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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\10A99.NL
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ANTWOORDEN OP VRAGEN AAN DE VOORZITTER
(Artikel 28/2 van het Reglement)

Vraag 12/99 van de heer Bart Staes (Verts/Ale)

Betreft: Mogelijke betrokkenheid EP-ambtenaar bij malversaties inzake het door de Europese
Commissie gerunde ECIP-programma

Het weekblad STERN publiceert in zijn bijdrage van begin augustus 1999 een artikel over
mogelijke malversaties bij het ECIP-programma. Het doorgaans goed ingelichte weekblad vermeldt
expliciet de naam van een hoge Commissieambtenaar. Betrokkene werd kort voor de Europese
verkiezingen benoemd binnen de administratie van het Europees Parlement.

Mag ik van mevrouw de voorzitter vernemen welke stappen zij bereid is te ondernemen teneinde
het de betrokken ambtenaar mogelijk te maken zich tegenover de door STERN geuite aantijgingen
te verdedigen? Kan mevrouw de Voorzitter verzekeren dat het EP bereid is alle mogelijke
maatregelen te nemen opdat betrokkene zijn medewerking zou kunnen verlenen aan een onderzoek
dat mogelijk door de Europese Commissie of het anti-fraude bureau OLAF wordt opgestart?

Antwoord

Mag ik van mevrouw de Voorzitter vernemen welke stappen zij bereid is te ondernemen teneinde
het de betrokken ambtenaar mogelijk te maken zich tegenover de door STERN geuite aantijgingen
te verdedigen?

Overeenkomstig artikel 19 van het Statuut van de ambtenaren kan het tot aanstelling bevoegde
gezag, in casu de Voorzitter van het Europees Parlement, een ambtenaar machtigen in rechte gewag
te maken van hetgeen hij in verband met zijn ambtsbezigheden heeft bevonden. Deze machtiging
kan slechts worden geweigerd, indien de belangen van de Gemeenschappen zulks vorderen en
indien de weigering niet kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen voor de betrokken ambtenaar.

Kan mevrouw de Voorzitter verzekeren dat het EP bereid is alle mogelijke maatregelen te nemen
opdat betrokkene zijn medewerking zou kunnen verlenen aan een onderzoek dat mogelijk door de
Europese Commissie of het anti-fraudebureau OLAF wordt opgestart?

Onze instelling zal alle ter zake bestaande regels in acht nemen, met name verordening nr. 1073/99
betreffende onderzoeken door het OLAF. Zij zal erop toezien dat alle rechten en plichten van haar
ambtenaren in dit verband ten volle worden geëerbiedigd.

___________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Stanislaw TILLICH (PPE/D)

medegedeeld met ingang van 27 oktober 1999 ontslag te nemen als lid van het Europees
Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 15 november 1999 kennis genomen van deze
mededeling.

De heer TILLICH was sinds 19 juli 1994 lid van het Europees Parlement en behoorde tot de Fractie
van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten (PPE/DE).

Hij was eerste ondervoorzitter van de Begrotingscommissie.

_______________

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

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Paulo PORTAS (UEN/P)

medegedeeld met ingang van 3 november 1999 ontslag te nemen als lid van het Europees
Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 15 november 1999 kennis genomen van deze
mededeling.
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De heer PORTAS was sinds 20 juli 1999 lid van het Europees Parlement en behoorde tot de Fractie
Unie voor een Europa van Nationale Staten (UEN).

Hij was derde ondervoorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

____________________

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN VERKIEZING VAN EEN
PORTUGEES LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 18 november 1999 kennis genomen
van de verkiezing van

de heer José Duarte de Almeida RIBEIRO E CASTO

als vervanger van de heer Paulo PORTAS (UEN/P), met ingang van 17 november 1999.

____________________
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EUROPEES PARLEMENT

OVERZICHT VRAGENUUR
NOVEMBER 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 41 15 23 10 1 0 2 De heer SASI

Commissie 74 13 61 9 0 0 0 De heer PATTEN
Mevrouw WALLSTRÖM
De heer BARNIER
De heer VITORINO
Mevrouw  de PALACIO
De heer VERHEUGEN

Totaal 115 28 84 19 1 0 2
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN -  JAAR 19991

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

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER, KAUPPI,
DUCARME, DOYLE

Roy PERRY

Ward BEYSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

“Country Sports”

Zetel van het Europees Parlement

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

De nefaste invloed van de
Wereldhandelsorganisatie op het dierenwelzijn

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

15.11.1999

13.01.2000

26.02.2000

03.02.2000

15.02.2000

33

82

1

31

                                                
1 Situatie op 19.11.1999
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

99/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezing en het referendum in Abchazië

Brussel, 6 oktober 1999

De Europese Unie betreurt dat de autoriteiten in Abchazië, Georgië, op 3 oktober zogenaamde
presidentsverkiezingen alsmede een referendum over de grondwet van Abchazië hebben gehouden.
De verkiezingen werden in Resolutie 1255 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van
29 juli 1999 als onaanvaardbaar en onwettig beschreven. De Europese Unie beschouwt de
verkiezingen en het referendum als ongeldig en het houden daarvan als schadelijk voor de pogingen
om binnen het proces van Genève een vreedzame oplossing voor het conflict te vinden.

Tegelijkertijd wenst de EU te herhalen dat het noodzakelijk is om door middel van politieke
onderhandelingen een definitieve en rechtvaardige oplossing voor het Abchazische probleem te
vinden. De oplossing dient blijk te geven van eerbiediging van de territoriale integriteit van Georgië
en de noodzaak om Abchazië een maximale autonomie te verlenen waardoor de Abchaziërs binnen
Georgië hun identiteit tot uitdrukking kunnen brengen.

Benadrukt moet worden dat het even essentieel is om de vluchtelingen een veilige terugkeer te
garanderen.

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

________________________
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110/99

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

geassocieerde landen Cyprus en Malta
en de EVA-landen, leden van de Europese Economische Ruimte,

met betrekking tot Ethiopië en Eritrea
Brussel, 28 oktober 1999

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta en de EVA-landen, leden van de Europese Economische Ruimte, verklaren
dat zij de doelstellingen onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/206/GBVB dat
door de Raad van de Europese Unie op 15 maart 1999 op basis van artikel J.2 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie is vastgesteld met betrekking tot Ethiopië en Eritrea, zoals dat
verlengd is bij Gemeenschappelijk Standpunt 1999/650/GBVB van 30 september 1999. Zij zullen
er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit gemeenschappelijk
standpunt.

_________________

111/99

Verklaring van de Europese Unie over de persvrijheid
 in de Federale Republiek Joegoslavië

Brussel, 29 oktober 1999

In het licht van de recente vonnissen tegen onafhankelijke kranten wenst de Europese Unie
nogmaals haar grote verontrusting tot uiting te brengen over het willekeurige en discriminerende
gebruik van de wet op de openbare informatie als een van de vele maatregelen om de vrijheid van
de pers en andere massamedia in Servië aan banden te leggen. De EU is in het bijzonder verontrust
over het feit dat deze wet voorziet in onevenredig hoge boetes voor journalisten, hoofdredacteuren
en uitgevers die schuldig worden geacht aan misbruik van de vrijheid van openbare informatie.
Voorts is de bepaling in de wet, dat boetes binnen vierentwintig uur betaald moeten worden,
onredelijk; hierdoor is er geen tijd voor een behoorlijke verdediging, en in de praktijk heeft deze
bepaling de sluiting van verscheidene onafhankelijke media en met de media gelieerde instellingen
tot gevolg gehad.

De Europese Unie is van oordeel dat vrijheid van meningsuiting een van de hoekstenen van een
democratische samenleving is. Iedere beteugeling van de vrijheid van de pers en andere media is
daarom nadelig voor de democratisering van de Federale Republiek Joegoslavië. De Europese Unie
verlangt andermaal dat de wet op de openbare informatie onverwijld wordt ingetrokken, dan wel
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ingrijpend wordt gewijzigd, en dat de vrijheid van meningsuiting, alsook de vrijheid van de pers en
andere massamedia, in Servië worden geëerbiedigd. De Europese Unie verklaart zich in dit verband
bereid, in samenwerking met andere internationale organisaties, zoals de OVSE en de Raad van
Europa, de Servische autoriteiten bij te staan bij het opstellen van een nieuwe, democratisch
georiënteerde wet die in overeenstemming is met internationaal erkende beginselen, zoals de
Slotakte van Helsinki en de regelgeving van de Raad van Europa. Maatregelen die de media aan
banden leggen, zullen een hindernis vormen voor de heropneming van de Federale Republiek
Joegoslavië in de internationale gemeenschap.

________________________

112/99

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
Inzake het aanhoudende geweld in Kosovo

Brussel, 4 november  1999

De Europese Unie heeft met ontzetting kennis genomen van de recente gewelddaden tegen de
Servische bevolking van Kosovo. De Europese Unie veroordeelt in het bijzonder het incident van
27 oktober in Peç, waar verschillende gewonden vielen bij een aanval op een konvooi van
155 Serviërs, dat door de UNHCR was georganiseerd en onder bescherming van KFOR stond. Zij
veroordeelt evenzeer de schietpartij op 31 oktober te Pristina, in het huis van Momcilo Trajkovic,
voorzitter van de "Kosovo-Servische Verzetsbeweging" en covoorzitter van de Servische Nationale
Raad, alsmede de vele andere aanvallen op minoriteiten en recente gewelddaden. De schietpartij in
Pristina zal ongetwijfeld het streven naar een politieke dialoog tussen Servische en Albanese
politieke leiders in Kosovo verder bemoeilijken.

De Europese Unie verwacht dat alle partijen Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad volledig
uitvoeren en ten volle samenwerken met UNMIK en KFOR, de internationale aanwezigheid die op
grond van deze resolutie is ingesteld. Alle partijen moeten het geweld staken.

De Europese Unie hecht aan een democratisch en multi-etnisch Kosovo. Alle Kosovaren, ongeacht
hun etnische oorsprong, moeten in staat zijn in Kosovo te blijven of ernaar terug te keren, en
moeten er in vrede kunnen leven zonder belaagd of geïntimideerd te worden. Dat was, is en zal de
grondslag zijn van het sterke engagement (militair, politiek en economisch) van de Europese Unie
in Kosovo.
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De Europese Unie en haar lidstaten investeren aanzienlijk veel in mensen en middelen om Kosovo
opnieuw op te bouwen. Aanhoudend etnisch geweld zal de inspanningen van de Europese Unie
voor de heropbouw van een stabiele maatschappij in Kosovo alleen maar bemoeilijken. De
Europese Unie roept de gehele bevolking in Kosovo op om af te zien van geweld en de weg van de
samenwerking in te slaan. De Europese Unie roept in het bijzonder de leiders van de
Kosovo-Albanese gemeenschap op, deze gewelddaden te veroordelen en hun invloed en leiderschap
aan te wenden om samen met KFOR en UNMIK het geweld en de intimidatie in Kosovo uit te
roeien. De Unie spoort alle betrokken partijen aan tot samenwerking, om snel de daders voor de
rechter te brengen en roept alle politieke krachten in Kosovo op om de dialoog te hervatten en het
belagen van politieke tegenstanders een halt toe te roepen.

_______________

113/99
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

Inzake de presidentsverkiezingen in Tadzjikistan
Brussel, 16 november 1999

De EU is ernstig verontrust over de ondemocratische gebeurtenissen en procedures in verband met
de presidentsverkiezingen in Tadzjikistan. Zij is van mening dat deze verkiezingen niet in overeen-
stemming zijn met de democratische beginselen en waarden. Naar het oordeel van de EU kan niet
gesproken worden van enige vooruitgang in de democratische ontwikkeling van Tadzjikistan zolang
de grondregels van een civiele samenleving niet alleen niet in acht worden genomen, maar zelfs
worden geschonden.

De EU dringt er bij de regering van Tadzjikistan in het bijzonder op aan dat zij met het oog op de
komende parlementsverkiezingen democratische procedures en regels aanneemt en toepast, opdat
deze verkiezingen volkomen vrij en eerlijk verlopen. Het is in het belang van de bevolking van
Tadzjikistan dat de omstandigheden worden geschapen waaronder alle politieke krachten van het
land op basis van gelijkheid kunnen deelnemen aan de voorbereiding en het doen plaatsvinden van
de aanstaande parlementsverkiezingen volgens de beginselen van de OVSE.

De EU staat volledig achter het vredesproces in Tadzjikistan en stelt de ontwikkeling van
toekomstige contractuele betrekkingen tussen de EU en Tadzjikistan daarvan afhankelijk. Alleen na
een normalisatie van de samenleving zal Tadzjikistan in staat zijn om internationale verplichtingen
na te komen. Bovendien kan alleen het vredesproces verdere verbetering van de veiligheidssituatie
bewerkstelligen, en bijgevolg de internationale bijstandsverlening vergemakkelijken.

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

________________________
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114/99

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de politieke situatie in de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië na de presidentsverkiezingen

Brussel, 22 november 1999

De EU heeft nauwlettend de ontwikkeling gevolgd van het recente proces van presidents-
verkiezingen in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, waarvan de resultaten
momenteel worden onderzocht door de constitutionele instellingen.

De EU herhaalt de verklaring van de OVSE/ODIHR dat het verkiezingsproces in het algemeen op
bevredigende wijze is uitgevoerd, doch hij betreurt het dat er enige onregelmatigheden zijn
geconstateerd.

De EU stelt met teleurstelling vast dat een aantal politieke partijen niet zijn ingegaan op de tot hen
gerichte oproep van de OVSE om deel te nemen aan het toezicht op het verkiezingsproces.

De EU maakt zich thans ernstige zorgen over het vooruitzicht van een uitstel van een definitief
besluit tot na de grondwettelijk vastgelegde periode.

De inhoudelijke naleving van de rechtsstaat in een functionerende democratie houdt in dat men zich
houdt aan bindende beginselen van doorzichtigheid en correctheid en dat men tijdige en degelijke
informatie verstrekt aan het publiek. Onzekerheid over de duur van de democratische procedure
leidt tot argwaan jegens het democratisch systeem terwijl een klimaat van wantrouwen en
wederzijdse beschuldigingen spanningen kan veroorzaken tussen politieke en etnische groepen,
hetgeen de interne stabiliteit ondermijnt.

Derhalve roept de EU alle relevante politieke krachten op om blijk te blijven geven van matiging in
hun democratische wedijver, een eerlijke en tijdige afsluiting van het verkiezingsproces te steunen
en het eindresultaat van de verkiezingen te respecteren.

De EU ziet uit naar de spoedige aanwijzing van de verkozen president die zal worden ontvangen als
een nieuw staatshoofd en een gerespecteerd Europees partner. De EU verzoekt de bevolking van de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië hem alle steun te geven die hij nodig zal hebben
om zijn functies op doeltreffende wijze uit te voeren.

________________
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115/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de ondertekening van de bilaterale overeenkomst tussen Chili en Peru

Brussel, 22 november 1999

De EU is zeer verheugd over de ondertekening te Lima op 13 november van de bilaterale
overeenkomst tussen Chili en Peru, die een afronding vormt van de uitvoering van het
vredesverdrag van 1929. De overeenkomst zal de vrede en de stabiliteit in de regio consolideren en
een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van handel en investeringen in uw landen en in de gehele
regio.

_________________

116/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in Indonesië
Brussel, 25 november 1999

De Europese Unie wil een sterk, eendrachtig en democratisch Indonesië. Zij steunt de territoriale
integriteit van dat land. De EU is ingenomen met het besluit van de nieuwe Indonesische regering
om de meningsverschillen op te lossen door dialoog, eerder dan met militaire middelen.

De EU verleent haar volle steun aan de inspanningen van de nieuwe Indonesische regering om een
vreedzame oplossing te vinden voor de situatie in Atjeh en in andere delen van het land. Zij roept
alle partijen op om af te zien van geweld.

De EU steunt met name de idee van een open dialoog tussen alle betrokken partijen in Atjeh. Zij
juicht het toe dat de Indonesische regering het vaste voornemen te kennen heeft gegeven om gehoor
te geven aan de klachten van Atjeh. Zij steunt de inspanningen van de nationale mensenrechten-
commissie (Komnas Ham) om diegenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de
mensenrechten, burgers of militairen, ter verantwoording te roepen en roept alle partijen op om hun
volle medewerking te verlenen aan dat onderzoek.

________________________
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117/99

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de datum van de parlementsverkiezingen in de Republiek Kroatië

Brussel, 26 november 1999

De Europese Unie volgt van nabij de lopende discussie in Kroatië betreffende de datum van de
parlementsverkiezingen die volgens de wet uiterlijk op 27 januari 2000 moeten worden gehouden.

De Europese Unie heeft met bezorgdheid nota genomen van het feit dat ook kort na Kerstmis
liggende data als mogelijke verkiezingsdagen zijn genoemd.

De Europese Unie vestigt de aandacht op het feit dat er problemen zouden kunnen ontstaan wat
betreft de regelingen voor internationale en nationale waarneming van de verkiezingen indien deze
te kort na Kerstmis zouden worden gehouden.

De Europese Unie erkent dat de keuze van de verkiezingsdatum voor Kroatië een soeverein besluit
is. Een besluit om de verkiezingen tussen Kerstmis en Nieuwjaar te houden zou evenwel aanleiding
geven tot twijfels over de vraag of deze vrij en eerlijk zijn. De OVSE-missie in Kroatië heeft
verklaard dat verkiezingen in de Kerstperiode in Europa volstrekt onbekend zijn. De Europese Unie
onderschrijft deze verklaring ten volle.

________________________

118/99

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

Brussel, 26 november 1999

De EU en haar lidstaten bevestigen andermaal hun steun voor de Overeenkomst van Lusaka, het
enige realistische vooruitzicht op duurzame vrede en veiligheid in het gebied van de Grote Meren.
De EU benadrukt dat zij bereid is volledige politieke, diplomatieke en materiële steun te verlenen
voor de uitvoering van de Overeenkomst van Lusaka, mits de partijen zelf blijk geven van de
nodige politieke wil en de overeenkomst uitvoeren. De EU roept alle partijen op geen verklaringen
af te leggen die het vredesproces in gevaar kunnen brengen.

De EU en de lidstaten zullen het staakt-het-vuren en de vertrouwenwekkende maatregelen, met
name die maatregelen waartoe is besloten door de Gemengde Militaire Commissie (GMC) die op de
militaire aspecten van de overeenkomst toeziet, onverminderd blijven steunen. De EU is ingenomen
met de inzet van waarnemers van de OAE en de GMC in de DRC. De GMC ontvangt financiële en
praktische hulp van de EU (ten belope van 1,2 miljoen euro) en van de lidstaten. Deze zijn bereid
deze steun voort te zetten en zo nodig op te drijven.
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De EU steunt de verbindingsofficieren, onder wie personeelsleden van verscheidene EU-lidstaten,
die nu in het gebied worden ingezet, en zij is ingenomen met de aanstelling van een speciale
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de Democratische
Republiek Congo. De EU steunt ook de aanbevelingen van de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties en de Namibische ontwerp-resolutie over de volgende stappen die moeten worden
ondernomen met het oog op een snelle inzet van VN-waarnemers in de DRC. De EU bevestigt dat
zij bereid is te zijner tijd steun te verlenen aan een VN-vredesmacht om de partijen bij te staan bij
de uitvoering van de overeenkomst van Lusaka.

De EU benadrukt dat er ter bevordering van rechtvaardigheid, nationale verzoening en eerbiediging
van de mensenrechten moet worden gezorgd voor vreedzame en duurzame ontwapening,
demobilisatie en herintegratie (DDR) van de thans in dit gebied actieve milities. De EU
onderstreept in het bijzonder dat de van genocide beschuldigde leden van de ex-FAR/Interahamwe
voor de rechter moeten worden gebracht, en dat alle anderen die het DDR-proces aanvaarden,
zonder vrees voor vervolging naar Rwanda moeten kunnen terugkeren. De EU bevestigt dat zij
bereid is de partijen op dit punt bij te staan.

De EU is bereid de nationale dialoog in de DRC te steunen. De Europese Commissie en de lidstaten
hebben financiële middelen uitgetrokken voor ondersteuning van de dialoog zodra de partijen zelf
daarvoor klaar zijn. De EU roept alle betrokken partijen op snel en onvoorwaardelijk de dialoog aan
te gaan en de OAE en president Chiluba aan te moedigen bij hun inspanningen om, bij wijze van
eerste stap, een geschikte eerste bemiddelaar (facilitator) te vinden.

De EU benadrukt haar bekommernis omtrent het gebruik van diamant, goud en andere hulpbronnen
van de DRC voor de financiering van militaire operaties in dit gebied. Zij roept alle partijen op
ervoor te zorgen dat al dat soort commerciële transacties in overeenstemming zijn met het
desbetreffende binnenlandse en internationale recht, transparant en verenigbaar zijn met de
afspraken die de betrokken staten gemaakt hebben met de internationale financiële instellingen, en
dat zij niet aan particuliere personen, maar aan het volk van de DRC ten goede komen.

De EU bevestigt dat zij bereid is om humanitaire bijstand te leveren aan alle behoeftigen in de DRC
en om ontwikkelingshulp beschikbaar te stellen zodra er vrede heerst en mechanismen voor een
doeltreffende steunverlening aanwezig zijn.

De EU bevestigt haar steun voor een eventuele internationale conferentie over veiligheid en
samenwerking in het gebied van de Grote Meren die de onderliggende oorzaken van het conflict in
de regio moet aanpakken en wegnemen. De EU moedigt de OAE en alle betrokken Afrikaanse
landen aan met de voorbereidende werkzaamheden van start te gaan zodra de belangrijkste
elementen van de Overeenkomst van Lusaka zijn uitgevoerd, en is bereid met de partijen samen te
werken door in dit opzicht technische en financiële steun te verlenen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta en de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, sluiten zich bij deze verklaring
aan.

________________________
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CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
LIDSTATEN

BENOEMING VAN EEN LID VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De voorzitter van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
heeft het Europees Parlement ter informatie een op 11 november 1999 gedateerd
gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het besluit inzake de benoeming van

de heer Nicholas FORWOOD

tot lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen voor de periode
van 2 december 1999 tot 31 augustus 2001, ter vervanging van de heer Christopher
BELLAMY.

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

Naam Betreft Commissie Datum Fractie Doc.

CORBETT Wijziging van artikel 30
van het Reglement

AFCO (P) 25.10.99 PSE B5-0059/99

PPE-Fraktie Motivering van
amendementen
(toepassing art. 159, lid
3)

AFCO (P) 23.11.99 PPE

PSE-Fraktie Reglement EP, art. 168
en 170: instelling van
gemengde commissies en
interparlementaire
delegaties

AFCO (P) 23.11.99 PSE

BROK Bijeenroeping van de
IGC (advies van het
Europees Parlement, art.
48 van het EU-Verdrag)

AFET (A) 25.11.99 PPE

VERTS/ALE-Fraktie Asielzoekers en
migranten: actieplannen
voor de landen van
herkomst of doorreis.
Groep op hoog niveau

AFET (A) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0159/99

J.J. LAGENDIJK Zuid-Oost-Europa:
stabiliteitspact,
stabilisatie-en associatie-
overeenkomsten.Mede-
deling

AFET (P) 13.10.99 VERTS/
ALE

C5-0124/99

AUROI Bossen: bescherming
tegen
luchtverontreiniging en
brand (wijziging
verord.3528/86/EEG en
2158/92/EEG)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0077/99

GRAEFE zu
BARINGDORF

Bijeenroeping van de
IGC (advies van het
Europees Parlement, art.
48 van het EU-Verdrag)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE
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REDONDO
JIMÉNEZ

Structuur-en
cohesiebeleid van de
Unie:coördinatie van de
fondsen,programma's
2000-2006,document

AGRI (A) 11.10.99 PPE C5-0122/99

VERTS/ALE-Fraktie Bossen: bescherming
tegen
luchtverontreiniging en
brand (wijziging
verord.3528/86/EEG en
2158/92/EEG)

AGRI (A) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0076/99

KINDERMANN Rundvlees: identificatie
en registratie van
runderen en etikettering
van rundvlees
(intrekking verordening)

AGRI (A) 19.10.99 PSE C5-0240/99

KINDERMANN Rundvlees: identificatie
en registratie van
runderen en etikettering
van rundvlees (wijz.
Verordening)

AGRI (A) 19.10.99 PSE C5-0241/99

VERT-Fraktie Diervoeding: officiële
controles (wijz. richtl.
95/53/EG)

AGRI (A) 24.11.99 VERT C4-0614/98

GRAEFE zu
BARINGDORF

Diervoeders: additieven
(wijz. richtl.
70/524/EEG)

AGRI (P) 11.10.99 VERTS/
ALE

C5-0134/99

IZQUIERDO ROJO Zaaddragende
leguminosen: specifieke
maatregel (wijziging
verordening
1577/96/EG)

AGRI (P) 11.10.99 PSE C5-0187/99

PROCACCI Plattelandsontwikkeling:
richtsnoeren voor het
communautair initiatief
LEADER+

AGRI (P) 19.10.99 ELDR C5-0259/99

LULLING Vaststelling van
bijzondere bepalingen
betreffende in bepaalde
gebieden voortgebrachte
kwaliteitswijnen

AGRI (P) 15.11.99 PPE C4-0141/98
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GRAEFE zu
BARINGDORF

Veterinairrechtelijke
vraagstukken:
intracommunautair
handelsverkeer in
runderen en varkens
(wijz.rl. 64/432/EEG)

AGRI (P) 24.11.99 V C5-0239/99

KEPPELHOFF-
WIECHERT

Op de markt brengen en
toedienen van boviene
somatotropine (BST)
(intrekking beschikking)

AGRI (P) 24.11.99 PPE C5-0250/99

ELDR-Fraktie Dierenbescherming
tijdens vervoer:
halteplaatsen voor
voederen en drenken van
varkens (wijz. richtl.
91/628/EEG)

AGRI (P) 24.11.99 ELDR C5-0188/99

PSE-Fraktie Gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB):
voorlichtingsacties

AGRI (P) 24.11.99 PSE C5-0249/99

BOURLANGES Europees
waarnemingscentrum
voor drugs en
drugsverslaving
(EWDD):bijstand voor
kandidaatlidstaten(wijz.v
erordening

BUDG (A) 14.10.99 PPE C5-0304/99

JENSEN Betrekkingen
EG/Turkije:
tenuitvoerlegging van
maatregelen ter
verdieping van de
douane-unie

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C4-0669/98

JENSEN Betr. EG/Turkije:
uitvoering maatregelen
ter bevordering van de
economische en sociale
ontwikkeling van Turkije

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C4-0670/98

VIRRANKOSKI Bescherming van
gegevens bij de
instellingen en organen
van de
Gemeenschap(artikel
286 EGV)

BUDG (A) 14.10.99 ELDR C5-0149/99
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PPE-Fraktie Humanitaire
hulp:ontwortelde
bevolkingsgroepen in de
ont- wikkelingslanden in
Azië en
Latijns-Amerika(verl.ver
ord.

BUDG (A) 14.10.99 PPE C5-0146/99

BLAK Humanitaire
hulp:ontwortelde
bevolkingsgroepen in de
ont- wikkelingslanden in
Azië en
Latijns-Amerika(verl.ver
ord.

CONT (A) 13.10.99 PSE C5-0146/99

MULDER Stelsel van eigen
middelen van de Unie:
aanvullende bepalingen,
Europese Raad van
Berlijn, maart 1999

CONT (A) 13.10.99 ELDR C5-0092/99

THEATO Voorstel tot wijziging
van de richtlijn over het
witwassen van geld

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0065/99

THEATO Voorbereiding van de
volgende
intergouvernementele
conferentie(IGC)

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0143/99

PPE-Fraktie Voorstellen inzake
verscheidene aspecten
van het nieuwe
financiële kader
(begrotingsdiscipline,
-akkoord)

CONT (A) 13.10.99 PPE C5-0141/99

CASACA EOGFL-Garantie:
controle op de uitgaven:
actieprogramma's van de
lidstaten (wijz. verord.
723/97/EG)

CONT (P) 13.10.99 PSE C4-0225/99

KUHNE Kwijting 1998: algemene
begroting EG (andere
afdelingen)

CONT (P) 13.10.99 PSE C5-0008/99
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MORGAN Hervorming van de
procedures en
instellingen voor
begrotingscontrole

CONT (P) 13.10.99 PSE

RÜHLE Kwijting 1998: zesde,
zevende en achtste
Europees
Ontwikkelingsfonds
(EOF)

CONT (P) 13.10.99 V C5-0003/99

RÜHLE Kwijting 1998: zesde,
zevende en achtste
Europees
Ontwikkelingsfonds
(EOF)

CONT (P) 13.10.99 V C5-0008/99

STAUNER Kwijting 1996 -
algemene begroting -
overige afdelingen ESC

CONT (P) 13.10.99 PPE C4-0197/97

STAUNER Kwijting 1998: algemene
begroting 1998

CONT (P) 13.10.99 PPE C5-0006/99

van HULTEN Tweede rapport van het
Comité van
onafhankelijke
deskundigen

CONT (P) 13.10.99 PSE

THEATO Benoeming van een lid
van de Rekenkamer

CONT (P) 23.11.99 PPE C5-0231/99

GARRIGA
POLLEDO

Dekking vorderingen
EOGFL,
landbouwheffingen,
douanerechten, BTW
(wijz. richtl.
76/308/EEG)

CONT (P) 13.10.99 PPE C4-0392/98

ANDREASEN Bijeenroeping van de
IGC (advies van het
Europees Parlement, art.
48 van het EU-Verdrag)

CULT (A) 11.10.99 ELDR

O'TOOLE Wereldhandels-
organisatie(WTO):
aanpak van de
onderhandelingen door
de EU, 3e.conferentie
van Seattle

CULT (A) 11.10.99 PSE C5-0155/99



COMMISSIES 27

PE 168.306- NL -Bulletin 13.12.1999
Sluiting van de redactie: 03.12.1999

GARGANI Vrijheid,rechtvaardig-
heid en
veiligheid:slachtoffers
van
criminaliteit,bijstand,
schadevergoeding,
toegang tot rechter

CULT (A) 12.10.99 PPE C5-0119/99

RIDRUEJO Informatiemaatschappij,
convergentie
telecommunicatie, media
en
informatietechnologie.
Follow-up Groenboek

CULT (A) 12.10.99 PPE

ROURE Bestrijding van
kindersekstoerisme:
uitvoering van
maatregelen. Mededeling

CULT (A) 12.10.99 PSE C5-0096/99

MARTENS Verslag verblijfsrecht CULT (A) 20.10.99 PPE C5-0177/99

GUTIERREZ-
CORTINES

Europees Jaar voor
onderwijs en scholing
tijdens het gehele leven
(1996):resultaten
(Besluit nr.2493/95/EG)

CULT (P) 20.10.99 PPE C5-0205/99

PPE-Fraktie Midden-Amerika:
communautair actieplan
voor de wederopbouw.
Mededeling

DEVE (A) 24.11.99 PPE C5-0111/99

VERTS/ALE-Fraktie Ontwikkelingssamen-
werking:betrekkingen
met ACS-landen die bij
gewapende conflicten
betrokken
zijn.Mededeling

DEVE (A) 24.11.99 VERTS/
ALE

C5-0115/99

MIRANDA Bevestiging van eerste
lezingen

DEVE (P) 24.11.99 GUE/N
GL

C4-0219/99

PPE-Fraktie Voedselhulp: Sluiting
voedselhulpverdrag 1999

DEVE (P) 24.11.99 PPE C5-0148/99
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PPE-Fraktie Humanitaire
hulp:ontwortelde
bevolkingsgroepen in de
ont- wikkelingslanden in
Azië en
Latijns-Amerika(verl.ver
ord.

DEVE (P) 24.11.99 PPE C5-0146/99

GASOLIBA I
BÖHM

Bestrijding van fraude en
vervalsing: veiligheid
van andere
betaalmiddelen dan
contanten

ECON (A) 25.10.99 ELDR

BERENGUER
FUSTER

Interne markt: strategie
voor de komende vijf
jaar. Mededeling

ECON (A) 15.11.99 PSE C5-0212/99

KUCKELKORN Instellingen voor
collectieve beleggingen
in effecten (ICBE's):
beheermaatschappijen en
vereenvoud.
prospectussen

ECON (P) 28.10.99 PSE C4-0465/98

KUCKELKORN Instellingen voor
collectieve beleggingen
in effecten (ICBE's):
beheermaatschappijen en
vereenvoud.
prospectussen

ECON (P) 28.10.99 PSE C4-0464/98

GOEBBELS Door de Europese
Centrale Bank
opgeroepen storting van
externe reserves

ECON (P) 25.10.99 PSE C5-0202/99

KATIFORIS Economisch jaarverslag ECON (P) 25.10.99 PSE

KNÖRR BORRÀS Europees stelsel van
nationale en regionale
rekeningen: procedure
bij buitensporige
tekorten

ECON (P) 25.10.99 VERTS/
ALE

C5-0174/99

LANGEN Verzekeringen:
overeenkomsten,
besluiten en onderling
afgestemde feitelijke
gedragingen (verord.)

ECON (P) 25.10.99 PPE C5-0254/99
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KNÖRR BORRÀS Europees systeem van
nationale en regionale
rekeningen: registratie
van belastingen en
sociale premies

ECON (P) 15.11.99 VERT C5-0220/99

BRIE Jaarlijks debat over
racisme

EMPL (A) 14.10.99 GUE/N
GL

C5-0094/99

DAMIAO Gezondh.en
veiligh.:werkneemsters
tijdens zwangerschap,na
de bevalling en tijdens de
lactatie(richtlijn
92/85/EEG)

EMPL (A) 14.10.99 PSE C5-0158/99

HERMANGE Aanvullende pensioenen
op de interne markt:
resultaten van de
raadpleging over het
Groenboek. Mededeling

EMPL (A) 14.10.99 PPE C5-0135/99

JONCKHEER Jaarlijks debat (art. 39
VEU) over de ruimte van
vrijheid , veiligheid,
en rechtvaardigheid –
1999

EMPL (A) 14.10.99 VERTS/
ALE

PRONK Bijeenroeping van de
IGC (advies van het
Europees Parlement, art.
48 van het EU-Verdrag)

EMPL (A) 14.10.99 PPE

van den BURG Opstelling van een
handvest van de
fundamentele rechten
van de Europese Unie

EMPL (A) 14.10.99 PSE C5-0058/99

CROWLEY Kwijting 1998: algemene
begroting 1998

EMPL (A) 22.11.99 UEN C5-0006/99
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EVANS Europees Jaar voor
onderwijs en scholing
tijdens het gehele leven
(1996):resultaten
(Besluit nr.2493/95/EG)

EMPL (A) 22.11.99 VERT C5-0205/99

GHILARDOTTI Duurzame stedelijke
ontwikkeling:
economische en sociale
regeneratie van
probleemsteden en
-voorsteden (URBAN)

EMPL (A) 22.11.99 PSE C5-0242/99

MEDINA ORTEGA Interne markt: strategie
voor de komende vijf
jaar. Mededeling

EMPL (A) 22.11.99 PSE C5-0212/99

STAUNER Europese ruimtelijke
ontwikkeling:
communautair initiatief
inzake transeuropese
samenwerking
(INTERREG)

EMPL (A) 22.11.99 PPE C5-0243/99

GUE-Fraktie Verslag verblijfsrecht EMPL (A) 22.11.99 GUE C5-0177/99

ANDERSSON J. Sociale bescherming:
strategie voor de
modernisering van de
sociale bescherming.
Mededeling

EMPL (P) 14.10.99 PSE C5-0253/99

SBARBATI Ouderen: welvaart en
solidariteit tussen de
generaties. Mededeling

EMPL (P) 14.10.99 ELDR C5-0185/99

STENZEL Werkgelegenheid:
bestrijding van
discriminatie,
richtsnoeren voor het
communautair initiatief
EQUAL

EMPL (P) 14.10.99 PPE C5-0260/99

KOUKIADIS Wijziging basisbesluit
LEONARDO-
programma met het oog
op opneming van Turkije
in lijst in aanmerking
komende landen

EMPL (P) 22.11.99 PSE C5-0051/99



COMMISSIES 31

PE 168.306- NL -Bulletin 13.12.1999
Sluiting van de redactie: 03.12.1999

McKENNA Visbestanden: beheer en
natuurbehoud in het
mariene milieu.
Mededeling

ENVI (A) 13.10.99 V C5-0176/99

OLSSON Voorbereiding van de
volgende
intergouvernementele
conferentie(IGC)

ENVI (A) 13.10.99 ELDR C5-0143/99

OLSSON Bijeenroeping van de
IGC (advies van het
Europees Parlement, art.
48 van het EU-Verdrag)

ENVI (A) 13.10.99 ELDR

ROTH-BEHRENDT Consumentenbe-
scherming:Wettelijke
aansprakelijkheid voor
producten met gebreken
(richtlijn 85/374/EEG)

ENVI (A) 24.11.99 PSE C5-0184/99

HULTHÉN Milieu: stoffen die de
ozonlaag aantasten,
amendement 1997 op het
Protocol van Montreal

ENVI (P) 24.11.99 PSE C5-0186/99

PAPAYANNAKIS Rundvlees: identificatie
en registratie van
runderen en etikettering
van rundvlees
(intrekking verordening)

ENVI (P) 24.11.99 GUE/
NGL

C5-0240/99

PAPAYANNAKIS Rundvlees: identificatie
en registratie van
runderen en etikettering
van rundvlees (wijz.
verordening)

ENVI (P) 24.11.99 GUE/
NGL

C5-0241/99

MÜLLER Bestrijding van
kindersekstoerisme:
uitvoering van
maatregelen. Mededeling

FEMM (A) 12.10.99 PPE C5-0096/99

GRÖNER Kwijting 1998: algemene
begroting 1998

FEMM (A) 09.11.99 PSE C5-0006/99

ELDR-Fraktie Gelijke kansen voor
vrouwen en mannen: 4e
actieprogramma
1996-2000. Verslag 1998

FEMM (P) 09.11.99 ELDR C5-0106/99
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PLOOIJ-VAN
GORSEL

Voorbereiding van de
volgende
intergouvernementele
conferentie(IGC)

INDU (A) 14.10.99 ELDR C5-0143/99

VALDIVIELSO DE
CUÉ

Voormalige
Joegoslavische
Republiek Macedonië:
onderhandelingen over
stabilisatie-en
associatieovereenkomst.
Verslag

INDU (A) 09.11.99 PPE C5-0166/99

AHERN Hernieuwbare
energiebronnen:
energie-efficiency SAVE
(wijz. Richtlijn
93/76/EEG). Follow-up
Witboek

INDU (P) 14.10.99 VERT

CARRARO Overeenkomst
EG/Zwitserland: vrij
verkeer van personen

INDU (P) 14.10.99 PSE

CHICHESTER Meeteenheden:
onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van
de lidstaten(richtlijn
80/181/EEG)

INDU (P) 14.10.99 PPE C4-0076/99

SAVARY Financiële steun:
uitbreiding tot
Tadjikistan van de
buitengewone steun aan
Armenië en Georgië
(wijz. besluit)

INDU (P) 14.10.99 PSE C5-0171/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Bestrijding van
kindersekstoerisme:
uitvoering van
maatregelen. Mededeling

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0096/99

THORS Bescherming van
gegevens bij de
instellingen en organen
van de
Gemeenschap(artikel
286 EGV)

JURI (A) 13.10.99 ELDR C5-0149/99

WALLIS Verslag verblijfsrecht JURI (A) 13.10.99 ELDR C5-0177/99
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WUERMELING Wereldhandels-
organisatie(WTO):
aanpak van de
onderhandelingen door
de EU, 3e.conferentie
van Seattle

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0155/99

ZACHARAKIS Voormalige
Joegoslavische
Republiek Macedonië:
onderhandelingen over
stabilisatie-en
associatieovereenkomst.
Verslag

JURI (A) 13.10.99 PPE C5-0166/99

ECHERER Naar
gemeenschappelijke
normen inzake
asielprocedures

JURI (A) 09.11.99 V C5-0157/99

NIEBLER Informatiemaatschappij,
convergentie
telecommunicatie, media
en
informatietechnologie.
Follow-up Groenboek

JURI (A) 09.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Mededinging,
hervorming: regels voor
ondernemingen

JURI (A) 09.11.99 PPE C5-0105/99

WALLIS Overeenkomst
EG/Zwitserland: vrij
verkeer van personen

JURI (A) 09.11.99 ELDR

WALLIS Voorstel tot wijziging
van de richtlijn over het
witwassen van geld

JURI (A) 23.11.99 ELDR C5-0065/99

CEDERSCHIÖLD Opstelling van een
handvest van de
fundamentele rechten
van de Europese Unie

JURI (A) 30.11.99 PPE C5-0058/99

MacCORMICK Verzekeringen:
overeenkomsten,
besluiten en onderling
afgestemde feitelijke
gedragingen
(verordening)

JURI (A) 30.11.99 VERTS/
ALE

C5-0254/99
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ZAPPALA Tweede rapport van het
Comité van
onafhankelijke
deskundigen

JURI (A) 30.11.99 PPE

PALACIO
VALLELERSUNDI

Interne markt: strategie
voor de komende vijf
jaar. Mededeling

JURI (P) 13.10.99 PPE C5-0212/99

CEDERSCHIÖLD Intellectueel eigendom,
WIPO-verdragen inzake
auteursrecht WCT en
aanverwante rechten
WPPT, inzake
fonogrammen

JURI (P) 09.11.99 PPE C5-0222/99

FOURTOU Fraudebestrijding:
namaak en piraterij in de
interne markt -
Groenboek

JURI (P) 09.11.99 PPE C5-0245/99

GROSSETÊTE Controle op de
toepassing van het
Gemeenschapsrecht.
Zestiende Jaarlijks
Verslag (1998)

JURI (P) 09.11.99 PPE C5-0213/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Binneninrichting van
motorvoertuigen:
electrisch bediende
voorzieningen (wijz.
richtl. 74/60/EEG)

JURI (P) 09.11.99 PPE C4-0224/98

WUERMELING Wetgeving verbeteren
1998-1999

JURI (P) 23.11.99 PPE C5-0279/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Communautaire
douanecode (wijz.
verord. 2913/92/EEG)

JURI (P) 30.11.99 PPE C4-0370/98

THORS Elektronisch geld:
kredietinstellingen:
toezicht, toegang tot de
uitoefening daarvan
(wijz. richtl.
77/780/EEG)

JURI (P) 30.11.99 ELDR C4-0531/98
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THORS Elektronisch geld:
kredietinstellingen:
toezicht, toegang tot de
uitoefening daarvan
(wijz. richtl.
77/780/EEG)

JURI (P) 30.11.99 ELDR C4-0532/98

HAZAN Justitiële samenwerking
in burgerlijke en
handelszaken,
tenuitvoerlegging van
beslissingen:herziening
van verdragen

LIBE (A) 25.10.99 PSE C5-0169/99

KESSLER Gerechtelijke
samenwerking in civiele
zaken:ondernemingen.
insolventieprocedures
met
grensoverschrijdende
gevolgen

LIBE (A) 25.10.99 PSE C5-0069/99

von BÖTTICHER Vrij verkeer: onderdanen
van derde landen die zich
verplaatsen om diensten
te verrichten

LIBE (A) 25.10.99 PPE C4-0095/99

von BÖTTICHER Onderdanen van een
derde land in de
Gemeenschap: toelaten
tot het vrij verrichten van
diensten

LIBE (A) 25.10.99 PPE C4-0096/99

CEYHUN Duurzame stedelijke
ontwikkeling:
economische en sociale
regeneratie van
probleemsteden en
-voorsteden (URBAN)

LIBE (A) 23.11.99 VERT C5-0242/99

DI PIETRO Fraudebestrijding:
namaak en piraterij in de
interne markt -
Groenboek

LIBE (A) 23.11.99 ELDR C5-0245/99
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SYLLA Werkgelegenheid:
bestrijding van
discriminatie,
richtsnoeren voor het
communautair initiatief
EQUAL

LIBE (A) 23.11.99 GUE/ C5-0260/99

SCHMID Bestrijding van fraude en
vervalsing: veiligheid
van andere
betaalmiddelen dan
contanten

LIBE (P) 25.10.99 PSE

SCHMITT Naar
gemeenschappelijke
normen inzake
asielprocedures

LIBE (P) 25.10.99 PPE C5-0157/99

SOUSA PINTO Europees
waarnemingscentrum
voor drugs en
drugsverslaving
(EWDD):bijstand voor
kandidaatlidstaten(wijz.v
erordening

LIBE (P) 25.10.99 PSE C5-0304/99

CEDERSCHIÖLD Strafrechtelijk kader
bescherming tegen
valsmunterij

LIBE (P) 23.11.99 PPE C5-0244/99

TURCO Europees
Waarnemingscentrum
voor drugs en
drugsverslaving:
deelneming van
Noorwegen

LIBE (P) 23.11.99 NI

MIGUELEZ
RAMOS

Europese ruimtelijke
ontwikkeling:
communautair initiatief
inzake transeuropese
samenwerking
(INTERREG)

PECH (A) 23.11.99 PSE C5-0243/99

HUDGHTON Maatregelen ter
bestrijding van bepaalde
visziekten (wijz.
verordening 93/53/EEG)

PECH (P) 12.10.99 VERTS/
ALE

C5-0168/99
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ATTWOOLL Voorstel verzameling
basisgegevens voor het
gemeenschappelijk
visserijbeleid

PECH (P) 30.11.99 ELDR C5-0302/99

ATTWOOLL Visserij: financiële
bijdrage aan het
verzamelen van
gegevens, financiering
van studies en
modelprojecten

PECH (P) 30.11.99 ELDR C5-0303/99

GALLAGHER Instandhouding van de
visbestanden:
bescherming van jonge
exemplaren van mariene
organismen (4de
wijziging)

PECH (P) 30.11.99 UEN

GONZALEZ
ALVAREZ

Controle op de
toepassing van het
Gemeenschapsrecht.
Zestiende Jaarlijks
Verslag (1998)

PETI (A) 14.10.99 GUE C5-0213/99

SORNOSA
MARTÍNEZ

Jaarverslag over de
mensenrechten in de
Europese Unie in 1998
en 1999

PETI (A) 14.10.99 PSE C5-0265/99

FOURTOU Opstelling van een
handvest van de
fundamentele rechten
van de Europese Unie

PETI (A) 24.11.99 PPE C5-0058/99

MAYER Verslag verblijfsrecht PETI (A) 25.11.99 PPE C5-0177/99

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY

MEDA-programma,
mediterrane landen
(verordening
1488/96/EG) Verslag
1998

REGI (A) 13.10.99 PPE C5-0117/99

SANCHEZ GARCIA Bijeenroeping van de
IGC (advies van het
Europees Parlement, art.
48 van het EU-Verdrag)

REGI (A) 13.10.99 ELDR
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SIMPSON Tweede rapport van het
Comité van
onafhankelijke
deskundigen

REGI (A) 13.10.99 PSE

G. COLLINS Dierenbescherming
tijdens vervoer:
halteplaatsen voor
voederen en drenken van
varkens (wijz. richtl.
91/628/EEG)

REGI (A) 24.11.99 UEN C5-0188/99

GUE-Fraktie Werkgelegenheid:
bestrijding van
discriminatie,
richtsnoeren voor het
communautair initiatief
EQUAL

REGI (A) 24.11.99 GUE C5-0260/99

BOUWMAN Mariene verontreiniging:
havenontvangstfaciliteite
n voor scheepsafval en
ladingresiduen

REGI (P) 13.10.99 VERTS/
ALE

C4-0484/98

ISLER BEGUIN Radioactieve stoffen:
veilig vervoer. Verslag
van de permanente
werkgroep

REGI (P) 13.10.99 VERTS/
ALE

C4-0034/99

KOCH Opleiding
veiligheidsadviseurs
voor vervoer van
gevaarlijke stoffen over
de weg, per spoor of per
schip

REGI (P) 13.10.99 PPE C4-0242/98

PEIJS Korte vaart:Een
dynamisch alternatief in
een duurzame
vervoersketen - tweede
voortgangsrapport

REGI (P) 13.10.99 PPE C5-0206/99

PIECYK Zeehavens,
binnenhavens en
intermodale terminals
(wijziging besluit
1962/96/EG)

REGI (P) 13.10.99 PSE C4-0151/98
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SAVARY Trans-europees
hogesnelheids-
spoorwegsysteem:
interoperabiliteit,
uitvoering richtlijn
96/48. Verslag

REGI (P) 21.10.99 PSE C5-0207/99

DECOURRIERE Europese ruimtelijke
ontwikkeling:
communautair initiatief
inzake transeuropese
samenwerking
(INTERREG)

REGI (P) 24.11.99 PPE C5-0243/99

McCARTHY Duurzame stedelijke
ontwikkeling:
economische en sociale
regeneratie van
probleemsteden en
-voorsteden (URBAN)

REGI (P) 24.11.99 PSE C5-0242/99

______________
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 DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft     Bevoegdheid Doc.

Aanbeveling van de Europese Commissie inzake een
classificatiesysteem voor vast radioactief afval

INDU
ENVI

SEC (99) 1302
final

Besluit van de Commissie: Financiële afsluiting van de
operationele interventies (1994-1999) van de
Structuurfondsen

REGI
CONT

SEC (99) 1316
final

Mededeling van de Commissie: Aankoop van een nieuw
gebouwencomplex in Grange, Ierland, voor de zetel van het
Voedsel- en Veterinair Bureau

ENVI
AGRI
BUDG

SEC (99) 1324
final

Besluit van het gemengd Comité van de EER tot wijziging
van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst –
Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de
Gemeenschap -

REGI
INDU

SEC (99) 1327
final

 Besluit van het gemengd Comité van de EER tot wijziging
van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden
buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst –
Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de
Gemeenschap

EMPL
INDU

SEC (99) 1576
final

Besluit van de Commissie: Richtsnoeren voor de
tenuitvoerlegging van het Phare-programma in de
kandidaat-lidstaten in de periode 2000-2006 ingevolge
Artikel 8 van verordening 3906/89

AFET
INDU

SEC (99) 1596
final

 Besluit van het gemengd Comité van de EER tot wijziging
van Protocol 31 (betreffende samenwerking op specifieke
gebieden buiten de vier vrijheden) bij de
EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk
standpunt van de Gemeenschap

ENVI
INDU

SEC (99) 1609
final

Driejaarlijks verslag van de tenuitvoerlegging van Richtlijn
67/548/EEG inzake de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke stoffen zoals gewijzigd bij
Richtlijn 92/32/EEG

JURI
ENVI

COM (99) 178
final
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Besluit van de Commissie tot oprichting van het Europees
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (99) 269
final

Verslag van de Commissie over de toepassing van de
communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de
lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie in 1996 en 1997

ECON
JURI
INDU

COM (99) 303
final

Europese Commissie: Verslag van de werkzaamheden van
het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de
gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen en andere
winningsindustrieën in het jaar 1997 - goedgekeurd op de
plenaire vergadering van 14.12.1998

EMPL COM (99) 373
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's: Vooruitgang in verband met de
bescherming van de Volksgezonheid tegen de schadelijke
effecten van het tabaksgebruik

ENVI COM (99) 407
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's over de evaluatie van het tweede
actieplan van het programma "Europa tegen
Kanker",1990--1994, plus 1995

INDU
ENVI

COM (99) 408
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's: Trans-Europese Netwerken -
Jaarverslag 1998 - Op grond van artikel 16 van Verordening
2236/95 tot vaststelling van de algemene regels voor het
verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op
het gebied van Trans-Europes netwerken

BUDG
INDU
REGI

COM (99) 410
final

Verslag van de Commissie aan de Raad over de toepassing
van de regeling voor bepaalde zaaddragende leguminosen

BUDG
AGRI

COM (99) 426
final

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van de overeenkomst tussen
de Europese Gemeenschappen en de Regering van de
Verenigde Staten van Amerika betreffende de toepassing
van hun mededingingsregels - 1 januari 1998 tot en met 31
december 1998

ECON
INDU

COM (99) 439
final
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Verslag van de Commissie aan de Begrotingsautoriteit over
de stand van de algemene-begrotingsgaranties per 30 juni
1999

CONT
BUDG

COM (99) 448
final

Mededeling van de Commissie over de geboekte
vooruitgang bij de besprekingen met de Verenigde Staten
over de ontwikkeling van een nieuwe generatie
geluidsnormen voor civiele susonische straalvliegtuigen en
maatregelen voor het geleidelijk uit de vaart nemen van de
categorieën civiele subsonische straalvliegtuigen die de
meeste lawaaioverlast veroorzaken in het kader van
hoofdstuk 3

INDU
REGI
ENVI

COM (99) 452
final

Verslag van de Commissie over de toepassing van richtlijn
93/65/EEG van de Raad van 19 juli 1993 betreffende de
vaststelling en het gebruik van compatibele technische
normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur en
van systemen voor luchtverkeersafhandeling

INDU
REGI

COM (99) 454
final

Tussentijds verslag van de Commissie aan het Europees
Parlement, aan de Raad, aan het Economisch en Sociaal
Comité en aan het Comité van de Regio's over de
tenuitvoerlegging van de communautaire actieprogramma's
inzake de preventie van kanker, aids en bepaalde andere
besmettelijke ziekten, en drugsverslaving in het kader van
de actie op het gebied van de volksgezondheid (1996-2000)
(Besluiten nr. 646/96/EG, 647/96/EG en 102/97/EG van het
Europees Parlement en de Raad)

CONT
ENVI

COM (99) 463
final

Mededeling van de Commissie: Eerste jaarlijkse
voortgangsverslag over de implementatie van het fonds
voor de constructie van een onmanteling voor de
kerncentrale van Tsjernobyl (CSF) overeenkomstig Besluit
98/381/EG van de Raad betreffende een financiële bijdrage
van de Gemeenschap aan de Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling ten behoeve van het fonds
voor de constructie van een onmanteling voor de
kerncentrale van Tsjernobyl (CSF)

INDU
ENVI
BUDG

COM (99) 470
final

Europese Commissie: Jaarlijks verslag van het
Cohesiefonds - 1998

PECH
TOUT
REGI

COM (99) 483
final
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad
betreffende een regeling voor technische controles aan de
wegkant van in de Gemeenschap aan het wegverkeer
deelnemende bedrijfsvoertuigen

JURI
ENVI
REGI

COM (99) 458
final
COD 980097

_________________
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A. AANGENOMEN RESOLUTIES EN BESLUITEN1

VERGADERPERIODE VAN 25 T/M 29 OKTOBER 1999
(Straatsburg)

                                                
1 Deel A van dit overzicht is opgesteld door DG II, Directoraat B, Dienst follow-up parlementaire besluiten (tel. 43261).

De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement (PB C 219 van
30.7.1999, blz. 374).
Verklaring van de afkortingen en tekens:
N= Notulen, voorlopige uitgave, blz. nr. …
VV = Volledig verslag der vergaderingen, voorlopige uitgave, redevoering nr. …

Overzicht aangenomen resoluties en besluiten

OB
21%

BUD
10%

CNS
24%

COD
45%

COD: medebeslissing
CNS: raadpleging
OB: overige besluiten
BUD: begrotingskwesties

Overzicht wetgevingswerkzaamheden medebeslissingsprocedure

COD II: GS 18%

COD I 
27%

COD II: wijzigingen 
GS 55%

COFI: zonder wijziging wetgevingsvoorstel
COD II: zonder wijziging gemeenschappelijk standpunt
COD II: gemeenschappelijk standpunt gewijzigd
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MEDEBESLISSINGSPROCEDURE

Bevestiging eerste lezingen

REGI/HATZIDAKIS (A5-0021/1999)
27/10/1999 N blz. II/2
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de lopende wetgevingsprocedures op het
gebied van regionaal beleid, vervoer en toerisme (Mededeling van de Commissie aan het Parlement
en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam)
SEC(1999) 581, C4-0219/1999
(zie lijst in Bijlage I)

JURI/PALACIO (A5-0037/1999)
27/10/1999 N blz. II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Resolutie van het Europees Parlement over bevestiging, overeenkomstig artikel 185 van het
Reglement, van door het Parlement aangenomen teksten op het gebied van juridische zaken en
interne markt
SEC(1999) 581, C4-0219/1999
(zie lijst in Bijlage II)
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Eerste lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

Procedure zonder verslag
27/10/1999 N blz.II/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen
lemrijden van motorvoertuigen en houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van
richtlijn 70/156/EEG van de Raad
COM(1999) 032 - C4-0094/1999 - 1999/0007

Procedure zonder verslag
27/10/1999 N blz. II/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor  een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
92/61/EEG van de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen
COM(1999) 276 - C5-0012/1999 - 1999/0117

REGI/HATZIDAKIS (A5-0027/1999)
29/10/1999 N blz. II/1
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-132
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
96/49/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer
van gevaarlijke goederen per spoor
COM(1999) 157 - C5-0005/1999 – 1999/0087
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Tweede lezing

♦♦♦♦ Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 N blz. II/43
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-263
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van het basisbesluit betreffende het programma Socrates met het oog op de
opneming van Turkije in de lijst van in aanmerking komende landen
8076/1/1999 – C5-0024/1999 – 1996/0130

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 N blz. II/44
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-263
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van het basisbesluit betreffende het programma Jeugd voor Europa III met het
oog op de opneming van Turkije in de lijst van in aanmerking komende landen
8077/1/1999 – C5-0025/1999 – 1996/0131

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

JURI/LECHNER (A5-0034/1999)
27/10/1999 N blz. II/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-065, 3-088
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen
7634/1/1999 - C5-0026/1999 – 1998/0191
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JURI/HARBOUR (A5-0033/1999)
27/10/1999 N blz. II/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-072, 3-090
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van richtlijn 70/221/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en
beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
8697/1/1999 - C5-0031/1999 – 1998/0071

JURI/FERRI (A5-0029/1999)
27/10/1999 N blz. II/17
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-082, 3-092
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de snelheidsmeter van twee- of driewielige motorvoertuigen en houdende
wijziging van richtlijn 92/61/EEG van de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige
motorvoertuigen
6884/1/1999 - C5-0029/1999 - 1998/0163

JURI/MILLER (A5-0028/1999)
27/10/1999 N blz. II/20
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-089, 3-095
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
14248/3/1998 – C5-0030/1999 – 1994/0011

CULT/MOURA (A5-0026/1999)
28/10/1999 N blz. II/24
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-224, 4-080
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de
Raad tot instelling van één enkel programmerings- en financieringsinstrument voor culturele
samenwerking (programma "Cultuur 2000")
13328/2/1998 - C5-0023/1999 - 1998/0169
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CULT/GRÖNNER (A5-0038/1999)
28/10/1999 N blz. II/36
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-239, 4-082
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement
en de Raad tot vaststelling van het communautaire actieprogramma "Jeugd"
13175/1/1999 - C5-0022/1999 - 1998/0197

RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

Procedure zonder verslag
27/10/1999 N blz. II/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad houdende goedkeuring namens de Gemeenschap van de
nieuwe bijlage V inzake de bescherming en het behoud van de ecosystemen en de biologische
diversiteit van het zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het
noordoostelijk deel van de Atlantsiche Oceaan, het desbetreffende aanhangsel 3 en de
overeenkomst inzake de betekenis van bepaalde in de nieuwe bijlage gehanteerde begrippen
COM(1999) 190 - C5-0013/1999 - 1999/0095

Procedure zonder verslag
27/10/1999 N blz. II/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor  een besluit van de Raad houdende goedkeuring namens de Gemeenschap van
OSPAR-besluit 98/2 inzake het storten van radioactief afval
COM(1999) 190 - C5-0014/1999 - 1999/0096

Procedure zonder verslag
27/10/1999 N blz. II/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad houdende goedkeuring namens de Gemeenschap van
OSPAR-besluit 98/3 inzake de verwijdering van niet meer gebruikte offshore-installaties
COM(1999) 190 - C5-0015/1999 - 1999/0097



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN54

PE 168.306- NL -Bulletin 13.12.1999
Sluiting van de redactie: 03.12.1999

Procedure zonder verslag
27/10/1999 N blz. II/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad houdende goedkeuring namens de Gemeenschap van
OSPAR-besluit 98/4 inzake de grenswaarden voor emissie en lozing bij de productie van
vinylchoride-monomeer (VCM), met inbegrip van de productie van 1,2-dichloorethaan (DCE), en
OSPAR-besluit 98/5 inzake de grenswaarden voor emissie en lozing voor de vinylchloridesector bij
de productie van suspensie-PVC (s-PVC) uit vinylchloride-monomeer (VCM)
COM(1999) 190 - C5-0016/1999 - 1999/0098

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

AFET/PACK (A5-0013/1999)
27/10/1999 N blz. II/1
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1628/1996
betreffende de steun aan Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, met name wat de oprichting van het Europees
Bureau voor Wederopbouw betreft
COM(1999) 312 - C5-0062/1999 - 1999/0132

CULT/GARGANI (A5-0024/1999)
28/10/1999 N blz. II/45
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-252
Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende deelneming van de Gemeenschap in het
Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector
COM(1999) 111 - C5-0019/1999 - 1999/0066

PECH/CUNHA (A5-0022/1999)
29/10/1999 N blz. II/4
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 5-054
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling,
voor de periode van 3 mei 1999 tot en met 2 mei 2000, van de vangstmogelijkheden en de
financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en
de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola
COM(1999) 389 - C5-0170/1999 - 1999/0169
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OVERIGE BESLUITEN

BEGROTINGSKWESTIES

♦♦♦♦ Begrotingsprocedure 2000

BUDG/BOURLANGES (A5-0030/1999)
28/10/1999 N blz. II/1
Standpunt van de Raad: VV 2-014, 2-148, 2-155, 2-159 (van 14/9/1999)
Standpunt van de Commissie: VV 2-015, 2-141 (van 14/9/1999)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2000 – Afdeling III – Commissie
C5-0300/1999

BUDG/VIRRANKOSKI (A5-0031/1999)
28/10/1999 N blz. II/12
Standpunt van de Raad: VV 2-148, 2-155
Standpunt van de Commissie: VV 2-141 (van 14/09/1999)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2000 Afdeling I - Parlement, Bijlage: Ombudsman;
Afdeling II – Raad; Afdeling IV - Hof van Justitie; Afdeling V – Rekenkamer en Afdeling VI -
Economisch en Sociaal Comité en Comité van de regio's
C5-0300/1999

BUDG/PITTELLA (A5-0032/1999)
28/10/1999 N blz. II/19
Standpunt van de Raad: VV 2-014
Standpunt van de Commissie: VV 2-015, 2-079
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van operationele begroting van de EGKS
voor 2000 SEC(1999) 803 – C5-0017/1999

RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦♦♦♦ verklaringen van de andere instellingen

ECON/HUHNE (A5-0035/1999)
27/10/1999 N blz. II/28
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-119
Standpunt van de ECB: VV 2-088, 2-120
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 1998 van de Europese Centrale Bank
(C4-0211/1999)
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ELDR, Verts/ALE, PPE-DE, PSE   B5-0185, 0186, 0196, 0199/19992

28/10/1999 N blz. II/47
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-142, 3-166
Resolutie van het Europees Parlement over de herstructurering van ondernemingen in verband met
de mondialisering

Verts/ALE, PPE, ELDR, PSE  B5-187/1999, 188/1999, 190/1999, 193/19993

27/10/1999 N blz. II/32
Standpunt van de Raad: VV 3-005, 3-046
Standpunt van de Commissie: VV 3-006, 3-007, 3-008, 3-048
Resolutie van het Europees Parlement over de Europese Raad te Tampere

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL   B5-0198, 0200, 0202, 0203/19994

28/10/1999 N blz. II/50
Standpunt van de Raad: VV 3-170, 3-186
Standpunt van de Commissie: VV 3-172, 3-187, 3-189
Resolutie van het Europees Parlement over de verwerping door de Amerikaanse Senaat van het
Verdrag inzake een volledig verbod op kernproeven

♦♦♦♦ mondelinge vragen

PPE/DE, PSE, UEN B5-0184/1999
29/10/1999 N blz. II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-137, 4-158
Resolutie van het Europees Parlement over de visserij-overeenkomst tussen de EU en Marokko

DIVERSE BESLUITEN

♦  Benoeming van de Europese ombudsman

                                                
2 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
3 idem.
4 idem.
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BIJLAGE I

1. 10 maart 19995: voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de toewijzing van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van
spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (COM(1998) 480 – C4-
0563/1998 - 1998/0267(COD) - oud 1998/0267(SYN);

                                                
5 PB C 175 van 21.6.1999, blz. 98.
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BIJLAGE II

1. 26 juni 19976: Voorstel voor een dertiende richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
inzake het vennootschapsrecht betreffende overnamebiedingen (COM(1995) 655 - C4-
0107/1996 - 1995/0341(COD));

2. 2 juli 19987: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van de richtlijn 89/48/EEG en 95/21/EEG betreffende het algemeen stelsel van erkenning van
beroepskwalificaties en tot aanvulling van de richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG,
78/686/EEG, 76/687/EEG, 78/1026/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG,
85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG betreffende de beroepen van verantwoordelijk
algemeen ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect,
apotheker en arts (COM(1997) 638 - C4-0657/1997 - 1997/0345(COD));

3. 16 juli 19988: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de
wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelnemen aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding
kan geven en houdende wijziging van richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG (vierde richtlijn
motorrijtuigen verzekering) (COM(1997) 510 - C4-0528/1997 - 1997/0264(COD));

4. 10 februari 19999: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten
in de informatiemaatschappij (COM(1997) 628 - C4-0079/1998 - 1997/0359 (COD));

5. 12 maart 199910: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
onderlinge aanpassing van het recht inzake gebruiksmodellen (COM(1997) 691 - C4-
0676/1997 - 1997/0356 (COD));

6. 15 april 199911: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden
van instellingen voor elektronisch geld (COM(1998) 461 - C4-0531/1998 - 1998/0252 (COD));

7. 15 april 199912: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van richtlijn 77/780/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen
(COM(1998) 461 - C4-0532/1998 - 1998/0253 (COD));

                                                
6   PB C 222 van 21.7.1997, blz. 20.
7   PB C 226 van 20.7.1998, blz. 19.
8   PB C 292 van 21.9.1998, blz. 123.
9   PB C 150 van 28.5.1999, blz.171.
10 PB C 175 van 21.6.1999, blz. 424.
11 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 415.
12 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 421.
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8. 6 mei 199913: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt (COM(1998) 586
- C4-0020/1999 - 1998/0325 (COD));

9. 19 april 199414: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de werken van edelmetaal (COM(1993) 322 - C3-0396/1993 - 1993/0472 (COD));

10. 12 februari 199215: voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten betreffende landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (SEC(1991)
466 - C3-0380/1991 - 1991/0400 (COD)) (reeds bevestigd in zijn resolutie van 2 december
199316, over de bij de Raad aanhangige voorstellen ten aanzien waarvan de inwerkingtreding
van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot een verandering van rechtsgrondslag en/of
procedure leidt) (COM(1993) 570 – C3-0369/1993);

11. 8 april 199217: voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake meststoffen (SEC(1991)1858 -
C3-0024/1992 - 1991/0403 (COD)) (reeds bevestigd in zijn resolutie van 2 december 199318,
over de bij de Raad aanhangige voorstellen ten aanzien waarvan de inwerkingtreding van het
Verdrag betreffende de Europese Unie tot een verandering van rechtsgrondslag en/of procedure
leidt) (COM(1993) 570 – C3-0369/1993);

12. 1 april 199819: voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het
goederenverkeer tussen de lidstaten, met betrekking tot de goederennomenclatuur (COM(1997)
275 - C4-0257/1997 - 1997/0162 (COD));

13. 16 juli 199820: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan bestemd voor het vervoer van bepaalde dieren en
houdende wijziging van richtlijn 70/156/EEG betreffende de typegoedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (COM(1997) 336 - C4-0339/1997 - 1997/0190
(COD));

                                                
13 PB C 279 van 1.10.1999, blz. 389.
14 PB C 128 van 9.5.1994, blz. 67.
15 PB C 67 van 16.3.1992, blz. 66.
16 PB C 342 van 20.12.1993, blz. 27.
17 PB C 125 van 18.5.1992, blz. 171.
18 PB C 342 van 20.12.1993, blz. 27.
19 PB C 138 van 4.5.1998, blz. 90.
20 PB C 292 van 21.9.1998, blz. 118.
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14. 18  november 199821: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met
meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van richtlijn
70/156/EEG van de Raad (COM(1997) 276 - C4-0545/1997 - 1997/0176 (COD));

15. 15 april 199922: voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van de beschikking van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een
actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ("Douane 2000") (COM(1998) 644 - C4-
0639/1998 - 1998/0314 (COD));

16. 9 februari 199923: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 74/60/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgeving der lidstaten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (delen van het
interieur met uitzondering van achteruitkijkspiegels, plaats van de bedieningsorganen, dak of
rol- of schuifdak, rugleuning en achterzijde van de zitplaatsen) (COM(1998) 159 - C4-
0224/1998 - 1998/0089 (COD));

17. 13 april 199924: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van richtlijn 78/548/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
zetgevingen van de lidstaten inzake de verwarming van het interieur van motorvoertuigen
(COM(1998) 526 - C4-0552/1998 - 1998/0277 (COD));

18. 5 mei 1999 25: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de
richtlijnen 90/619/EEG van de Raad en 97/7/EG en 98/27/EG (COM(1998) 468 - C4-
0647/1998 - 1998/0245 (COD));

19. 13 maart 198726: voorstel voor een richtlijn tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende sanering en liquidatie van kredietinstellingen
(COM(85) 788 - C2-0176/1985 - 1985/046 (COD));

20. 15 maart 198927: voorstel voor een richtlijn tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de verplichte liquidatie van ondernemingen in het
directe verzekeringsbedrijf (COM(1986) 768 - C2-0208/86 - 1986/080 (COD));

                                                
21 PB C 379 van 7.12.1998, blz. 80.
22 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 409.
23 PB C 150 van 28.5.1999, blz. 26.
24 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 58.
25 PB C 279 van 1.10.1999, blz. 197.
26 PB C 99 van 13.4.1987, blz. 207, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
27 PB C 96 van 17.4.1989, blz. 98, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
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21. 22 november 199028: voorstel voor een richtlijn betreffende de wettelijke aansprakelijkheid
voor schade en milieuletsel veroorzaakt door afvalstoffen (COM(1989) 282 - C3-0154/89 -
1989/217 (COD));

22. 24 januari 199129: voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de
Europese vennootschap (COM(1989) 268 - C3-0142/89 - 1989/218 (COD));

23. 24 januari 199130: voorstel voor een richtlijn van de Raad tot aanvulling van het Statuut van de
Europese Vennootschap (SE) met betrekking tot de plaats van de werknemers (COM(1989)
268 - C3-0143/89 - 1989/219 (COD));

24. 10 juli 199131: tweede wijziging op het voorstel voor een vijfde richtlijn met betrekking tot de
structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van haar
organen (COM(1972) 887 - 0-0187/72 - 1972/003 (COD));

25. 12 februari 199232: voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de
markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
(SEC(1991)1608 - C3-0429/1991 - 1991/402 (COD));

26. 20 januari 199333: voorstel voor een verordening betreffende het statuut van de Europese
vereninging (COM(1991) 273 - C3-0120/1992 - 1991/386 (COD));

27. 20 januari 199334: voorstel voor een richtlijn tot aanvulling van het statuut van de Europese
vereniging met betrekking tot de rol van de werknemers COM(1991) 273 - C3-0121/1992 -
1991/387 (COD));

28. 20 januari 199335: voorstel voor een verordening betreffende het statuut van de Europese
coöperatieve vennootschap (COM(1991) 273 - C3-0122/1992 - 1991/0388 (COD));

29. 20 januari 199336: voorstel voor een richtlijn tot aanvulling van het statuut van de Europese
coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (COM(1991) 273 -
C3-0123/1992 - 1991/389 (COD));

                                                
28 PB C 324 van 24.12.1990, blz. 248, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
29 PB C 48 van 25.2.1991, blz. 72, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
30 PB C 48 van 25.2.1991, blz. 100, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
31   PB C 240 van 16.9.1991, blz.104, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
32 PB C 67 van 16.3.1992, blz. 64, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 312 van 20.12.1993, blz. 33.
33 PB C 42 van 15.2.1993, blz. 84, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
34 PB C 42 van 15.2.1993, blz. 90, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
35 PB C 42 van 15.2.1993, blz. 96, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
36 PB C 42 van 15.2.1993, blz. 104, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
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30. 20 januari 199337: voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de
Europese onderlinge maatschappij (COM(1991) 273 - C3-0124/1992 - 1991/390 (COD));

31. 20 januari 199338: voorstel voor een richtlijn tot aanvulling van het statuut van de Europese
onderlinge maatschappij met betrekking tot de rol van de werknemer (COM(1991) 273 - C3-
0125/1992 - 1991/391 (COD));

32. 15 februari 199539: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (COM(1993) 638 - C3-
0224/1994 - 1993/480 (COD));

33. 6 april 199540: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
kabelbaaninstallaties voor het personenvervoer (COM(1993) 646 - C3-0039/1994 - 1994/011
(COD));

34. 23 oktober 199641: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 68/360/EEG inzake de opheffing van de beperkingen op de verplaatsing
en het verblijf van werknemers der lidstaten en van hun familie binnen de Gemeenschap en
richtlijn 73/148/EEG inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het
verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en
verrichting van diensten (COM(1995) 348 - C4-0357/95 - 95/202 (COD));

35. 9 april 199742: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad
betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk
(COM(1996) 97 - C4-0251/1996 - 1996/085 (COD));

36. 12 januari 199943: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de snelheidsmeter van twee- of driewielige motorvoertuigen en houdende wijziging
van richtlijn 92/61/EEG van de Raad (COM(1998) 285 - C4-0317/1998 - 1998/163 (COD));

37. 13 januari 199944: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad
betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (COM(1998) 297
- C4-0376/1998 - 1998/191 (COD));

                                                
37 PB C 42 van 15.2.1993, blz. 110, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
38 PB C 42 van 15.2.1993, blz. 115, reeds bevestigd op 2.12.1993, PB C 342 van 20.12.1993, blz. 30.
39 PB C 56 van 6.3.1995, blz. 53.
40 PB C 109 van 1.5.1995, blz. 122.
41 PB C 347 van 18.11.1996, blz. 58.
42 PB C 132 van 28.4.1997, blz. 88.
43 PB C 104 van 14.4.1999, blz. 19.
44 PB C 104 van 14.4.1999, blz. 49.
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38. 10 februari 199945: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 70/221/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en
beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(COM(1998) 97 - C4-0257/1998 - 1998/071 (COD));

39. 3 december 199846: ontwerp voor een Statuut van de leden van het Europees Parlement (A4-
0426/1998);

40. 5 mei 199947: ontwerp voor een Statuut van de leden van het Europees Parlement (A4-
0267/1999).

                                                
45 PB C 150 van 28.5.1999, blz.. 168.
46 PB C 398 van 21.12.1998, blz. 24.
47 PB C 279 van 1.10.1999, blz. 171.
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VERGADERPERIODE VAN 3 T/M 4 NOVEMBER 1999
(Brussel)

MEDEBESLISSINGSPROCEDURE

Tweede lezing

♦♦♦♦ Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

EMPL/ HUGUES (A5-0042/1999)
4/11/1999 N blz. II/1
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV van 03/11/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan
boord van schepen die havens in de Gemeenschap aandoen
8639/2/1999 - C5-0035/1999 – 1998/0321

Overzicht van aangenomen resoluties en besluiten

CNS
56%

COD 
22%OB 22%

COD: medebeslissing CNS: raadpleging OB: overige besluiten
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ENVI/ STERCKX (A5-0040/1999)
4/11/1999 N blz. II/2
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV van 03/11/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik
en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s
5617/2/1999 – C5-0037/1999 – 1998/0272

RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

INDU/ GAHRTON (A5-0049/1999)
4/11/1999 N blz. II/3
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV van 03/11/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot
sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de
Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China
COM(1999) 287 – C5-0038/1999 – 1999/0123

INDU/ LINKOHR (A5-0047/1999)
4/11/1999 N blz. II/4
Standpunt vande Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV van 03/11/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot
sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de
Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië
COM(1999) 292 – C5-0040/1999 – 1999/0125

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 N blz. II/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Ontwerpbesluit van de Raad tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid
COM(1999) 440 – C5-0173/1999 – 1999/0192
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EMPL/ MENRAD (A5-0045/1999)
4/11/1999 N blz. II/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel van de Commissie "Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor
2000"
COM(1999) 441 –C5-0147/1999 – 1999/0816

Besluit tot uitstel van de stemming

INDU/ QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0048/1999)
4/11/1999 N blz. II/4
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV van 04/11/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad
tot sluiting van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied
tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie
COM(1999) 324 – C5-0083/1999 – 1999/0133(CNS)

OVERIGE BESLUITEN

RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦  een jaarverslag van de andere instellingen waarover het EP zich moet uitspreken

EMPL/ (A5-0046/1999)
4/11/1999 N blz. II/19
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Resolutie over het ontwerp van de Commissie voor een gezamenlijk verslag over de
werkgelegenheid 1999
SEC(1999)1386 - C5-0215/1999

♦  mondelinge vragen

JURI/PALACIO (B5-0204/1999)
4/11/1999 N blz. II/25
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV van 03/11/1999
Resolutie over de strategie voor Europa’s interne markt
(B5-0204/1999)
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VERGADERPERIODE VAN 15 T/M 19 NOVEMBER 1999
(Straatsburg)

MEDEBESLISSINGSPROCEDURE

Tweede lezing

Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ENVI/Lange (A5-0043/1999)

16/11/1999 N blz. II/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-053, 2-092

Overzicht van aangenomen resoluties en besluiten

COD: 
medebeslissing

10%

CNS: raadpleging
34%

BUD: 
begrotingskwestie

s
3%

OB: overige 
besluiten

53%

COD: medebeslissing CNS: raadpleging
BUD: begrotingskwesties OB: overige besluiten



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN68

PE 168.306- NL -Bulletin 13.12.1999
Sluiting van de redactie: 03.12.1999

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door
de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de
maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met
compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar
petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking en tot wijziging van Richtlijn
88/77/EEG van de Raad
5734/1/1999 - C5-0028/1999 - 1997/0350

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

FEMM/Aviles Perea (A5-0056/1999)
17/11/1999 N blz. II/4
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-068, 3-083
Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het
besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair
actieprogramma (het programma DAPHNE) (2000-2003) betreffende preventieve maatregelen ter
bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen
9150/1/1999 - C5-0181/1999 - 1998/0192

EMPL/Smet (A5-0041/1999)
16/11/1999 N blz. II/4
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-090
Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 1993/104/EG van de
Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn
uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken
8642/1/99 - C5-0036/99 - 1998/0318

RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

Procedure zonder verslag (C5-0175/1999)
16/11/1999 N blz.II/3
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
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Ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage VII (Onderlinge
erkenning van beroepskwalificaties) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk
standpunt van de Gemeenschap
SEC(1999)1084 – C5-0175/1999 – 1999/0185

BUDG/ Seppänen (A5-0054/1999)
19/11/1999 N blz. II/29
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt HV-GBVB48: VV 3-018
Standpunt van de Commissie: VV 4-321, 5-025
Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de
Europese Investeringsbank voor verliezen uit leningen voor projecten voor de wederopbouw van de
door de aardbeving getroffen gebieden van Turkije
COM(1999) 0498 - C5-0247/1999 -1999/0212

♦  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

BUDG/ Haug (A5-0052/1999)
17/11/1999 N blz. II/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-034
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese
Unie
COM(1999) 333 - C5-0092/1999 - 1999/0139

BUDG/ Averoff (A5-0055/1999)
17/11/1999 N blz. II/21
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-041, 2-043, 2-045
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de begrotingsdiscipline
COM(1999) 364 - C5-0141/1999 - 1999/0151

LIBE/Lechner (A5-0060/1999)
17/11/1999 N blz. II/33
Standpunt vande Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-129
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken
COM(1999) 219 - C5-0044/1999 - 1999/0102

                                                
48 HV-GBVB: Hoge vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
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LIBE/Gebhardt (A5-0057/1999)
17/11/1999 N blz. II/39
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-129
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
voor gemeenschappelijke kinderen
COM(1999) 220 - C5-0045/1999 -1999/0110

LIBE/ Pirker (A5-0059/1999)
18/11/1999 N blz. II/34
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-077
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de
vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers en van bepaalde andere vreemdelingen
COM(1999) 260 - C5-0082/1999 - 1999/0116

LIBE/ Newton Dunn (A5-0050/1999)
19/11/1999 N blz. II/19
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-304
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de aanneming door de Raad van een
besluit betreffende de verbetering van de informatie-uitwisseling ter bestrijding van volledig valse
reisdocumenten
8457/1999 - C5-0011/1999 -1999/0804

BUDG/ Rühle (A5-0051/1999)
19/11/1999 N blz. II/23
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-315
Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor
verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap
(Midden- en Oost-Europa en Westelijke Balkan, Middellandse-Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië
en de Republiek Zuid-Afrika)
COM(1999) 142 - C5-0039/1999 - 1999/0080
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JURI/ Medina Ortega (A5-0053/1999)
19/11/1999 N blz. II/30
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 5-047
Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 1911/91
betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische
eilandenCOM(1999) 226 - C5-0127/1999 - 1999/0111

OVERIGE BESLUITEN

BEGROTINGSKWESTIES

♦ Begrotingsprocedure

BUDG/ Dührkop Dührkop (A5-0061/1999) – GAB nr. 5/1999
18/11/1999 N blz. II/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-055, 2-058
Ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 5/1999 betreffende de begroting van de
Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1999
C5-0257/1999

RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦♦♦♦ verklaringen van andere instellingen

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, Muscardini  B5-0256, 0257, 0258, 0264,
0265, 0266/199949

18/11/1999 N blz. II/57
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-072, 1-082
Resolutie van het Europees Parlement over de tiende verjaardag van het VN-Verdrag over de
rechten van het kind

                                                
49 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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 PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  B5-0259, 0260, 0261, 0262, 0263/199950

18/11/1999 N blz. II/59
Standpunt van de Raad: VV 3-127, 3-130, 3-149
Standpunt HV-GBVB51: VV  3-018, 3-056
Standpunt van de Commissie: VV  3-126
Resolutie van het Europees Parlement over Tsjetsjenië

♦  een verslag van de andere instellingen waarover het Europees Parlement zich moet
uitspreken

INDU/ Chichester (A5-0039/1999)
16/11/1999 N blz. II/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-080
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie: "Een krachtiger
integratie van het milieu binnen het energiebeleid van de Gemeenschap"
COM(1998) 571 - C4-0040/1999 - 1998/2196
Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0058/1999)
18/11/1999 N blz. II/27
Standpunt van de Raad: VV 3-218
Standpunt van de Commissie: VV 3-236
Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereiding van de herziening van de Verdragen en
de volgende Intergouvernementele Conferentie
C5-0143/1999 - 1999/2135

INDU/ Schwaiger (A5-0062/1999)
18/11/1999 N blz. II/14
Standpunt van de Raad: VV 3-068
Standpunt van de Commissie: VV 3-200, 3-202
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de benadering van de WTO-millenniumronde door de EU
COM(1999) 331 - C5-0155/1999 - 1999/2149

LIBE/ Giannakou-Koutsikou (A5-0063/1999)
19/11/1999 N blz. II/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-084
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het
Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de regio’s
betreffende een actieplan van de Europese Unie inzake drugsbestrijding (2000-2004) COM(1999)
239 - C5-0093/1999 – 1999/2095

                                                
50 Idem.
51 HV-GBVB: Hoge vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 73

PE 168.306- NL -Bulletin 13.12.1999
Sluiting van de redactie: 03.12.1999

♦  actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE, GUE/NGL  B5-0268, 0279, 0292, 0303/199952

18/11/1999 N blz. II/39
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-198
Resolutie van het Europees Parlement over de millenniumbug in de civiele en militaire sector

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN  B5-0271, 0273, 0280, 0289, 0299,
0307/199953

18/11/1999 N blz. II/39
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-020
Resolutie van het Europees Parlement over Oost-Timor

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NLG  B5-0272, 0274, 0282, 0283, 0284, 0287, 0297,
0306/199954

18/11/1999 N blz. II/45
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt HV-GBVB55: VV 3-018
Standpunt van de Commissie: VV 4-239
Resolutie van het Europees Parlement over de instelling van een wereldwijd moratorium op de
voltrekking van de doodstraf en met name over Joaquín José Martinez, Mumia Abu Jamal en Larry
Robinson

PPE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  B5-0270, 0275, 0281, 0298, 0305/199956

18/11/1999 N blz. II/47
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt HV-GBVB: VV  3-018 , 3-056   
Standpunt van de Commissie: VV 3-020,  4-239
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de Servische en andere nationale
minderheden in Kosovo

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  B5-0290, 0291, 0295, 0302/199957

18/11/1999 N blz. II/50
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-239
Resolutie van het Europees Parlement over de aanstaande berechting van Alexandr Nikitin

                                                
52 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
53 Idem.
54 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
55 HV-GBVB: Hoge Vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
56 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
57 Idem.
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PPE/DE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  B5-0267, 0285, 0293, 0301/199958

18/11/1999 N blz. II/51
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt HV-GBVB: VV 3-018
Standpunt van de Commissie: VV 4-251
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Burundi

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  B5-0276, 0294, 0300/199959

18/11/1999 N blz. II/53
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt HV-GBVB: VV 3-018
Standpunt van de Commissie: VV 4-251
Resolutie van het Europees Parlement over de toestand in het gebied van de Grote Meren, in het
bijzonder in Rwanda

PPE, PSE, ELDR, Verst/ALE, GUE/NGL  B5-0269, 0277, 0278, 0286 en 0296/199960

18/11/1999 N blz. II/55
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: 4-259
Resolutie van het Europees Parlement over het afkondigen van de noodtoestand in Pakistan

DIVERSE BESLUITEN

♦  Wijziging van het Reglement
♦  
♦  AFCO/Napolitano (A-0066/1999)
18/11/1999 N blz. II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Wijziging van het Reglement: interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF)

__________________

                                                
58 Idem.
59 Idem.
60 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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B. VRAGENUUR (B5-0033/99) 16 en 17 november 1999

28 vragen (artikel 43 van het Reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Marie ISLER BÉGUIN Spoorlijn over de Pyreneeën H-0548/99

Jan ANDERSSON Plannen van de Raad inzake de bestrijding van het
gebruik van verdovende middelen in het kader van
vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid

H-0550/99

Marco CAPPATO Wenselijkheid van de financiering van de programma's
van het UNDCP

H-0557/99

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

Gemeenschappelijk drugscentrum H-0609/99

Manuel MEDINA
ORTEGA

Kerncentrales in dichtbij de EU gelegen gebieden H-0555/99

Astrid THORS Verwezenlijking van openbaarheid van bestuur per
verordening

H-0559/99

William NEWTON
DUNN

Toegang voor het publiek tot documenten van de Raad H-0564/99

Caroline JACKSON Politieke gevangenen in Birma H-0563/99

Alexandros ALAVANOS Voorwaarden voor de opname van Turkije in de groep
van kandidaat-landen van de EU

H-0572/99

Ioannis MARINOS Turkse beperking van de vrije scheepvaart H-0602/99
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Anneli HULTHÉN Verslaafden en behandelingsmethoden H-0576/99

Esko SEPPÄNEN Toename van federalisme bij de besluitvorming van de
EU

H-0578/99

Inger SCHÖRLING Gebromeerde vlamvertragers H-0583/99

Ioannis THEONAS Het verbod op de levering van brandstoffen aan de zwaar
beproefde bevolking van Joegoslavië

H-0585/99

Jean-Claude FRUTEAU Financieel instrument LGO H-0586/99

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Wet Helms-Burton H-0634/99

Paulo CASACA Oost-Timor H-0650/99

Ioannis SOULADAKIS Bescherming van de belangen van EU-bedrijven in
Kosovo

H-0608/99

Ria OOMEN-RUIJTEN Uitvoering van de nitraatrichtlijn H-0619/99

Samuli POHJAMO Goedkeuring doelstelling 2 H-0590/99
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer VITORINO

Maj THEORIN Geweld tegen vrouwen H-0628/99

John CUSHNAHAN Conventie van 1983 over schadeloosstelling van
slachtoffers van geweldmisdrijven

H-0631/99

María IZQUIERDO
ROJO

Andalusië en het nieuwe grensbeleid van de Europese
Unie

H-0633/99

Mevrouw de PALACIO

Per STENMARCK Transportbeleid – luchtvaart H-0606/99

Konstantinos
HATZIDAKIS

Sanering van Olympic Airways H-0613/99

De Heer VERHEUGEN

Jan ANDERSSON Maatregelen van de Commissie ter bespoediging van de
voorbereidingen van de kandidaatlanden

H-0625/99

Jonas SJÖSTEDT Uitbreiding van de EU en Verdrag van Schengen H-0627/99

Bernd POSSELT Harmonisatie van de wetgeving in de Tsjechische
Republiek

H-0638/99

_____________


