
PE 168.305- NL -Bulletin 15.11.1999
Sluiting van de redactie: 05.11.1999

Directoraat planning
parlementaire werkzaamheden

WERKZAAMHEDEN

09/A-99

Directoraat-generaal presidium



PE 168.305- NL -Bulletin 15.11.1999
Sluiting van de redactie: 05.11.1999

AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

PPE Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese
democraten

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDD Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
ECON Economische en Monetaire Commissie
JURI Commissie juridische zaken en interne markt
INDU Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
REGI Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULT Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETI Commissie verzoekschriften
ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie

Dit bulletin is eveneens toegankelijk in EPADES, onder
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL1999\09A99.NL
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTSLAGNEMING VAN EEN FRANS LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT
-----------------------------

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Nicolas SARKOZY (PPE/F)

zijn ontslag genomen als lid van het Europees Parlement met ingang van 15 september 1999.

Het Parlement heeft hiervan tijdens de plenaire vergadering van 4 oktober 1999 kennisgenomen.

De heer SARKOZY was lid van het Europees Parlement sinds 20 juli 1999 en behoorde tot de
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten (PPE).

Hij was lid van de Begrotingscommissie.

_____________________
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN
EEN SPAANS LID IN HET EUROPEES PARLEMENT

--------------------------------

De Voorzitter van het Europees Parlement heeft de officiële kennisgeving ontvangen van de
verkiezing in het Europees Parlement, met ingang van 20 september 1999, van

de heer Juan Andrés NARANJO ESCOBAR

ter vervanging van mevrouw Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI (PPE/E), die tot vice-
voorzitter van de EG-Commissie is benoemd.

Het Parlement heeft hiervan tijdens de plenaire vergadering van 4 oktober 1999 kennisgenomen.

__________________________

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN FRANS PARLEMENTSLID

IN HET EUROPEES PARLEMENT

----------------------------------------------------------------------

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober 1999 heeft het Europees Parlement kennis genomen
van de verkiezing van:

de heer Brice HORTEFEUX

ter vervanging van de heer Nicolas SARKOZY (PPE/F), met ingang van 15 september 1999.

_______________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober 1999 heeft het Europees Parlement kennis genomen
van het feit dat

de heer Marco FORMENTINI

is toegetreden tot de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR) met ingang
van 5 oktober 1999.

__________________________
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EUROPEES PARLEMENT

OVERZICHT VRAGENUUR
OKTOBER 1999

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 27 15 10 9 1 0 1 De heer SASI

Commissie 59 15 43 13 1 0 0
De heer BARNIER
De heer NIELSON
De heer VERHEUGEN
De heer BYRNE
Mevrouw REDING
De heer PATTEN
De heer FISCHLER

Totaal 86 30 53 22 2 0 1
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN -  JAAR 19991

Nr. PE-nr. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

7/99

8/99

9/99

168.504

168.513

168.514

HELMER, KAUPPI, DUCARNE,
DOYLE

Roy PERY

Ward BEYSEN

“Country Sports”

Zetel van het Europees Parlement

De reden van onthouding i.v.m. resolutie over
Tampere

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

22.01.2000

18.02.2000

18.02.2000

12

13

1

                                                
1 Situatie op 29.10.1999
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SELECTIE VAN DE DOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL STUDIES OP VERZOEK
VERRICHTE WERKZAAMHEDEN1

Nr. Betreft Aantal
blz.

Beschik-
bare talen

Datum

Vergelijkende wetgeving, begroting

98/12/031 "Software protection" - Directives,
propositions de directives communautaires et
les normes existant en Italie

5 FR Apr 99

99/02/052 Ausschüsse im Repräsentantenhaus und Senat
der USA und deren Zuständigkeiten

5 DE Apr 99

99/04/018 1) Bilan de la législature: Le statut des
assistants parlementaires auprès du PE - 2) La
réforme du règlement - 3) Bilan de la
législature: Renforcement des procédures
pour le contrôle du budget

11 FR Apr 99

Internationale  & institutionele zaken

99/01/053 Customs union and financial cooperation with
Turkey

10 EN Feb 99

99/01/056 South Africa : political and economic
situation and EU-South Africa relations

18 EN Feb 99

99/02/010 Briefing note on the EU-US banana dispute 8 EN Apr 99

99/02/050 Briefing note on the former Yugoslav
Republic of Macedonia

8 EN Feb 99

99/03/058 Statut des Députés 1 FR Mar 99

99/03/065 Briefing note on the Millennium Round 7 EN Mar 99

                                                
1  Als een studie in meer talen bestaat, is de originele taal als eerste in de lijst opgenomen.

(DORSALE) = Door DG IV opgestelde samenvatting van voorgestelde wetgeving.
2 Kopieën van deze studies zijn verkrijgbaar bij de dienst: «Work in Progress» (W.I.P.) , DG IV, Schuman 6/31, Luxemburg,

FAX (00352) 4300 22506   (Gelieve aan te geven in welke taal).
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Nr. Betreft Aantal
blz.

Beschik-
bare talen

Datum

99/04/014 Briefing note on EU-US Dispute on hush kits
for reducing aircraft noise

8 EN Apr 99

Sociale Zaken, vrouwen, volksgezondheid & cultuur

99/03/006 List of reports of the committee on
employment and social affairs (September
1994 - February 1999)

10 EN Mar 99

99/03/057 Breast Implants 4 EN Apr 99

_________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

88/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het Memorandum van Sharm-El-Sheikh

Brussel, 7 september 1999

De Europese Unie feliciteert Premier Barak en President Arafat met de sluiting van moeilijke
onderhandelingen tussen de partijen van het Wye River-akkoord. Het memorandum is een
belangrijke stap die het vertrouwen herstelt en nieuw optimisme wekt voor versnelde onderhande-
lingen over de definitieve status.

De EU is zeer begaan met het vredesproces in het Midden-Oosten en is bereid de gesprekken en de
uitvoering van de bestaande akkoorden te vergemakkelijken.

De EU hoopt dat het memorandum de weg opent naar een definitieve, rechtvaardige, duurzame en
algehele vrede binnen een redelijk tijdsbestek. Alle sporen van het vredesproces dienen nu te
worden geactiveerd door concrete stappen te ondernemen.

Minister van Buitenlandse Zaken Tarja Halonen heeft President Arafat heden namens de Europese
Unie een brief gestuurd om steun te betuigen aan het Memorandum van Sharm El Sheikh.

________________________
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89/99

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

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

met betrekking tot een embargo op de levering en verkoop van olie en olieproducten
aan de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ),

en met betrekking tot aanvullende beperkende maatregelen
tegen de Federale Republiek Joegoslavië

Brussel, 10 september 1999

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
verklaren dat zij achter de doelstellingen staan van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/604/GBVB,
door de Raad vastgesteld op 3 september 1999 op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/273/GBVB met
betrekking tot een embargo op de levering en verkoop van olie en olieproducten aan de Federale
Republiek Joegoslavië (FRJ), en van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB met
betrekking tot aanvullende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië. Zij
zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid spoort met dat van het Gemeenschappelijk
Standpunt.

De Europese Unie neemt akte van deze verbintenis en begroet die.

_______________

90/99

Verklaring van de Europese Unie en de geassocieerde landen van Midden- en Oost Europa,
 de geassocieerde landen Cyprus en Malta, en Ijsland en Noorwegen,

EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betreffende de bijdrage tot bevordering van de tijdige inwerkingtreding

van het alomvattend kernstopverdrag
Brussel,  16 september 1999

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta,
alsook IJsland en Noorwegen, EVA-landen die lid zijn van de EER, verklaren dat zij zich scharen
achter de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad van de Europese Unie op
29 juli 1999 heeft aangenomen op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie inzake de bijdrage van de Europese Unie tot bevordering van de tijdige inwerkingtreding van
het alomvattend kernstopverdrag (CTBT). Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid
met dit gemeenschappelijk standpunt in overeenstemming is.

De Europese Unie neemt nota van deze toezegging en verheugt zich daarover.
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______________________
91/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de uitslag van het referendum over eenheid en vrede in Algerije

Brussel, 21 september 1999

De Europese Unie is ingenomen met de uitslag van het op 16 september in Algerije gehouden
referendum, waarin het Algerijnse volk zijn steun heeft betuigd aan het plan voor nationale
verzoening en vrede van president Bouteflika.

De Europese Unie hoopt dat Algerije het geweld waaronder de bevolking gedurende een aantal
jaren gebukt ging, eindelijk achter zich zal kunnen laten om een begin te kunnen maken met een
proces van nationaal herstel dat de nodige stabiliteit voor economische en sociale vooruitgang zal
opleveren.

De Europese Unie bevestigt dat zij bereid is het hervormingsproces in Algerije te steunen en aan te
moedigen, met name door de Europees-mediterrane samenwerking, waaronder de spoedige
hervatting van de onderhandelingen over de sluiting van een Euromediterrane associatie-
overeenkomst. De EU hecht veel belang aan de voortzetting van de politieke dialoog met Algerije
en ziet uit naar de bijeenkomst op ministerieel niveau met de EU-trojka die op 3 november eerst-
komend te Algiers zal plaatsvinden.

___________________

92/99

Verklaring van de Europese Unie en Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië, de Slowaakse Republiek en Slovenië,

De geassocieerde landen Cyprus en Malta, de EVA-landen die lid zijn van de EER,
betreffende Indonesië

Brussel, 21 september 1999

Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië, de
Slowaakse Republiek en Slovenië, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die
lid zijn van de EER, verklaren dat zij achter de doelstellingen staan van het Gemeenschappelijk
Standpunt van de Raad met betrekking tot beperkende maatregelen tegen Indonesië. Zij zullen er
zorg voor dragen dat hun nationale beleid spoort met dat van het Gemeenschappelijk Standpunt.

De Europese Unie neemt akte van deze verbintenis en begroet die.

_______________________
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93/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Democratische
Republiek Congo

Brussel, 22 september 1999

In haar verklaring van 3 september 1999 heeft de Europese Unie kennis genomen van de voltooiing
van de ondertekening van de Overeenkomst van Lusaka en te kennen gegeven bereid te zijn om de
uitvoering van de overeenkomst te steunen, mits alle partijen zelf deze overeenkomst naar de letter
uitvoeren.

De EU blijft evenwel ernstig bezorgd over de vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst
door de partijen en over de voortdurende militaire activiteiten en vijandige propaganda. Aan de
essentiële eisen voor de uitvoering van de overeenkomst is nog niet voldaan: zo is de selectie van de
vertegenwoordigers voor de Gemengde Militaire Commissie nog niet rond en zijn alle partijen het
nog niet eens over de bemiddelaar voor de nationale dialoog.

De EU doet bijgevolg een dringende oproep tot alle partijen om zich volledig te schikken naar de
inhoud en het tijdschema van de overeenkomst, die het door onderhandelingen tot stand gekomen
instrument is voor een vreedzame oplossing van het conflict. De EU moedigt tevens de VN en de
OAE ertoe aan alles in het werk te stellen om de toepassing van de overeenkomst te steunen.

De EU blijft bereid om verschillende aspecten van de uitvoering van de overeenkomst te steunen,
zoals de vredeshandhavingsoperaties van de VN en de OAE, de Gemengde Militaire Commissie, de
nationale dialoog, de herintegratie van vluchtelingen en ontheemden in hun land van oorsprong en
het proces van democratisering, rehabilitatie en wederopbouw in de Democratische Republiek
Congo.

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

______________
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94/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de toestand in Oost- en West-Timor

Brussel, 21 september 1999

De Europese Unie is verheugd over de vooruitgang in de ontplooiing van de Internationale
Strijdmacht in Oost-Timor. Daaruit blijkt dat de internationale gemeenschap bereid is om een
vreedzame en duurzame oplossing te vinden voor de kwestie Oost-Timor op de grondslag van het
zelfbeschikkingsrecht van het Oost-Timorese volk. Angst begint in Oost-Timor plaats te maken
voor hoop.

Wij prijzen het werk van de secretaris-generaal en de missie van de Verenigde Naties in Oost-
Timor, die het raadplegingsproces naar de onafhankelijkheid van Oost-Timor voortzetten.

De Europese Unie looft de bijdrage van de lidstaten van de VN die troepen en materiële steun
hebben geleverd voor de Internationale Strijdmacht. De deelneming van de landen in de regio is van
bijzonder belang voor het welslagen van de operatie. Wij willen een eerbetoon brengen aan die
Aziatische landen, met name de ASEAN-landen, die de totstandkoming van de Internationale
Strijdmacht mede hebben bewerkstelligd. Het is een duidelijke blijk van hun belangstelling voor de
handhaving van vrede en veiligheid in de regio.

In die context prijzen wij de samenwerking van de Indonesische regering met de Internationale
Strijdmacht. De volledige en spoedige terugtrekking van alle Indonesische strijdkrachten uit Oost-
Timor en een snelle beheersing en ontwapening van de paramilitaire groepen op het grondgebied
zijn van cruciaal belang voor het bereiken van de directe doelstellingen van de operatie, namelijk de
bescherming van de burgerbevolking en de onmiddellijke en grootschalige verlening van
humanitaire bijstand.

De EU blijft ernstig bezorgd over de humanitaire situatie in Oost-Timor en in het bijzonder in West-
Timor. De EU herhaalt de oproepen die zij eerder heeft gedaan om internationale humanitaire
organisaties onmiddellijk vrije toegang te verlenen tot Oost- en West-Timor. De vluchtelingen in
West-Timor moeten zelf vrij kunnen beslissen of zij willen terugkeren naar Oost-Timor. De
Indonesische autoriteiten blijven verantwoordelijk voor hun veiligheid en hun humanitaire noden.
De internationale gemeenschap staat klaar om de Indonesische autoriteiten te helpen.

De EU steunt de oproepen voor de oprichting van een internationale onderzoekscommissie die
zaken moet onderzoeken waarin beweerd wordt dat het internationaal humanitair recht geschonden
is. Straffeloosheid voor wreedheden kan niet worden getolereerd.

__________________
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95/99
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de verdwijning van de heer Victor Gonchar,
plaatsvervangend voorzitter van de 13e Opperste Sovjet van Belarus

Brussel, 23 september 1999

De Europese Unie is diep bezorgd over de verdwijning van de heerVictor Gonchar, plaats-
vervangend voorzitter van de 13e Opperste Sovjet van Belarus op de avond van 16 september.

Onder verwijzing naar de verzekering gegeven tijdens overleg te Minsk tussen de vertegen-
woordigers van de EU en de Belarussische autoriteiten doet de Europese Unie een beroep op de
Belarussische autoriteiten om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de heer Gonchar te vinden
en voor zijn veiligheid te zorgen. De EU verwacht dat dit onderzoek snel resultaten oplevert. De EU
herinnert hen er tevens aan dat eerdere verdwijningen, van mevrouw Tamara Vinnikova, voormalig
voorzitter van de Centrale Bank, en generaal Yuri Zakharenko, voormalig minister van buitenlandse
zaken, nog steeds niet zijn onopgehelderd.

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

______________________

96/99
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over  de demilitarisering van het UCK
Brussel, 23 september 1999

De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de aankondiging door de leiding van KFOR dat
het Kosovaarse bevrijdingsleger aan zijn ontwapeningsverplichtingen heeft voldaan. De Europese
Unie toont zich tevens verheugd over de vorming van het multi-etnische Kosovaarse
beschermingskorps, dat, onder het politieke gezag van de VN-missie in Kosovo en onder de
operationele controle van KFOR, UNMIK moet bijstaan bij civiele rampen. Dit instrument voor
humanitaire en reddingsopdrachten zal de integratie van de
voormalige UCK-leden in de burgermaatschappij vergemakkelijken.

De Europese Unie verwacht de volledige en onvoorwaardelijke naleving van de overeenkomsten en
staat volledig achter KFOR bij de uitvoering van de overeenkomsten. Dit zal de weg banen voor
een proces van stabilisering en demilitarisering van de Kosovaarse samenleving, ontwikkeling van
civiele instellingen en interetnische samenwerking. De Europese Unie blijft zich vastberaden
inzetten om de bevolking van Kosovo bij te staan in haar pogingen om een op de rechtsstaat en de
volledige eerbiediging van de mensenrechten gebaseerd democratisch, multi-etnisch en pluralistisch
Kosovo tot stand te brengen om het vertrouwen tussen de bevolkingsgroepen in Kosovo te
herstellen.

_________________________
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97/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het Koreaanse schiereiland

Brussel, 29 september 1999

De Europese Unie is ingenomen met de recente verklaring van de democratische volksrepubliek
Korea om de raketlanceringsproeven tijdens de besprekingen tussen de Verenigde Staten en de
DVK,te schorsen. De EU verwacht dat dit gebaar de start is van concrete resultaten op het gebied
van non-proliferatie.

Dialoog is de beste manier om spanningen te verminderen en de stabiliteit in de regio te vergroten.
De recente constructieve besprekingen tussen de Verenigde Staten en de DVK hebben een positief
effect gehad op de normalisering van de betrekkingen tussen beide landen.

De EU herinnert eraan dat een zinvolle dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea vitaal is voor een
duurzame vrede op het schiereiland. De EU zegt andermaal haar steun toe aan het beleid van
contact en overleg, en verzoekt de twee Korea's om de rechtstreekse dialoog zonder voorwaarden
vooraf te hervatten. De EU is harerzijds bereid de internationale inspanningen ter bevordering van
stabiliteit en vrede in de regio te blijven steunen, en een nieuwe gespreksronde met de DVK te
hebben.

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

________________________

98/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de gedwongen
verwijderingen van burgers in Burundi

Brussel, 8 oktober 1999

De Europese Unie betreurt ten zeerste dat Burundi, en met name het zuidelijk deel van het land en
de omgeving van de hoofdstad Bujumbura, opnieuw het toneel is geweest van gewelddadigheden en
interne conflicten.

De Europese Unie is geschokt door de nieuwe aanvallen van rebellen, waarvan de burgerbevolking
het eerste slachtoffer is.

Ook maakt zij zich ernstig zorgen over het feit dat het Burundese leger recentelijk circa 260.000
burgers onder dwang heeft verwijderd uit het landelijke gebied rond Bujumbura.
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De Europese Unie betreurt de schending van mensenrechten, het verlies aan mensenlevens en de
vernieling van eigendommen waardoor deze operatie werd gekenmerkt. Zij is ontzet over de angst
en het leed waaraan de burgerbevolking is blootgesteld tijdens de gedwongen overbrenging naar de
verzamelgebieden.

De Europese Unie doet een beroep op de Burundese regering om een eind te maken aan het beleid
van gedwongen verwijderingen en de mensen toe te staan zo spoedig mogelijk naar huis terug te
keren. Tegelijkertijd dringt zij er bij die regering op aan de sanitaire voorzieningen en de tijdelijke
huisvesting van de mensen te verbeteren.

Zij neemt er nota van dat de Burundese regering de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en
van de internationale niet-gouvernementele organisaties een vrije toegang tot alle betrokken
kampen heeft toegezegd zodat zij humanitaire bijstand kunnen verlenen. Zij verzoekt de Burundese
autoriteiten het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Burundi en de
waarnemers daarvan dezelfde toegang te blijven verlenen.

De Europese Unie hoopt dat alle Burundese rebellenbewegingen zich zullen aansluiten bij het
vredesproces van Arusha en dat alle partijen bij het conflict in Burundi de voorkeur zullen geven
aan onderhandelingen boven geweld en conflicten.

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

____________________

99/99: Dit document werd ons bij de sluiting van de redactie nog niet toegestuurd

100/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de dialoog tussen alle
Togolese partijen en de begeleiding ervan

Brussel, 12 oktober 1999

De Europese Unie is verheugd over de vorderingen die de Togolese partijen bij hun besprekingen
over de politieke situatie in Togo in juli hebben gemaakt, waaraan de Europese Unie en de
Internationale Organisatie van Franssprekende landen, alsmede bemiddelaars en veilig-
heidsdeskundigen meegewerkt hebben. De vorderingen kregen hun beslag in de kaderovereenkomst
die op 29 juli 1999 in Lomé werd gesloten.

De Europese Unie doet een oproep tot alle Togolese partijen om de bepalingen van de
kaderovereenkomst metterdaad toe te passen. De tenuitvoerlegging van het akkoord moet te goeder
trouw en met eerbiediging van de mensenrechten geschieden.
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De Europese Unie is bereid de opdracht van de bemiddelaars te steunen binnen het toepas-
singsgebied en overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst van Lomé. Zij maakt zich sterk
dat de opdracht zal leiden tot een herstel van de democratie in Togo en daarmee tot de normalisatie
van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Togo.

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

_____________

101/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vredesproces in Guatemala

Brussel, 11 oktober 1999

1. De Europese Unie verheugt zich over de door de "Comisión de Acompañamiento" georga-
niseerde "ontmoeting voor de vrede", waarin zij een nieuwe uiting ziet van de gezamenlijke
inspanningen door de verschillende geledingen van de Gualtemalteekse samenleving om de
uitvoering van de vredesakkoorden te bevorderen. De EU feliciteert al diegenen die betrokken zijn
bij het tot dusverre geboekte succes met het vredesproces.

2. Het vredesproces is meer dan tien jaar geleden van start gegaan, tezamen met het
democratiseringsproces. Het einde van het gewapend conflict en de ondertekening van de
vredesakoorden zijn tot stand gekomen door de inspanningen van diverse opeenvolgende
regeringen in samenwerking met sociale, economische en politieke organisaties. De uitvoering van
de vredesakkoorden vereist eveneens, voor een langdurige periode, de gezamenlijke inspanningen
van alle geledingen van de Guatemalteekse samenleving, teneinde de overeengekomen maatregelen
en doelstellingen - waaronder volledige eerbiediging van de mensenrechten, gelijke kansen voor de
inheemse bevolkingsgroepen, hervorming van het gerechtelijk apparaat, belastinghervorming en
oprechte verzoening - om te zetten in een duurzame realiteit.

3. De EU heeft zich er ten volle toe verbonden de uitvoering van de vredesakkoorden te steunen,
maar erkent wel dat de Guatemalteken zelf het leeuwendeel van de inspanningen moeten leveren
om de oorzaken van de gewapende confrontatie weg te nemen. De EU is bereid zich daarvoor te
blijven inzetten en te helpen bij de totstandbrenging van de grondige veranderingen die nodig zijn
voor een duurzame vrede, ervan uitgaande dat Guatemala geheel en al bereid is het vredesproces
voort te zetten.

4. De EU roept daarom alle Guatemalteken op zich er duidelijk toe te verbinden het vredesproces
voort te zetten en de vredesakkoorden integraal uit te voeren.

_____________
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102/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de Democratische Republiek Kongo

Brussel, 11 oktober 1999

Op 16 juli 1999 verklaarde de Europese Unie zich bereid om de uitvoering van de Overeenkomst
van Lusaka te steunen, mits de partijen zelf de overeenkomst naar de letter zouden uitvoeren. De
Unie herhaalde dat zij het vaste voornemen koestert om de uitvoering van de diverse onderdelen
van de overeenkomst te steunen, inclusief de gemengde militaire commissie, de nationale dialoog,
de vredeshandhavingsoperaties van de VN en de OAE, de herintegratie van vluchtelingen en
ontheemden in hun land van oorsprong en het proces van democratisering, rehabilitatie en weder-
opbouw in de Democratische Republiek Kongo.

De Europese Unie blijft zich zorgen maken over het trage tempo waarin de belangrijkste bepalingen
van de overeenkomst worden toegepast en waarin de organen en mechanismen voor de uitvoering
ervan worden ingesteld. De Unie dringt er bij de partijen op aan, dit broze vredesproces te onder-
steunen en zich niet opnieuw in een conflict te laten meeslepen.

De Europese Unie is verheugd dat de eerste vergadering van de gemengde militaire commissie - een
essentieel onderdeel van de Overeenkomst van Lusaka - op 11 oktober 1999 plaatsvindt en beraadt
zich over de mogelijkheid om deze commissie financieel te steunen zodra ze operationeel is.

________________________

103/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de moord op leden van de humanitaire missie in Burundi

Brussel, 18 oktober 1999

De Europese Unie veroordeelt met klem de nieuwe uitbarsting van willekeurig geweld in Burundi,
waarvan de voornaamste slachtoffers steeds weer de mensen van dat land zijn.

De Europese Unie is bijzonder verontwaardigd over de aanval op de humanitaire missie in de
provincie Rutana op dinsdag 12 oktober en veroordeelt deze. Zij is geschokt door de moord op
verscheidene leden van de missie, Burundezen en buitenlanders, met inbegrip van twee vertegen-
woordigers van VN-organen en biedt de families van de slachtoffers haar condoleances aan.

Zij dringt erop aan dat de daders van dit bloedbad voor het gerecht worden gebracht.
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De Europese Unie doet opnieuw een dringend beroep op alle Burundeze partijen onmiddellijk een
eind te maken aan alle gewelddaden en spoedig overeenstemming te bereiken over de voorwaarden
voor een staakt-het-vuren en een terugkeer naar vrede onder de burgers, verzoening en democratie
in Burundi.

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

_______________

104/99:  Dit document werd ons bij de sluiting van de  redactie nog niet toegestuurd

105/99

Verklaring namens de Europese Unie, van het voorzitterschap,
de met de Europese Unie geassocieerde landen in Midden- en

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

over Birma/Myanmar
Brussel, 15 oktober 1999

De met de Europese Unie geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
verklaren dat zij het eens zijn met de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad betreffende Birma/Myanmar. Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationaal beleid in
overeenstemming is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

_______________
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106/99
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de verlenging van het staakt-het-vuren in Soedan
Brussel, 21 oktober 1999

De Europese Unie verheugt zich over het besluit van de Soedanese regering en de Soedanese
Volksbevrijdingsbeweging het staakt-het-vuren in Zuid-Soedan met drie maanden te verlengen. De
Europese Unie beschouwt dit als een belangrijke maatregel ter bevordering en beveiliging van de
verlening van humanitaire steun in de door de oorlog getroffen gebieden en als een positieve stap in
de richting van een gunstige sfeer om een duurzame vrede te verwezenlijken.

De Europese Unie herhaalt haar beroep op beide partijen om tot een permanent en alomvattend
humanitair staakt-het-vuren te besluiten en de vredesonderhandelingen in Nairobi, waartoe in de
laatste gespreksronde van het IGAD-vredesproces is besloten, snel te hervatten.

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

________________________

107/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de
Europese Unie over het besluit van het

Raadgevend Volkscongres van Indonesië inzake
Oost-Timor

Brussel, 21 oktober 1999

De Europese Unie juicht de beslissing toe van het Raadgevend Volkscongres van Indonesië (MPR)
van 19 oktober om het decreet van 1978 waarbij Oost-Timor bij Indonesië werd ingelijfd, nietig
te verklaren. Dit besluit is een belangrijke stap in het door de VN geleide proces dat moet leiden tot
het treffen van regelingen voor een vreedzame en ordelijke overdracht van het gezag in Oost-
Timor aan de Verenigde Naties.

Samen met de internationale gemeenschap ziet de EU uit naar een soepele en vreedzame overgang
van Oost-Timor naar volledige onafhankelijkheid en vertrouwt erop dat de regering van Indonesië
Volledig zal medewerken aan het bereiken van deze doelstellingen.

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

________________________
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108/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Belarus
Brussel, 21 oktober 1999

De Europese Unie veroordeelt krachtig het geweld tijdens de demonstratie van 17 oktober in Minsk.

De Europese Unie eist de onmiddellijke vrijlating van de naar aanleiding van deze demonstratie
gearresteerde politici, met name de heer Statkevitch, en van de voorheen aangehouden personali-
teiten.

De Europese Unie herhaalt dat zij gehecht is aan een werkelijke politieke dialoog, die nog concreet
gestalte moet krijgen en erop gericht is om te gelegener tijd de nodige voorwaarden te scheppen
voor het organiseren van vrije, democratische verkiezingen onder internationale auspiciën. Alleen
dergelijke verkiezingen zullen het volk van Belarus in staat stellen een werkelijke politieke
legitimiteit tot stand te brengen.

De Europese Unie verwerpt de unilaterale visie op de gebeurtenissen als zou de
verantwoordelijkheid volledig bij de oppositie liggen en deze demonstratie georganiseerd zijn
dankzij Westerse financiering.

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

_______________________
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109/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Indonesië

Brussel, 22 oktober 1999

De Europese Unie wenst de heer KH Abdurrahman Wahid en mevrouw Megawati Soekarnoputri
geluk met hun verkiezing tot president en vice-president van Indonesië. De verkiezing verliep op
doorzichtige en democratische wijze en bracht Indonesië aldus op de drempel van een nieuw
tijdperk. De verkiezingen vertegenwoordigen een nieuwe belangrijke mijlpaal na de verkiezing van
juni op Indonesiës weg naar democratie.

Er wachten Indonesië reusachtige uitdagingen. Wij zijn van oordeel dat het nieuw leiderschap kan
zorgen voor de stabiliteit en het vertrouwen die het land nodig heeft op weg naar een nieuwe
toekomst. Wij wensen president Wahid en vice-president Megawati volharding en wijsheid bij het
uitoefenen van hun verantwoordelijkheden.

De Europese Unie kijkt ook uit naar de benoeming van een nieuwe regering om voort te gaan op de
weg naar economische en democratische hervormingen. De Europese Unie verklaart zich bereid om
nauw samen te werken met de nieuwe regering van Indonesië.

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

__________________
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CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
LIDSTATEN

BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Op 15 september 1999 heeft de voorzitter van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de
regeringen der lidstaten aan het Europees Parlement ter kennisgeving een gewaarmerkt conform
afschrift doen toekomen van het besluit inzake de benoeming bij de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van

de heer Romano PRODI

tot voorzitter,

en van
de heer Michel BARNIER
de heer Frits BOLKESTEIN
de heer Philippe BUSQUIN
de heer David BYRNE
mevrouw Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI
mevrouw Anna DIAMANTOPOULOU
de heer Franz FISCHLER
de heer Neil KINNOCK
de heer Pascal LAMY
de heer Erkki LIIKANEN
de heer Mario MONTI
de heer Poul NIELSON
de heer Christopher PATTEN
mevrouw Viviane REDING
mevrouw Michaele SCHREYER
de heer Pedro SOLBES MIRA
de heer Günter VERHEUGEN
de heer António VITORINO
mevrouw Margot WALLSTRÖM

tot leden

voor de periode van 16 september 1999 tot en met 22 januari 2000, alsmede voor de periode van 23
januari 2000 tot en met 22 januari 2005.

_________________
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BENOEMING VAN EEN RECHTER BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN

Op 17 september 1999 heeft de voorzitter van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de
regeringen der lidstaten aan het Europees Parlement ter kennisgeving een gewaarmerkt conform
afschrift doen toekomen van het besluit inzake de benoeming van

mevrouw Fidelma MACKEN

tot rechter bij het Hof van Justitie met ingang van haar eedsaflegging tot en met 6 oktober 2003, ter
vervanging van de heer John MURRAY, demissionair lid, voor de duur van zijn resterende
ambtsperiode.

__________________
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A.  AANGENOMEN RESOLUTIES EN BESLUITEN 1

VERGADERPERIODE VAN 4 TOT EN MET 7 OKTOBER 1999
(Straatsburg I)

Medebeslissingsprocedure

Bevestiging van de eerste lezingen

INDU/WESTENDORP y CABEZA (A5-0008/1999/REV)
6/10/1999 N, blz. II/7
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de lopende wetgevingsprocedures op het
gebied van industrie, buitenlandse handel, onderzoek en energie (Mededeling van de Commissie
aan het Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam) (zie lijst in bijlage I)
SEC(1999) 581, C4-0219/1999

                                                
1 Deel A van dit overzicht is opgesteld door DG II, Directoraat B, Follow-up parlementaire besluiten  (tel. 42661 – e-mail : DG2-

Suiv@europarl.eu.int).

PV = Notulen (voorlopige uitgave)
CRE = Volledig verslag der vergaderingen  (voorlopige uitgave), redevoering nr. …

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

COD
14%

AVC
4%

CNS
 39%

AA
43%

COD : codécision AVC : avis conforme CNS : consultation AA : autres actes

mailto:Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0014/1999)
6/10/1999 N, blz. II/8
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de lopende wetgevingsprocedures op het
gebied van milieu, volksgezondheid en consumentenbeleid (Mededeling van de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam) (zie lijst in bijlage II)
SEC(1999) 581, C4-0219/1999

Tweede lezing

•  Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

INDU/AHERN (A5-0015/1999)
6/10/1999 N, blz. II/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-117, 3-082
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad over een
meerjarenprogramma ter bevordering van de energie-efficiëntie (SAVE) (1998-2002)
7123/1/1999, C5-0033/1999, 1997/0371

INDU/LANGEN (A5-0016/1999)
6/10/1999 N, blz. II/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-105, 3-080
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake
vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen in de
Gemeenschap (ALTENER) (1998-2002)
7122/1/1999, C5-0032/1999, 1997/0370
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Instemmingsprocedure

DEVE/KINNOCK (A5-0020/1999)
6/10/1999 N, blz. II/18
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-139, 2-141, 3-087
Besluit van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad en de
Commissie betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika,
anderzijds
8731/1999, COM (1999) 245, C5-0154/1999, 1999/0112

Raadplegingsprocedure

•  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

LIBE/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/4
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Besluit van de Raad houdende aanpassing van de bezoldiging en de toelagen van de
personeelsleden van Europol
10097/99, C5-0090/1999, 1999/0810

LIBE/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/4
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Besluit van de Raad tot wijziging van het besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende
vaststelling van het Statuut voor de personeelsleden van Europol, wat betreft de vaststelling van
bezoldiging, pensioenen en andere financiële rechten in euro
10098/1999, C5-0089/1999, 1999/0811

INDU/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/4
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Ontwerpbesluit van het gemengd comité van de EER tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de
EER-overeenkomst - Ontwerp van gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap
SEC(1999) 780, C5-0060/1999, 1999/0807
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INDU/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/5
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Ontwerpbesluit van het gemengd comité van de EER tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de
EER-overeenkomst - Ontwerp van gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap
SEC(1999) 781, C5-0061/1999, 1999/0808

INDU/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/5
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Ontwerpbesluit van het gemengd comité van de EER tot wijziging van bijlage I (veterinaire en
phytosanitaire vragen) bij de EER-overeenkomst
SEC(1999) 986, C5-0100/1999, 1999/0812

INDU/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/5
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Ontwerpbesluit van het gemengd comité van de EER tot wijziging van bijlage I (veterinaire en
phytosanitaire vragen) bij de EER-overeenkomst
SEC(1999) 1037 – C5-0101/1999 – 1999/0813

INDU/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/6
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Ontwerpbesluit van het gemengd comité van de EER tot wijziging van bijlage I (veterinaire en
phytosanitaire vragen) bij de EER-overeenkomst
SEC(1999) 1050 – C5-0102/1999 – 1999/0814

AGRI/procedure zonder verslag
6/10/1999 N, blz. II/6
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van beschikking 91/666/EEG betreffende
de vorming van communautaire reserves van mond- en klauwzeervaccins
COM(1999) 290 – C5-0126/1999 – 1999/0121
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•  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

INDU/MARTIN (A5-0017/1999)
6/10/1999 N, blz. II/19
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-089
Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macro-financiële bijstand aan Bulgarije
COM(1999) 403, C5-098/1999, 1999/0165

INDU/MARTIN (A5-0018/1999)
6/10/1999 N, blz.II/23
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-089
Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
COM(1999) 404, C5-0099/1999, 1999/0166

INDU/MARTIN (A5-0019/1999)
6/10/1999 N, blz. II/27
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-089
Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan
Roemenië
COM(1999) 405, C5-0097/1999, 1999/0167

Naar aanleiding van verklaringen van andere instellingen aangenomen resoluties

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL en mevrouw Muscardini (B5-0121, 0122, 0126, 0137 en
0139/1999)
6/10/1999 N, blz. II/31
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-065, 2-080
Resolutie over de Internationale AIDS-conferentie in Zambia
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PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE en mevrouw Muscardini (B5-0120, 0124, 0129 en 0140/1999)
6/10/1999 N blz. II/34
Standpunt van de Raad: VV 3-008, 3-042
Standpunt van de Commissie: VV 3-009, 3-043
Resolutie over Turkije

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL en mevrouw Muscardini (B5-0119, 0125, 0130, 0134 en
0136/1999)
6/10/1999 N, blz. II/37
Standpunt van de Raad: VV 3-047, 3-070
Standpunt van de Commissie: VV 3-049, 3-071
Resolutie over het Akkoord van Sjarm-el-Sjeikh en de hervatting van het vredesproces in het
Midden-Oosten

Naar aanleiding van actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties aangenomen resoluties

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE en PPE (B5-0142, 0149, 0158, 0168 en 0177/1999)
7/10/1999 N, blz. II/3
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-018
Resolutie over de oorlog in Tsjetsjenië

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE en PPE (B5-0143, 0152, 0157, 0163 en 0175/1999)
7/10/1999 N, blz. II/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-029
Resolutie over het eerste jaarverslag over de EU-gedragscode voor de uitvoer of overdracht van
wapens

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE en PPE (B5-0144, 0155, 0159, 0169 en 0171/1999)
7/10/1999 N, blz. II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-062
Resolutie over de stemming over de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN over de
instelling van een wereldomvattend moratorium op de doodstraf



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN36

Bulletin 15.11.1999
Sluiting van de redactie: 05.11.1999

- NL- PE 168.305

ELDR, PSE, Verts/ALE en PPE (B5-0145, 0153, 0167 en 072/1999)
7/10/1999 N, blz. II/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-062
Resolutie over de ernstige schendingen van de mensenrechten op de Molukken (Indonesië)

ELDR, PSE, Verts/ALE en PPE (B5-0146, 0154, 0164 en 0173/1999)
7/10/1999 N, blz. II/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-062
Resolutie over de situatie in Wit-Rusland

ELDR, PSE, Verts/ALE en PPE (B5-0147, 0151, 0166 en 0174/1999)
7/10/1999 N, blz. II/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-062, 4-065
Resolutie over misdaden tegen Roma en andere minderheden in het nieuwe Kosovo

UEN, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE en PPE (B5-0148, 0156, 0160 en 0176/1999)
7/10/1999 N, blz. II/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-078
Resolutie over de vliegramp van Ustica

ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE en PPE (B5-0141, 0150, 0161 en 0170/1999)
7/10/1999 N, blz. II/18
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-092
Resolutie over het kernongeval in Japan

PPE, PSE en Verts/ALE (B5-0118/1999)
7/10/1999 N, blz. II/18
Standpunt van de Raad: VV 3-206, 3-227
Standpunt van de Commissie: VV 3-207, 3-228, 3-230
Resolutie over klimaatverandering: voorbereiding van de uitvoering van het Protocol van Kyoto
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Bijlage I

12 november 19961: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot invoering van rationele
planningtechnieken in de elektriciteits- en de gasdistributiesector, (COM(1995) 369 - C4-0030/1996
- 1995/0208(COD) – oud 1995/0208(SYN))

Bijlage II

1 april 19982: Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de beperking van de emissie van
stikstofoxiden door civiele subsonische straalvliegtuigen (COM(1997) 629 - C4-0107/1998 -
1997/0349 (COD), oud 1997/0349(SYN))

18 februari 19983: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van richtlijn 89/662/EEG inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in
het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt teneinde de controles te versterken
(COM(1997) 643 - C4-0659/1997 - 1997/0334 (COD))

16 december 19984: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van richtlijn 95/53/EG tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van
officiële controles op het gebied van diervoeding (COM(1998) 602 - C4-0614/1998 -
1998/0301(COD))

23 april 19825: Voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de algemene beginselen welke in
acht dienen te worden genomen bij de vaststelling van microbiologische criteria voor
levensmiddelen en diervoeders en met name van de productievoorwaarden voor deze producten, op
veterinair gebied en in de levensmiddelen- en diervoedersector (COM(1981) 495 – 1-0574/1981 -
1981/1104(COD), oud 1981/1104(CNS))

                                                
1 PB C 362 van 2.12.1996, blz. 65.
2 PB C 138 van 4.5.1998, blz. 84.
3 PB C 80 van 16.3.1998, blz. 90.
4 PB C 98 van 9.4.1999, blz. 150.
5 PB C 125 van 17.5.1982, blz. 161.
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B. VRAGENUUR (B5-0030/99) 5 en 06 oktober 1999

30 vragen (artikel 43 van het Reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Alexandros ALAVANOS Besluit over de wederopbouw van seismische gebieden in
Griekenland

H-0464/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Structuurfondsen H-0466/99

Maj THEORIN Rechten van de vrouw en gelijke behandeling H-0471/99

Anneli HULTHÉN Een gemeenschappelijke methode voor verslaglegging op het
gebied van drugsstatistieken

H-0473/99

Esko SEPPÄNEN Gemeenschappelijk beleid H-0475/99

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Aanvallen op homoseksuelen H-0477/99

Ole KRARUP Aandeel van Denemarken in het ECB-kapitaal H-0480/99

Gorka KNÖRR BORRÀS Overtreding van verordening 1239/98 inzake beperking en
afschaffing van drijfnetten

H-0481/99

María IZQUIERDO ROJO Referendum over de nationale verzoening in Algerije H-0484/99

Bernd POSSELT Overeenkomst met Kroatië H-0488/99

Pierre SCHORI Culturele zuiveringsactie van het Front National H-0497/99

Gerard COLLINS Perifere eilandgebieden H-0499/99

Pat GALLAGHER Belastingvrije verkoop H-0501/99

Brian CROWLEY Nieuw EU-programma voor armoedebestrijding H-0505/99

Jonas SJÖSTEDT Openbaarheid van de vergaderingen van de Raad H-0511/99
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Alexandros ALAVANOS Controle van de stabiliteit van gebouwen in Griekenland H-0465/99

Hervé NOVELLI Gevaar van een humanitaire ramp in Afghanistan H-0470/99

Bernd POSSELT Ondersteuning van Slowakije H-0489/99

Pierre SCHORI Steun voor de burgerbevolking van Servië H-0498/99

Niels BUSK Invoerverbod op Amerikaans hormonenvlees H-0514/99

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

Mevrouw REDING

Charlotte CEDERSCHIÖLD Toegankelijkheid van het Publicatieblad van de EG H-0463/99

Jan ANDERSSON Plannen van de Commissie in verband met de bestrijding van
het gebruik van verdovende middelen en inzake het
voorkomen van doping in de sport

H-0469/99

Ioannis MARINOS Bewustmaking van de Europese burger in verband met de
Europese Unie

H-0478/99

De Heer PATTEN

Olivier DUPUIS Eerste jaarlijkse topconferentie EU-India H-0494/99

Glenys KINNOCK Gemeenschappelijke dienst voor het beheer van de
communautaire hulp aan derde landen

H-0496/99

Richard HOWITT Maatregelen van de Commissie tot beperking van
wapenexport en bevordering van ontwapening

H-0516/99

David MARTIN Oost-Timor H-0517/99

Mário SOARES Oost-Timor H-0543/99

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Vlasteelt H-0467/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Mogelijke opheffing van het Directoraat-generaal visserij H-0479/99

____________________
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:Suiv@europarl.europa.eu
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