties B5-0187/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Situatie in Turkmenistan Fracties B5-0188/2001 …/… Debat-Men-
senrechten

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01
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VN-Conferentie over illegale handel in lichte wapens
in juli 2001

Fracties B5-0189/2001 …/… Actualiteiten-
debat

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Humanitaire ramp in Mongolië Fracties B5-0191/2001 …/… Actualiteiten-
debat

gezamenlijke resolutie
aangenomen

…/… Liikanen
15/03/2001

15-mrt-01

Situatie aan de grens tussen Kosovo en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Fracties B5-0230/2001 …/… Verklaring
Raad/

Commissie

gezamenlijke resolutie
aangenomen met wijz.

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

15-mrt-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 vergaderperioden van januari I en II 2001 aangenomen teksten.
De typologie van een document is vastgesteld volgens het interinstitutioneel akkoord over de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving van 22/12/98.
Graad van instemming met de aangenomen amendementen per onderdeel volgens de indeling per  kolom en voor het document in zijn geheel, variërend van 0% tot 100%.
100% betekent volledige overname van de amendementen van het EP door de Commissie.

I. Wetgevingsteksten
Graad van instemmingTitel Referentie; parl.

commissie;
zittingsdocument

procedure

Onderwerp
Toepassings-

sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

financiële
aspecten

uitvoerings-
bevoegdheden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

opmerkingen

Aanbeveling van het Europees Parlement en
de Raad betreffende Europese
samenwerking inzake kwaliteitsevaluatie in
het schoolonderwijs

2000/0022
CULT

A5-0375/2000
***II

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen bezwaar geen

Besluit van de Raad inzake de goedkeuring
door de Europese Gemeenschappen van het
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige
bepalingen inzake het internationale
luchtvervoer (Verdrag van Montreal)

2000/0193
RETT

A5-0001/2001
*

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen bezwaar geen

Verordening van de Raad houdende wijziging
van verordening (EG) nr. 2791/1999 tot
vaststelling van controlemaatregelen voor het
gebied waarop het Verdrag inzake
toekomstige multilaterale samenwerking op
visserijgebied in het noordoostelijke deel van
de Atlantische Oceaan van toepassing is

2000/0280
PECH

A5-0007/2001
*

0,00% geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Landbouwraad heeft het voorstel aangenomen
op 29 januari 2001 (punt "A").
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Graad van instemmingTitel Referentie; parl.
commissie;

zittingsdocument
procedure

Onderwerp
Toepassings-

sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

financiële
aspecten

uitvoerings-
bevoegdheden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

opmerkingen

Initiatief van de Franse Republiek met het
oog op de aanneming van een voorstel voor
een verordening v an de Raad inzake vrij
verkeer met een visum voor verblijf van
langere duur

2000/0810
LIBE

A5-0388/2000
*

…/… …/… …/… …/… …/… …/… De Commissie heeft geen gevolg gegeven omdat
het besluit onder de derde pijler (JBZ) valt.

Verordening van de Raad tot instelling van
de snellereactiefaciliteit

2000/0081
AFET

A5-0392/2000
*

88,89% geen am. 100,00% 100,00% 100,00% 95,24% Er wordt gewerkt aan een gewijzigd voorstel. Het
besluit van de Raad wordt voor eind februari
verwacht.

Verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 3922/91 van de Raad inzake de
harmonisatie van technische voorschriften en
administratieve procedures op het gebied
van de burgerluchtvaart

2000/0069
RETT

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% geen am. 0,00% geen am. 36,36% De Commissie wil met een gewijzigd voorstel komen
waarin rekening wordt gehouden met de
werkzaamheden van de Raad in dit dossier, met
inbegrip van de vraag over de toepassing van het
besluit op de luchthaven van Gibraltar. Er komt naar
alle waarschijnlijkheid een tweede lezing.

Besluit van de Raad tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder aan Guinee-Bissau
financiële steun op visserijgebied wordt
toegekend

1998/0355
PECH

A5-0367/2000
*

geen am. geen am. 50,00% geen am. 50,00% 100,00% Het voorstel van de Commissie hoeft niet formeel te
worden gewijzigd.

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

1985/0046
ECON

A5-0367/2000
***II

85,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 85,00% Een voorstel tot wijziging van het voorstel is niet
nodig, noch wenselijk. De Raad had een eerste
vergadering van de financiële attachés voor 29
januari 2001 aangekondigd en de eventuele
aanneming van de richtlijn door de ECOFIN-Raad
voor maart 2001.

Besluit van de Raad betreffende de sluiting
van een samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en de
Volksrepubliek Bangladesh

1999/0086
DEVE

A5-0360/2000
*

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen bezwaar geen
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Graad van instemmingTitel Referentie; parl.
commissie;

zittingsdocument
procedure

Onderwerp
Toepassings-

sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

financiële
aspecten

uitvoerings-
bevoegdheden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

opmerkingen

Richtlijn van het Europees Parlement en van
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

A5-0002/2001
***I

15,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 15,00% De Commissie kan niet instemmen met de
comitologieamendementen. De Raad is het over
deze kwestie nog niet eens geworden. De Raad zou
bereid zijn om de Commissie te volgen in haar
standpunt over de amendementen over de follow-
up. Er wordt gewerkt aan een gewijzigd voorstel. De
Raad werkt aan het dossier, maar de Voorzitter
heeft nog geen datum voor een volgende
vergadering vastgesteld.

Richtlijn van het Europees Parlement en de
raad tot twintigste wijziging van Richtlijn
76/769/EEG van de Raad inzake 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

A5-0003/2001
***I

66,67% geen am. geen am. geen am. 100,00% 75,00% Het gemeenschappelijk standpunt wordt voor het
eerste kwartaal van 2001 verwacht.

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
*

100,00% 100,00% geen am. geen am. 100,00% 100,00% Het voorstel moest volgens plan op 26 februari 2001
worden aangenomen door de Raad algemene
zaken.

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

2000/0033
ITRE

A5-0006/2001
***I

85,71% geen am. geen am. geen am. 50,00% 77,78% De Commissie wil in maart 2001 met een gewijzigd
voorstel komen waarin rekening wordt gehouden
met de amendementen van het Parlement. In
december 2000 heeft de Raad een politiek akkoord
bereikt, zodat binnenkort een gemeenschappelijk
standpunt mag worden verwacht. De kwestie van de
rechtsgrondslag moet echter nog worden geregeld.
Het Parlement is evenals de Commissie gewonnen
voor artikel 95, terwijl de Raad voor artikel 175 kiest.
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Graad van instemmingTitel Referentie; parl.
commissie;

zittingsdocument
procedure

Onderwerp
Toepassings-

sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

financiële
aspecten

uitvoerings-
bevoegdheden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

opmerkingen

Verordening van de Raad betreffende de
sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor
de periode van 3 mei 2000 t/m 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
*

geen am. 0,00% geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is het weliswaar eens met het
Parlement dat het op de hoogte moet worden
gehouden van de uitvoering van de overeenkomst,
maar is van mening dat deze informatie onder de
bepalingen van de kaderovereenkomst van 5 juli
2000 tussen de Commissie en het Parlement valt.
De Commissie acht het bovendien niet nodig om het
voorstel formeel te wijzigen.

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
*

50,00% 50,00% geen am. geen am. 50,00% 50,00% De Commissie acht het niet nodig om het voorstel
formeel te wijzigen.
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II. Overige teksten

Titel Referentie Fractie of
commissie

Zittings-
document

Procedure Bestemming Referentie-
document

Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen

Door de Commissie in 1998-1999 georganiseerde regionale
hoorzittingen inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid na
2002

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS Raad, Comm, reg., parl.,
viss.organisaties lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Toepassing van de communautaire regeling voor de visserij en
de aquacultuur in de periode 1996-1998

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS Raad, Comm, reg., parl.,
viss.organisaties lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Groei- en werkgelegenheidsinitiatief - Maatregelen voor
financiële bijstand aan innoverende en
werkgelegenheidscheppende kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO's)

2000/2245 EMPL A5-0335/2000 COS Commissie, Raad SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Situatie van grensarbeiders 2000/2010 EMPL A5-0338/2000 INI Raad, Commissie SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Tarifering van de vervoersinfrastructuur 2000/2030 RETT A5-0345/2000 INI Raad, Commissie, regeringen
lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

SLIM-evaluatie: vereenvoudiging van de regelgeving voor de
interne markt

2000/2115 JURI A5-0351/2000 COS Commissie, Raad, regeringen,
parlementen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Situatie en vooruitzichten van de jonge boeren in de Europese
Unie

2000/2011 AGRI A5-0357/2000 INI Raad, Commissie SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Intermodaliteit en intermodaal vrachtvervoer in de Europese
Unie

2000/2052 RETT A5-0358/2000 COS Raad, Commissie, EIB,
regeringen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Speciale verslagen nrs. 6/1999, 7/1999, 3/2000 en 7/2000 over
de Structuurfondsen, begrotingsuitvoering, vergezeld van de
antwoorden van de Commissie

2000/2129 CONT A5-0359/2000 COS Raad, Commissie, CC SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Gemeenschappelijk visserijbeleid en de uitdaging van
globalisering van de economie

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI Raad, Commissie SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Raad 96/694 van
2 december 1996 betreffende de evenwichtige deelneming van
vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS Raad, Commissie, overige
instellingen, Com. regeringen,

parlementen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Tenuitvoerlegging van richtlijn 96/59/EG betreffende de
verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen
(PCB's/PCT's)

2000/2112 ENVI A5-0379/2000 INI Commissie, Raad, regeringen,
parlementen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven
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Titel Referentie Fractie of
commissie

Zittings-
document

Procedure Bestemming Referentie-
document

Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen

Prioriteiten op het gebied van verkeersveiligheid in de
Europese Unie - Voortgangsrapport en rangschikking van
acties naar prioriteit

2000/2136 RETT A5-0381/2000 COS Raad, Commissie, ESC,
CvdR, lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de
wereld in de lidstaten van de Europese Unie

2000/2036 CULT A5-0382/2000 INI Raad, Comm., reg. lidstaten,
Raad Europa UNESCO

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Inventarisatie van het concurrentievermogen van de
houtverwerkende industrie in de EU

2000/2159 ITRE A5-0384/2000 COS Raad, Commissie,
parlementen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Uitvoering van richtlijn 91/676/EEG inzake de bescherming van
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen

2000/2110 ENVI A5-0386/2000 INI Raad, Commissie, regeringen,
parlementen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Tenuitvoerlegging van richtlijn 92/43/EEG inzake habitats 2000/2111 ENVI A5-0387/2000 INI Raad, Commissie, regeringen,
parlementen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Speciaal verslag nr. 2/2000 van de Rekenkamer over de steun
van de Europese Unie aan Bosnië-Herzegovina in het kader
van het herstel van de vrede en de rechtsstaat, vergezeld van
de antwoorden van de Commissie

2000/2131 CONT A5-0389/2000 COS OHR, OVSE, Raad, Comissie,
CC

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Doelmatigheid van het Europees Monetair Instituut en de
Europese Centrale Bank betreffende het begrotingsjaar 1998,
vergezeld van de antwoorden van de Europese Centrale Bank

2000/2163 CONT A5-0395/2000 COS ECB, Raad, Commissie, CC SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Speciale verslagen van de Rekenkamer 1/1999 over steun aan
magere melk en mageremelkpoeder bestemd voor diervoeding,
2/1999 over de gevolgen van de hervorming van het GLB voor
de graansector, 1/2000 over gewone varkenspest en 8/2000
betreffende communautaire maatregelen voor de afzet van
botervet, vergezeld van de antwoorden van de Commissie

2000/2130 CONT A5-0396/2000 COS Raad, Commissie, CC SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Verslag over de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding
van de opmerkingen van het Europees Parlement in zijn
resolutie betreffende de kwijting 1997

2000/2113 CONT A5-0397/2000 DEC Raad, Commissie, CC SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Multidisciplinaire groep georganiseerde criminaliteit - 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

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS Raad, Commissie,
parlementen kandidaatlanden,

Raad van Europa

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Slechte tenuitvoerlegging van sommige milieurichtlijnen (PCB
en PCT, habitats, nitraten)

…/… ENVI B5-0556/2000 …/… …/… SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven
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Titel Referentie Fractie of
commissie

Zittings-
document

Procedure Bestemming Referentie-
document

Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen

Bevredigende tenuitvoerlegging van de milieurichtlijnen …/… ENVI B5-0038/2001 …/… Raad, Commissie, regeringen,
parlementen lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Democratische Volksrepubliek Korea …/… AFET B5-0560/2000 …/… …/… SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Democratische Volksrepubliek Korea …/… AFET B5-0825/2000 …/… …/… SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Betrekkingen tussen de Europese Unie en de Democratische
Volksrepubliek Korea

…/… AFET B5-0825/2000 …/… Raad, Comm, reg. Noord-/
Zuid-Korea, VS, Japan,
externe bureaus, KEDO

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Prioriteiten van de Raad met het oog op de zitting van de
Commissie voor de rechten van de mens van de Verenigde
Naties te Genève

…/… Fracties B5-0040/2001 …/… Raad, Comm, reg, parl lidst,
kandidaatlanden, Comm

rechten mens VN, reg. overige
genoemde landen

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Gevolgen van het gebruik van verarmd uranium in munitie …/… Fracties B5-0047/2001 …/… Raad, Comm, reg lidst, NAVO,
Congres VS

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Bangladesh …/… DEVE B5-
0048/2001/rev.

1

…/… Raad, Commissie, regering
Bangladesh

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Proces van voormalige "Rode Khmers" in Cambodja …/… Fracties B5-0055/2001 …/… Raad, Commissie, NU,
ASEAN, reg./parl lidstaten

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Visaregeling voor Georgië en de Russische Federatie …/… Fracties B5-0056/2001 …/… Raad, Commissie, OVSE,
reg./parl Georgie, Rusland

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Situatie in de Turkse gevangenissen …/… Fracties B5-0059/2001 …/… Raad, Comm., reg./grote nat.
vergadering Turkije,Raad van

Europa

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Situatie in Algerije …/… Fracties B5-0066/2001 …/… Raad, Commissie, reg./parl.
Algerije

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Internationaal Straftribunaal …/… Fracties B5-0060/2001 …/… Raad, Commissie parl. lidst.,
reg/parl. kandidaatl. sg VN

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Aardbeving in Salvador …/… Fracties B5-0068/2001 …/… president El Salvador,
Assemblée Ntl Lég;
PARLACEN, Raad,

Commissie, reg. lidst.

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Bangladesh …/… DEVE B5-0004/2001 …/… …/… SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven
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Titel Referentie Fractie of
commissie

Zittings-
document

Procedure Bestemming Referentie-
document

Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen

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

2000/2037 CULT A5-0005/2001 INI Raad, Commissie, lidstaten SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

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

2000/2247 AFET A5-0008/2001 COS Raad, Commissie, reg/parl.
lidstaten, ondertekenaars

Verklaring Barcelona

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Betrekkingen tussen de EU en het Middellandse Zeegebied:
een nieuwe impuls voor het proces van Barcelona

2000/2294 AFET A5-0009/2001 COS Raad, Commissie, reg/parl.
lidstaten, ondertekenaars

Verklaring Barcelona

SP(2001)550 de Commissie is voornemens "post
votum" gevolg te geven

Verslag van de pluridisciplinaire groep over georganiseerde
misdaad - 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

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS Raad, Commissie, parl.
kandidaatlanden, Raad van

Europa

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Plan voor vrede, welvaart en versterking van de rechtsstaat -
"Plan Colombia"

…/… DEVE B5-0002/2001 …/… …/… SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Plan voor vrede, welvaart en versterking van de rechtsstaat -
"Plan Colombia"

…/… DEVE B5-0003/2001 …/… …/… SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Plan-Colombia en de steun voor het vredesproces in Colombia …/… DEVE B5-0087/2001 …/… Raad, Commissie, regering
Colombia

SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven

Plan-Colombia en de steun voor het vredesproces in Colombia …/… Fracties B5-0088/2001 …/… …/… SP(2001)550 de Commissie is niet voornemens
"post votum" gevolg te geven
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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

Page: 33
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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