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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat mevrouw Mary BANOTTI, fungerende voorzitter, aan de leden van het
Europees Parlement de volgende mededeling heeft doen toekomen:

39/00 Meditatieruimten

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN EEN FRANS LID IN HET
EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire vergadering van 17 november 2000 kennis
genomen van de verkiezing van:

mevrouw Marie-France STIRBOIS
ter vervanging van de heer Jean-Marie LE PEN (TDI/FR)

met ingang van 13 november 2000

____________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op zijn vergadering van 15 november 2000 heeft het Europees Parlement er nota van genomen dat

de heer Claudio MARTELLI

is toegetreden tot de Technische Fractie van Onafhankelijke Leden (TDI).

____________________

Op zijn vergadering van 29 november 2000 heeft het Europees Parlement er nota van genomen dat

de heer William Francis NEWTON DUNN

is toegetreden tot de  Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR).

_________________



ALGEMENE INFORMATIE10

Bulletin 11.12.2000 - NL- PE 298.413

VRAGENUUR (B5-0553/00) 14 en 15 november 2000

19 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

William NEWTON
DUNN

Snellereactiefaciliteit H-0818/00

Yasmine BOUDJENAH De Westelijke Sahara H-0819/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Referendum over zelfbeschikking van de Westelijke
Sahara

H-0846/00

Nuala AHERN Veilig vervoer van radioactieve stoffen binnen de EU H-0820/00

Ioannis SOULADAKIS Opstarten van initiatieven van de EU in het conflict
tussen Armenië en Azerbeidzjan

H-0826/00

Jonas SJÖSTEDT Wetsvoorstel ter voorkoming van het verbergen van
vluchtelingen

H-0832/00

Maj THEORIN Eremoord in Turkije H-0836/00

Othmar KARAS Houding van de Franse minister voor Europese Zaken
Moscovici tegenover Oostenrijk

H-0839/00

Alexandros ALAVANOS Antwoord van de Raad op de brief van de Turkse
minister van Buitenlandse Zaken I. Cem

H-0842/00

María IZQUIERDO
ROJO

Gevolgen van de visserijovereenkomst met Marokko en
de kenmerken ervan

H-0850/00

Neil MacCORMICK Grondrechten en strafrechtspleging H-0854/00

Mihail PAPAYANNAKIS Het energiebeleid van de EU H-0855/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Nieuw VS-wetsontwerp voor een embargo tegen Cuba H-0858/00

Efstratios KORAKAS Schending van de souvereine rechten van een lidstaat
door Turkije in het kader van een NAVO-oefening

H-0859/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Minimum regels voor de uitdrijving van immigranten H-0848/00

Efstratios KORAKAS VN-verslag over de exploitatie van vrouwen H-0860/00

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Monetair beleid en de functie van de Europese
Commissie

H-0809/00

Mihail PAPAYANNAKIS Luchtvervuiling in Griekenland H-0787/00

Geneviève FRAISSE Staatssteun voor de audiovisuele sector H-0811/00

________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
NOVEMBER 2000

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 16 14 0 9 2 0 0 de heer MOSCOVICI

Commissie 43 5 37 2 0 1 0 de heer VITORINO
mevrouw DIAMANTOPOULOU
de heer SOBLES MIRA
mevrouw WALLSTRÖM
de heer MONTI

Totaal 59 19 37 11 2 1 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

12/2000 296.351 Michel EBNER Beheer van de stand van in het wild levende vogels in
Europa

18.09.2000 18.12.2000 236

13/2000 296.582 Joan COLOM i NAVAL, Rosa DÍEZ
GONZÁLEZ, Gerardo GALEOTE
QUECEDO, Alonso PUERTA et
Alejo VIDAL QUADRAS ROCA

Terrorisme in Spanje 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER Gezondheidsrisico's van silliconenimplantaten 02.10.2000 02.01.2001 22

15/2000 297.579 Charles de GAULLE, Bruno
GOLLNISCH, Jean-Claude
MARTINEZ et Carl LANG

Over het Israëlisch-Palestijnse conflict 24.10.2000 24.01.2001 7

16/2000 297.679 Gerard COLLINS Het proces van Barcelona en Jemen 24.10.2000 24.01.2001 19

                                                
1 Situatie op 17.11.2000
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17/2000

18/2000

19/2000

297.833

297.834

298.351

Gianni VATTIMO, Giorgi
NAPOLITANO, Giovanni
PITTELLA en Vincenzo LAVARRA

Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Noëlle LIENEMANN, Elizabeth
MONTFORT, Dana Rosemary
SCALLON en Rodi KRATSA

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

Giordano Bruno, de incarnatie van de vrijheid van
gedachte in Europa

Bescherming van kinderen in het Midden-Oosten

Racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme

31.10.2000

31.10.2000

14.11.2000

31.01.2001

31.01.2001

14.02.2001

24

42

52
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

155/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het Midden-Oosten
Brussel, 13 oktober 2000

Na de weerzinwekkende daden van vanochtend in Ramallah bestaat door de represailles van het
Israëlische leger in Ramallah nu een ernstig gevaar dat het conflict overal om zich heen grijpt.

De Europese Unie acht het dringend geboden dat alle verantwoordelijken hun kalmte hervinden om
de geweldsspiraal onmiddellijk te doorbreken.

De Europese Unie zal alles in het werk stellen om een einde te maken aan de escalatie. Zij zegt haar
volledige steun toe aan de inspanningen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en van
de heer Solana op dit gebied.

________________________

156/00
Verklaring van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de Europese Unie

over de situatie in het Midden-Oosten
Biarritz, 13 oktober 2000

In het licht van het reële gevaar dat de situatie volledig ontspoort, doen wij een nadrukkelijk beroep
op de Israëlische en Palestijnse leiders en volkeren om een einde te maken aan de escalatie en de
gewelddadigheden onmiddellijk te staken.

Iedereen moet politieke moed en verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen om ervoor te zorgen
dat rede en tolerantie het winnen van angst, haat en extremisme vooraleer het "point of no return"
bereikt wordt.

Er is voor de premier van Israël en de president van de Palestijnse autoriteit slechts één weg,
namelijk die van vrede en onderhandelingen op basis van hetgeen in Camp David is bereikt, en dat
absoluut moet worden gevrijwaard. Het vredesproces moet gered worden.

Er rest nu geen tijd meer. Wij roepen de partijen op om in een constructieve geest deel te nemen aan
een topontmoeting teneinde de dialoog zo spoedig mogelijk te hervatten.
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De Europese Unie, die meer dan ooit gehecht blijft aan de vrede, zegt haar volledige steun toe aan
de inspanningen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Wij verzoeken de heer
Javier Solana, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, om zijn missie in de
regio voort te zetten.

________________________

157/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de aanslag op de

ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Sanaa
Brussel, 16 oktober 2000

Op 13 oktober is een aanslag gepleegd op de ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Jemen. De
Europese Unie betreurt deze tegen een lidstaat van de Europese Unie gerichte daad, en veroordeelt
alle terroristische aanslagen, ongeacht wie de daders zijn en welke motieven zij hebben.

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

________________________

158/00: Dit document is niet beschikbaar.

159/00
Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, over de

parlementsverkiezingen in Belarus op 15 oktober 2000
Brussel, 18 oktober 2000

De EU heeft het verloop van de parlementsverkiezingen van 15 oktober in Belarus, alsmede de
daaraan voorafgaande verkiezingscampagne, met de grootst mogelijke aandacht gevolgd. Zij heeft
kennis genomen van de beoordeling van dit verkiezingsproces, uitgevoerd door het ODIHR en de
parlementaire trojka in het kader van de beperkte technische waarneming waartoe tijdens de
Conferentie van Wenen van 30 augustus was besloten.

De EU betreurt het dat, ondanks bepaalde positieve maatregelen die zijn genomen na het telefonisch
onderhoud van 21 juli jl. tussen de heer Solana, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor
het GBVB, en president Loekasjenko, de Belarussische autoriteiten niet voldoende rekening hebben
gehouden met de aanbevelingen die gezamenlijk waren geformuleerd door de OVSE, de EU en de
Raad van Europa, te weten:
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- instelling van een "politiek bestand" met de oppositie;
- vrije en gelijke toegang tot de media voor alle politieke groeperingen;
- substantiële hervorming van de kieswet, teneinde rechtvaardige verkiezingen te waarborgen;
- herziening van de rol van het Parlement, zodat het reële bevoegdheden krijgt.

De EU herhaalt dat zij het democratiseringsproces in Belarus ondersteunt en zij hoopt dat
aanzienlijke vooruitgang zal kunnen worden geboekt bij de volgende verkiezingen in dit land.

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

________________________

160/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de bijeen-

komst van de Raadgevende Groep Indonesië van de Wereldbank te Tokio op 17 oktober 2000
Brussel, 18 oktober 2000

1. Evenals ten tijde van de vorige bijeenkomst van de Raadgevende Groep Indonesië verwel-
komt de Europese Unie de belangrijke vorderingen van Indonesië op de weg naar democratie.

2. In het licht van deze vorderingen heeft de EU afgelopen maart besloten de betrekkingen met
Indonesië aan te halen en de nieuwe Indonesische regering te steunen in haar streven om de
democratie in het land te versterken, zorg te dragen voor de eerbiediging van de mensen-
rechten, de krijgsmacht en het gerechtelijk apparaat te hervormen, de rechtsstaat en het
behoorlijk bestuur te bevorderen, en de economie een nieuwe impuls te geven.

Indonesië dient de uitvoering van deze hervormingen voort te zetten.

De Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben voorts besloten een regelmatige
politieke dialoog met Indonesië aan te gaan. Deze dialoog is afgelopen juni in Luxemburg van
start gegaan met de ontmoeting tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en
hun Indonesische ambtsgenoot, de heer Alwi Shihab.

3. De EU heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een sterk, verenigd en democratisch
Indonesië. Zij moedigt het streven van de Indonesische autoriteiten aan om de regionale
geschillen via dialoog in plaats van met geweld op te lossen.

4. De EU is diep bezorgd over de situatie op West-Timor. Zoals de EU in eerdere verklaringen
heeft opgemerkt en zoals ook wordt onderstreept in resolutie 1319 van de Veiligheidsraad,
dienen de Indonesische autoriteiten extra maatregelen te nemen om de milities te ontwapenen
en te ontbinden, de openbare orde te herstellen, de veiligheid van de vluchtelingen te waar-
borgen en de hervatting van de humanitaire hulp mogelijk te maken.
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De EU is ingenomen met de eerste inspanningen van de Indonesische regering op deze
terreinen. Zij neemt in het bijzonder met voldoening kennis van de aanhouding van
militieleider Guterres en verscheidene andere personen die ervan verdacht worden betrokken
te zijn geweest bij de gebeurtenissen in Atambua. Zij spreekt de wens uit dat iedereen die
ervan verdacht wordt deze gebeurtenissen op touw te hebben gezet en eraan te hebben
deelgenomen, spoedig voor het gerecht worden gebracht. De inspanningen hiertoe moeten
worden voortgezet en met spoed tot een goed einde worden gebracht. De EU is van oordeel
dat de Indonesische autoriteiten blijk moeten blijven geven van hun politieke wil om
verdergaande stappen te ondernemen en zij moedigt hen aan hun inspanningen voort te zetten
om tot een algehele regeling van het vluchtelingenprobleem te komen.

De EU herinnert aan haar bereidheid om samen met de betrokken internationale organisaties
de Indonesische regering te steunen bij de oplossing van het vluchtelingenprobleem op West-
Timor.

De EU verheugt zich erover dat minister Shihab formeel heeft ingestemd met de komst van
een afvaardiging van de Veiligheidsraad naar Indonesië in de week van 13 november, na
afloop van haar bezoek aan Oost-Timor op uitnodiging van de speciaal vertegenwoordiger
van de Secretaris-generaal van de VN. De EU spreekt de wens uit dat de komst van deze
afvaardiging tot een versterking van de positieve samenwerking tussen Indonesië en de
Veiligheidsraad inzake de situatie in West-Timor zal leiden.

5. Wat Oost-Timor betreft, moeten de vorderingen die het overgangsbestuur van de Verenigde
Naties in Oost-Timor (UNTAET) heeft geboekt en de dialoog die met de Indonesische auto-
riteiten is aangegaan, worden toegejuicht. Dat geldt eveneens voor de inspanningen, zowel
van Indonesische als van Timorese zijde, om nationale verzoening te bewerkstelligen. De EU
moedigt de voortzetting van deze inspanningen aan.

6. Wat de Molukken betreft, spoort de EU de Indonesische regering aan de dialoog tussen de
gemeenschappen te bevorderen, teneinde de vrede op de Molukken te herstellen. Zij is de
Indonesische regering erkentelijk voor haar steun aan de EU-missie die naar de Molukken is
gezonden.

7. Indonesië ziet zich voor grote uitdagingen geplaatst. De EU steunt de Indonesische autori-
teiten in alle pogingen die zij ondernemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Die steun
zal toenemen naarmate de situatie in Indonesië zich verder ontwikkelt in de richting van
vooruitgang, rust onder de burgerbevolking, democratie en de regeling van regionale
geschillen.

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

_______________________
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162/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in Ivoorkust

Brussel, 25 oktober 2000

1. Terwijl de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ordelijk verlopen was en de nationale
Verkiezingscommissie begonnen was met de bekendmaking van de eerste resultaten, heeft het
ministerie van Binnenlandse Zaken van Ivoorkust deze Commissie ontbonden en Generaal
Gueï tot winnaar uitgeroepen.

2. De Europese Unie veroordeelt deze onaanvaardbare praktijken die aan het proces van herstel
van de constitutionele orde iedere geloofwaardigheid ontnemen.

3. De Europese Unie acht het noodzakelijk dat de nationale Verkiezingscommissie, waarvan zij
de ontbinding ten zeerste betreurt, haar werkzaamheden zonder enige vorm van inmenging
hervat en in staat wordt gesteld de officiële resultaten van de verkiezingen zo spoedig
mogelijk bekend te maken.

4. De Europese Unie eist dat de keuze van de kiezers wordt geëerbiedigd en behoudt zich het
recht voor om de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn geworden in het kader van haar
betrekkingen met Ivoorkust.

________________________

163/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie tijdens de tweede vergadering

van de steungroep voor het vredesproces in Colombia
(Bogota, 24 oktober 2000)
Brussel, 25 oktober 2000

Tijdens zijn zitting van 9 oktober 2000 heeft de Raad Algemene Zaken opnieuw zijn politieke steun
betuigd aan de vredesinspanningen die in Colombia worden ondernomen door president Pastrana.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat het vredesproces voor Colombia de enige uitweg is uit een
periode van confrontaties die al tientallen jaren duurt en duizenden slachtoffers heeft gemaakt. De
meeste families hebben onder hun naasten doden te betreuren of vrijheidsberovingen ondergaan. De
economie, belemmerd door dit klimaat van onveiligheid, heeft niet de beloftes kunnen waarmaken
van een land dat toch zo rijk is aan natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

Het vredesproces in Colombia, dat is in de eerste plaats één doel: vrede; vrede om het doodbloeden
van de vitale krachten van dat land te stoppen; vrede om in Colombia weer ontwikkeling en
duurzame groei op gang te brengen.
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Vrede is ook een proces, dat wil zeggen een methode, die tijd en dus geduld en de inzet van alle bij
het conflict betrokken partijen vergt.

De Europese Unie ziet geen alternatief voor dit vredesproces. Er bestaat geen militaire oplossing die
tot duurzame vrede kan leiden

De Europese Unie is van mening dat vrede slechts kan voortkomen uit een algemeen akkoord, en zij
wil over haar voorstellen spreken in het kader van een zo ruim mogelijk overleg, waarbij ook de
civiele samenleving wordt betrokken.

Zij stelt tevens voor, de situatie geregeld (om de zes manden) te evalueren om zo goed mogelijk aan
te sluiten bij de geuite behoeften en de gemaakte vorderingen.

In het verlengde van haar huidige inspanning zal de Europese Unie, volgens haar eigen procedures,
een omvangrijk Europees programma uitvoeren om een bijdrage te leveren ter ondersteuning van
het vredesstreven in Colombia. Zij zal logistieke of financiële steun bieden voor projecten die in
onderhandelingen met de partijen worden vastgesteld, rekening houdend met de programma's die
door de rest van de internationale gemeenschap worden uitgevoerd. Op die basis zal de EU in het
bijzonder trachten als katalysator te dienen opdat de VN en de gespecialiseerde VN-organisaties, de
internationale financieringsinstellingen (met name de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), maar ook de
particuliere sector, de financiële inspanning van de Colombiaanse regering zullen gaan steunen.

De Europese Unie acht het wenselijk op de onderstaande gebieden op te treden:
1. ondersteuning van de rechtsstaat;
2. verdediging van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht;
3. bestrijding van de oorzaken van geweld en steun voor slachtoffers van geweld;
4. bescherming van de biodiversiteit en het milieu;
5. versterking van het overleg en de regionale samenwerking.

1. De Europese Unie is bereid haar steun te verlenen aan de door de Colombiaanse regering
ondernomen versterking van de rechtsstaat en de democratische instellingen, op basis van de talrijke
programma's die reeds bilateraal of op het niveau van de Unie zijn opgestart.

In de sector justitie zouden zo maatregelen kunnen worden voortgezet of ondernomen op het gebied
van de aanwerving en opleiding van magistraten, maar ook, in het kader van een intensievere
samenwerking met de bevoegde diensten, om te zoeken naar middelen om de hoge mate van
straffeloosheid te verlagen en de corruptie te bestrijden. Andere projecten zouden ertoe kunnen
bijdragen de rechtszekerheid te verbeteren die nodig is om buitenlandse investeerders, en
investeerders uit de particuliere sector in het algemeen, meer bij de duurzame economische
ontwikkeling van het land te betrekken.
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Er zou ook samenwerking kunnen worden overwogen op penitentiair gebied, zowel voor het beheer
als voor de opleiding van het personeel in die sector. Wat de politiediensten betreft, zou bijzondere
aandacht kunnen worden besteed aan de verdere modernisering van hun actie- en
onderzoekmiddelen (forensische diensten, communicatiesystemen) en de ontwikkeling van de
samenwerking ter bestrijding van alle vormen van criminaliteit.

Ook de douanesector is een bevoorrecht terrein voor samenwerking, om de sluikhandel te blijven
bestrijden terwijl de doorstroming van het handelsverkeer verbeterd wordt.

De Europese Unie is tenslotte van mening dat rondetafelbijeenkomsten met de partijen bij het
conflict waarmee de regering onderhandelingen of besprekingen op gang heeft gebracht, nuttig
zouden zijn om te laten zien hoe de landen van de Europese Unie, in hun verscheidenheid zowel als
in hun gemeenschappelijk beleid, de problemen aanpakken die in het kader van het vredesproces
worden besproken: werkgelegenheid, milieuproblemen, decentralisatie, werking van de
overheidsdiensten, enz, en zodoende bij te dragen tot de verrijking van het democratische debat.

2. De Europese Unie is van mening dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de
verdediging van de mensenrechten, de eerbiediging van het internationale humanitaire recht en de
slachtoffers van geweld.

Het drugsgebruik en het daaruit voortvloeiende geweld ondermijnen de Colombiaanse
maatschappij. De Europese Unie is bereid samenwerking tot stand te brengen om een diagnose te
stellen van de vraag naar psychotrope stoffen en de regering te helpen zoeken naar de beste
behandelmethodes om die vraag terug te dringen.

De Europese Unie is vooral gevoelig voor de ernstige verslechtering van de situatie van de
mensenrechten en het internationale humanitaire recht. Zij herinnert aan haar "verklaring over de
mensenrechten- en de humanitaire situatie in Colombia" van 23 mei jongstleden, en aan haar
veroordeling van schendingen van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht,
ongeacht door wie die worden begaan. Zij zal zich beraden over de manier om deel te nemen in de
financiering van het bureau van de Verenigde Naties en over middelen om de momenteel bedreigde
verdedigers van de mensenrechten concreet te helpen. In die geest zal zij de vredesgemeenschappen
blijven steunen.

De gedwongen verhuizing van een deel van de plattelandsbevolking, vooral vrouwen en kinderen,
heeft de speciale aandacht van de Europese Unie, die de Colombiaanse regering steun zou kunnen
bieden om de opvang- en interventiecapaciteit van de plaatselijke structuren die belast zijn met de
verdeling van de buitenlandse hulp, te versterken.
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3. De Europese Unie is van mening dat er alleen vorderingen in het vredesproces kunnen worden
geboekt als de strijd wordt aangebonden tegen de oorzaken van het geweld in Colombia. Dit land
kent een endemisch geweld, waarvan de oorzaken dieper liggen dan het conflict dat is ontstaan door
de guerrillabewegingen en de drugshandel. Daarom kan de Europese Unie de Colombiaanse
regering slechts aanmoedigen resoluut een beleid van structurele hervormingen te voeren dat de
ongelijkheden verkleint, de sociale promotie stimuleert en het levenspeil, vooral op het platteland,
verhoogt.

De Europese Unie is bereid de Colombiaanse regering steun te verlenen voor de modernisering van
het kadaster, die nodig is om een ambitieus landbouwbeleid te kunnen voeren.

De ontsluiting van het platteland, en meer in het algemeen van de verschillende gebieden van
Colombia, onderling en met de buurlanden, zou een aanzienlijke bijdrage leveren tot de
vermindering van de ongelijkheden en van de lokale onderontwikkeling. In dit kader is het
bijzonder gewenst dat er bepaalde infrastructuurprojecten worden uitgevoerd die een beter verkeer
van mensen en goederen mogelijk maken.

Met ditzelfde doel van vermindering van de ongelijkheden en bevordering van duurzame
ontwikkeling is de Europese Unie bereid Colombia te helpen in zijn pogingen om de grondslagen te
leggen voor een efficiëntere landbouwsector, waar de hulpmiddelen beter verdeeld zijn en beter
gebruikt worden. Er zou bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de boeren die nog
traditionele gewassen verbouwen, om hen de middelen te geven om weerstand te bieden aan de
druk of de verleiding om zich in de illegaliteit te begeven. Voor boeren die hun inkomsten uit
illegale gewassen halen, is het van belang dat er andere mogelijkheden geboden worden, die
natuurlijk wel tot een daling van hun middelen zullen leiden, maar gecompenseerd worden door een
verbetering van hun levensomstandigheden (collectieve voorzieningen op het gebied van de
gezondheidszorg, onderwijs, communicatie-infrastructuur, enz.), met inachtneming van de
plaatselijke teelten.

Het is van belang dat de projecten met alternatieve gewassen niet worden getroffen door aselectieve
operaties ter uitroeiing van illegale gewassen.

Om de situatie op het platteland te verbeteren, is ook onderwijs en een betere toegang tot
opleidingen nodig. Met het oog daarop zou de Europese Unie programma's voor een ruimere
toegang tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen ondersteunen, die
bovendien een ruimere kijk op de wereld zouden geven die de dialoog tussen Colombianen
onderling zou kunnen vergemakkelijken.

Deze inspanning ten behoeve van het platteland zou de leegloop van het platteland, die bijdraagt tot
de toenemende onveiligheid in de steden, kunnen beperken. De Europese Unie is bereid de
Colombiaanse autoriteiten te steunen in hun pogingen om het niveau van dit geweld te beperken
door met name de onontbeerlijke synergieën tussen de overheidsinstellingen en de civiele
samenleving te bevorderen.
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4. Er moet worden gewerkt aan de instandhouding van de rijke biodiversiteit van Colombia (10
procent van de biodiversiteit van de wereld), die een bedreigd erfgoed vormt, met name door de
ontbossing en het gebruik van chemische middelen.

De Europese Unie is zich bewust van de negatieve gevolgen die zowel de illegale teelten als
bepaalde voor de uitroeiing daarvan gebruikte methodes hebben voor dit gemeenschappelijk
erfgoed van de mensheid en voor de bescherming van het milieu in het algemeen.

De Europese Unie zou haar steun voor de programma's die reeds in uitvoering zijn, met name op
het gebied van de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen, herbebossing, waterbehandeling
en behoud van de natuurparken, derhalve kunnen voortzetten en opvoeren.

Die steun van de Europese Unie zou moeten worden ingebed in de nationale beleidsmaatregelen tot
behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu die door het Colombiaanse
ministerie van Milieu worden genomen.

5. De versterking van het overleg en de regionale samenwerking: ervaringen in andere Andeslanden
om de illegale teelten te beperken, hebben duidelijk aangetoond dat, indien het probleem slecht in
één land wordt aangepakt, zulks alleen leidt tot verplaatsing ervan naar een buurland. De bestrijding
van de drugshandel en de georganiseerde criminaliteit kan alleen doeltreffend worden gevoerd op
regionaal en internationaal niveau.

Op grond van deze constatering is de Europese Unie bereid Colombia en de landen van de regio
deelgenoot te maken van de ervaring die zij in een halve eeuw bouwen aan Europa met integratie
heeft opgedaan. Meer specifiek zou zij haar deskundigheid kunnen inbrengen om tot een
coördinatie van het beleid tussen de betrokken staten te komen in de sectoren die van vitaal belang
zijn met name om op basis van het beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid de strijd aan te
binden tegen de drugshandel. Het is in dat verruimde kader dat er een inspanning moeten worden
gedaan, met name om de wetgeving te harmoniseren en de regionale samenwerking te versterken,
en dat er krachtdadige acties moeten worden ondernomen, bijvoorbeeld tegen de illegale handel in
chemische precursoren en het witwassen van geld.

________________________

164/00: dit document is niet beschikbaar.
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165/00

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

Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte over
Birma/Myanmar

Brussel, 27 oktober 2000

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte verklaren dat zij instemmen met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar, op 28 oktober 1996 door de Raad van de
Europese Unie vastgesteld op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
verlengd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2000/601/GBVB van 9 oktober 2000. Zij zullen erop
toezien dat hun nationale beleid met dit gemeenschappelijk standpunt strookt.

De Europese Unie neemt akte van deze verbintenis en spreekt hierover haar voldoening uit.

________________________

166/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Ivoorkust
Brusssel, 28 oktober 2000

De Europese Unie neemt er akte van dat de Hoge Raad de heer Laurent Gbagbo uitgeroepen heeft
tot president van de Republiek Ivoorkust, overeenkomstig de resultaten die de nationale
verkiezingscommissie bekendgemaakt heeft.

De Europese Unie roept de president alsmede alle politieke verantwoordelijke personen van het
land op de nodige initiatieven te ontplooien, zoals de president in de toespraak bij zijn installatie
heeft toegezegd, om de vrede tussen de burgers, de nationale samenhang en de geest van solidariteit
die voor Ivoorkust kenmerkend waren, te herstellen.

De Europese Unie, die het betreurd had dat de keuzevrijheid van de burgers ernstig beknot was,
roept de nieuwe president tevens op om de door hen verlangde democratische opening te
bewerkstelligen. In dat verband wijst zij erop dat de heer Laurent Gbagbo bevestigd heeft dat er op
10 december a.s. parlementsverkiezingen gehouden zullen worden.

Het is absoluut noodzakelijk dat het proces van herstel van de democratische constitutionele orde in
onbetwistbare, gecontroleerde omstandigheden van transparantie en redelijkheid verloopt, en alle
politieke krachten in het land de kans geeft een bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van
bovenvermelde doelstellingen.
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De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

167/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het recente geweld,

in het bijzonder de moorden in Yopougon, Abidjan
Brussel, 30 oktober 2000

De Europese Unie, die haar ernstige bezorgdheid over het recente geweld heeft uitgesproken, zal
bijzondere aandacht schenken aan de bevindingen van de onderzoeken naar de moorden te
Yopougon in Abidjan. Zij neemt in dat verband nota van het voornemen van de Ivoriaanse regering
opheldering te verschaffen over deze moorden, met name door de oprichting van een nationale
onderzoekcommissie.

De Europese Unie roept alle Ivorianen op de rechten van de mens en de openbare vrijheden te
eerbiedigen in het kader van het politieke proces dat is ingeleid.

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

_______________________

168/00: Dit document is niet beschikbaar.

169/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de hervatting van de bemiddelingsgesprekken te Genève

Brussel, 31 oktober 2000

De EU beschouwt de status quo in Cyprus als onaanvaardbaar en steunt de pogingen van de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties om via onderhandelingen tot een alomvattende, recht-
vaardige en duurzame regeling te komen die in overeenstemming is met de desbetreffende
resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Zij roept de twee gemeenschappen op om tijdens deze gespreksronde de grond van de zaak te
bespreken en actief tot een regeling bij te dragen.

________________________
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170/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezingen in Kosovo

Brussel, 3 november 2000

De Europese Unie waardeert het dat de op 28 november in Kosovo gehouden gemeenteraads-
verkiezingen in goede omstandigheden en zonder incidenten zijn verlopen en is verheugd over de
grote opkomst.

De Unie feliciteert de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties voor Kosovo en zijn team, wier inzet en optreden deze nieuwe fase in de uitvoering van VN-
resolutie 1244 mogelijk hebben gemaakt.

Zij waardeert tevens het voortreffelijke werk van de OVSE en de Raad van Europa, die voor een
goed verloop van de verkiezingen hebben gezorgd, alsmede de KFOR, die voor de onontbeerlijke
veiligheid heeft gezorgd.

De UNMIK beschikt thans over representatieve en democratische instanties op plaatselijk niveau en
derhalve over gesprekspartners op gemeentelijk niveau.

In dit verband verheugt de Europese Unie zich over het voornemen van de speciale vertegen-
woordiger van de secretaris-generaal van de VN, in bepaalde gemeenteraden vertegenwoordigers
van de Serviërs in Kosovo aan te wijzen en later tussentijdse verkiezingen te organiseren.

De Europese Unie wenst dat de overige nationaliteiten zich zo spoedig mogelijk bij dit dynamische
proces aansluiten.

Voorts behoort het tot de verantwoordelijkheid van de UNMIK om terzelfder tijd de noodzakelijke
dialoog te voeren met de autoriteiten van Belgrado.

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

________________________



ALGEMENE INFORMATIE 27

Bulletin 11.12.2000 - NL- PE 298.413

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

WERKZAAMHEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
ADVIEZEN GOEDGEKEURD TIJDENS DE ZITTING VAN 19 OKTOBER 2000

Deze nota geeft een overzicht van de adviezen die het Economisch en Sociaal
Comité heeft goedgekeurd tijdens zijn zitting van 19 oktober 2000.

Per afdeling (zes in totaal) worden het thema van het advies, referenties, de
stemuitslag en de belangrijkste standpunten van het ESC aangegeven. Tevens wordt een
contactpersoon vermeld voor hen die nadere informatie wensen.

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

•  Richtsnoeren voor het audiovisuele beleid - TEN/033
Rapporteur: de heer MORGAN (gr. I - GB)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Beginselen en richtsnoeren
voor het audiovisuele beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk
COM(1999) 657 def.
CES 1195/2000

− Stemuitslag: 75 stemmen vóór, 4 stemmen tegen, 6 onthoudingen

− Kernpunten: Volgens de mededeling is de audiovisuele sector van belang voor groei en
werkgelegenheid, alsook voor de maatschappelijke, culturele en opvoedkundige gevolgen van de
sector. Naast maatschappelijke, culturele en opvoedkundige doelstellingen zou het audiovisueel
beleid van de Gemeenschap daarom twee uitermate belangrijke "commerciële" doelstellingen
moeten hebben: geleidelijke substitutie van import op EU-markten en ontwikkeling van
exportstrategieën om op de wereldmarkten met EU-producten door te dringen.

Overeenkomstig de beginselen van universele dienstverlening, toegankelijkheid, niet-
discriminatie en transparantie moeten volgens het Comité alle consumenten in de
informatiemaatschappij het recht van toegang tot netwerken en inhoud hebben.

Het Comité meent dat het belang van een samenhangend EU-beleid op cultureel, audiovisueel en
concurrentiegebied tot uitdrukking moet komen in een aantal richtlijnen die de culturele
diversiteit waarborgen door de lidstaten ruimte te bieden hun productiepotentieel uit te bouwen.
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Tot slot acht het Comité het met het oog op de democratie, het pluralisme, de sociale samenhang
en de culturele en linguïstische diversiteit noodzakelijk dat de publieke omroepen gebruik
blijven maken van de nieuwe technologische mogelijkheden die zich telkens weer aandienen.

− Contactpersoon: mevrouw Avellaner
(Tel.: +32 2 546.97.94 - e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Veiligheid op zee - TEN/041
Rapporteur: de heer RETUREAU (gr. II-F)
Corapporteur: mevrouw BREDIMA-SAVOPOULOU (gr. I-GR)

Referentie: "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met betrekking tot de
schepen die gebruikmaken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie
van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van
schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord
(havenstaatcontrole)"
"Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
Richtlijn 94/57/EG van de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met
de inspectie en controle van schepen belaste organisaties  en voor de desbetreffende
werkzaamheden van maritieme instanties"
"Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versnelde
invoering van eisen inzake dubbelwandige uitvoering of gelijkwaardig ontwerp voor
enkelwandige olietankschepen"
COM(2000) 142 def. - 2000/0065 (COD) - 2000/0066 (COD) - 2000/0067 (COD)
CES 1177/2000

- Stemuitslag: 88 stemmen vóór,  1 onthouding

Kernpunten: Met dit advies wil het Comité deelnemen aan de thans bij de Europese instellingen
gevoerde discussie en er zo toe bijdragen dat doeltreffend preventief wordt opgetreden tegen het
gevaar van rampen op zee, met alle gevolgen van dien voor mens, investeringsgoederen, milieu
en biodiversiteit.

Wat de richtlijn "havenstaatcontrole" betreft, is het Comité verheugd dat vaartuigen "die
duidelijk beneden de norm zitten" strenger gecontroleerd moeten worden en eventueel de
toegang tot EU-havens geweigerd zal worden, al vindt het eigenlijk dat elk schip dat in de loop
van de voorbijgegane twee jaar meer dan twee keer aan de ketting is gelegd, geweigerd zou
moeten worden. Ook dienen maatregelen te worden getroffen met betrekking tot het aantal
inspecteurs en de scholings- en specialisatiemogelijkheden, zodat een adequate technische
capaciteit, alsmede continuïteit en uniformiteit bij de operationele procedures gewaarborgd
kunnen worden.

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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Wat de richtlijn "classificatiebureaus" betreft, stemt het Comité wel met de voorgestelde
maatregelen in, maar dringt het ook aan op een adequate contractuele aansprakelijkheid van deze
bureaus jegens cliënten en een adequate wettelijke aansprakelijkheid jegens derden.

Wat de verordening over dubbelwandige tankers betreft, vindt het Comité dat de internationale
regeling voor het geleidelijk uit de vaart nemen van enkelwandige tankers, die in 1992 door de
IMO is vastgelegd, zo spoedig mogelijk herzien zou moeten worden. De Commissie zou ervoor
moeten zorgen dat de lidstaten binnen de IMO eensgezind aandringen op een realistische en
haalbare wijziging van het MARPOL-verdrag. Mocht hierover binnen de IMO binnen een
redelijke termijn geen overeenstemming worden bereikt, dan zou de EU zelf maatregelen moeten
treffen.

− Contactpersoon: de heer Lobo
(Tel.: +32 2 546.97.17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Prioriteiten verkeersveiligheid in de Europese Unie - TEN/043
Rapporteur: de heer GHIGONIS (gr. I-F)

− Referentie: 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: Prioriteiten op het gebied van
verkeersveiligheid in de Europese Unie - voortgangsrapport en rangschikking van acties naar
prioriteit
COM (2000) 125 def.
CES 1178/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd.

Kernpunten: Het Comité is verheugd dat de aangekondigde initiatieven stroken met de door het
Comité bepleite rangschikking en beoordeling van de maatregelen op basis van de kosten-
batenverhouding. Daarbij is naar een combinatie van wetgevingsmaatregelen en andere
maatregelen gestreefd.

De Commissie zou de verspreiding van "good practices" moeten bevorderen. Het Comité stemt
in met initiatieven om de veiligheid van de infrastructuur en het gebruik van veiligheidsgordels
en kindergordels en -zitjes te bevorderen, maar betreurt dat overeenstemming over
alcoholpromillage-grenzen kennelijk niet haalbaar is. Het kan zich er in principe in vinden dat
snelheidsbegrenzers in meer soorten bedrijfsvoertuigen verplicht worden gesteld. Er zouden
bindende maatregelen moeten worden genomen om het rijden onder invloed van geneesmiddelen
en drugs tegen te gaan en er moet op korte termijn een volwaardige databank worden gemaakt
van CARE.

− Contactpersoon: de heer Steinlechner
(Tel.: +32 2 546.82.87 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)
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•  Burgerluchtvaart - Technische voorschriften - TEN/044
Rapporteur: de heer VON SCHWERIN (gr. II-D)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van
technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de
burgerluchtvaart
COM(2000) 121 def. - 2000/0069 (COD)
CES 1179/2000 - 2000/0069 COD

− Stemuitslag: 94 stemmen vóór, 1 onthouding

− Contactpersoon: de heer Lobo
(Tel.: +32 2 546.97.17 - e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

•  Elektronische communicatie/Openbare hoorzitting - TEN/045
Rapporteur: de heer LAGERHOLM (gr. I-S)

− Referentie: Mededeling van de Commissie - De resultaten van de openbare raadpleging over de
herziening van de communicatiewetgeving 1999 en uitgangspunten voor het nieuwe
regelgevingskader
COM(2000) 239 def.
CES 1180/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd.

− Contactpersoon: de heer Steinlechner
(Tel.: +32 2 546.82.87 - e-mail:robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Veilig laden en lossen van bulkcarriers - TEN/046
Rapporteur: mevrouw BREDIMA-SAVOPOULOU (gr. I-GR)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van voorschriften en geharmoniseerde procedures voor veilig laden en lossen van bulkcarriers
 COM(2000) 179 def. - 2000/0121 COD
 CES 1181/2000 - 2000/0121 COD

 
− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd

− Contactpersoon: de heer Lobo
(Tel.: +32 2 546.97.17 - e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

•  Opleiding zeevarenden/gecodificeerde versie - TEN/049
Rapporteur: de heer CHAGAS (gr. II-P)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het
minimumopleidingsniveau van zeevarenden" (gecodificeerde tekst)
 COM(2000) 313 def. - 2000/0131 COD
 CES 1182/2000 - 2000/0131 COD

 
− Stemuitslag: 93 stemmen vóór en 1 onthouding.

− Contactpersoon: de heer Lobo
(Tel.: +32 2 546.97.17 - e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

•  Burgerluchtvaart/arbeidstijd - TEN/053
Rapporteur: de heer KONZ (gr. II-L)

− Referentie: Voorstel voor een Richtlijn van de Raad inzake de Europese Overeenkomst
betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart
gesloten door de Association of European Airlines (AEA), de European Transport Workers'
Association (ETF), de European Cockpit Association (ECA), de European Regions Airline
Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA)
Initiatiefadvies (COM(2000) 382 def. - 2000/0164 (CNS)
CES 1196/2000

− Stemuitslag: 81 stemmen vóór, 1 tegen en 1 onthouding.

− Contactpersoon: de heer Lobo
(Tel.: +32 2 546.97.17 - e-mail:luis.lobo@esc.eu.int)

•  Aansluitnet - TEN/060
Rapporteur: de heer CAMBUS (gr. II-F)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
ontbundelde toegang tot het aansluitnet
 (COM(2000) 394 def. - 2000/0185 (COD))
 CES 1193/2000 - 2000/0185 COD

− Stemuitslag: 77 stemmen vóór, 1 stem tegen.

− Contactpersoon: de heer Steinlechner
(Tel.: +32 2 546.82.87 - e-mail:robert.steinlechner@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE32

Bulletin 11.12.2000 - NL- PE 298.413

2. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Zuiveringsslib in de landbouw - NAT/071
Rapporteur: de heer NILSSON (gr. III-S)

− Referentie: Voorstel voor het opstellen van een initiatiefadvies over de herziening van Richtlijn
86/278/EEG betreffende het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
Initiatiefadvies
CES 1010/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd.

− Contactpersoon: de heer Pipiliagkas
(Tel.: +32 2 546.91.09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Voedingssupplementen - NAT/075
Rapporteur: de heer JASCHICK (gr. III-D)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen
(COM(2000) 222 def. - 2000/0080 COD)
CES 1183/2000 - 2000/0080 COD

− Stemuitslag: 96 stemmen vóór en 1 tegen.

− Contactpersoon: mevrouw Silvia Calamandrei
(Tel.: +32 2 546.96.57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  GMO/RIJST - NAT/076
Rapporteur: de heer SANTIAGO (gr. I-P)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt" en "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging
van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van
bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot de rijstsector
COM(2000) 278 def. - 2000/0151-0152 (CNS)
CES 1200/2000 - 2000/0151-0152 (CNS)
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− Stemuitslag: 42 stemmen vóór, 12 tegen en 8 onthoudingen.
 
− Kernpunten: Het Comité is het met de Commissie eens dat het evenwicht op de rijstmarkt

verstoord is en dat de interventievoorraden overdreven hoge kosten met zich meebrengen, maar
vreest dat de voorgestelde maatregelen, in plaats van het marktevenwicht te herstellen, het einde
van de rijstproductie in de Unie zullen betekenen. Verder vraagt het Comité zich af wat het nut is
van een dergelijke drastische en voor de sector ongunstige regeling zo vlak voor de WTO-
onderhandelingen. Het zou logischer zijn opnieuw de juiste douanerechten toe te passen, de
markt te analyseren en pas dan, indien nodig, een evenwichtige en rechtvaardige hervorming te
overwegen. Ook is het Comité het niet eens met de afschaffing van de interventieregeling, die
een belangrijke rol speelt in de bepaling van de marktprijzen. Tot slot vestigt het Comité de
aandacht van de Commissie erop dat rijst een belangrijke en onvervangbare rol speelt bij de
instandhouding van het ecosysteem van vochtige gebieden en natuurparken, bij de inrichting van
het landschap alsook bij de instandhouding van de voor rijstvelden specifieke flora en fauna.

− Contactpersoon: mevrouw Åsa Donell
(Tel.: +32 2 546.94.54 - e-mail:asa.donell@esc.eu.int)

•  Hormonen als groeibevorderaars - NAT/077
Rapporteur: de heer EVANS (gr. I-GB)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 96/22/EG betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde
stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede
van
ß-agonisten
COM(2000) 320 def. - 2000/0132 COD
CES 1184/2000 - 2000/0132 COD

− Stemuitslag: 93 stemmen vóór en 1 onthouding.
 
− Contactpersoon: de heer Pipiliagkas

(Tel.: +32 2 546.91.09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  GMO groenten/fruit + citrusvruchten - NAT/084
Rapporteur: de heer DE LAS HERAS CABAÑAS (gr. III-E)
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− Referentie: Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten
en fruit, Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, en Verordening (EG)
nr. 2202/96
tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten
COM (2000) 433 def. - 2000/0191 COD
CES 1201/2000 - 2000/0191 COD

− Stemuitslag: 36 stemmen vóór, 3 tegen en 4 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Comité vindt de voorstellen van de Commissie onvolledig en onvoldoende,
hoewel het begrip heeft voor de urgentie van bepaalde maatregelen. Ook verwerpt het Comité de
door de Commissie gehanteerde restrictieve interpretatie van het begrip "budgettaire neutraliteit"
en vindt het dat de sector over voldoende financiële middelen moet kunnen beschikken, willen
de maatregelen effect kunnen sorteren. Verder zijn maatregelen nodig om aan de toegenomen
vraag naar citrusvruchten te voldoen en de Europese verwerkende industrie te sparen.

Het Comité deelt de mening van de Commissie dat het maximum van 2,5% van de totale waarde
van de afgezette productie van alle telersverenigingen als totaalbedrag van de bijstand moet
worden afgeschaft en is van oordeel dat het maximum van 4,5% van de waarde van de afgezette
productie van elke individuele telersvereniging moet worden gehandhaafd. Tot slot vestigt het de
aandacht op het nut van projecten om het gebruik van groenten en fruit te promoten, omdat
hierdoor de gezondheid van de consument wordt bevorderd.

− Contactpersoon: mevrouw Åsa Donell
(Tel.: +32 2 546.94.54 - e-mail:asa.donell@esc.eu.int)

*

*          *

3. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE EN CONSUMPTIE"

•  Farmaceutisch beleid - INT/031 (initiatiefadvies)
Rapporteur: de heer COLOMBO (gr. II-I)

Referentie: De rol van de Europese Unie bij de opzet van een farmaceutisch beleid dat voldoet
aan de behoeften van de burgers: verbetering van de zorg, bevordering van innoverend
onderzoek en bewaking van de ontwikkeling van de uitgaven voor gezondheidszorg
CES 1197/2000
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− Stemuitslag: 81 stemmen vóór, 3 tegen en 7 onthoudingen.

− Kernpunten: Het ESC dringt erop aan dat de Raad "Interne markt" het vrij verkeer van
geneesmiddelen in de Europese Unie nogmaals behandelt, en zich energieker opstelt dan in zijn
standpunt van 18 mei 1998, door het geheel van problemen in deze sector weer op de politieke
agenda te zetten.

Het initiatief van het ESC om de door de sector opgelopen achterstand in te lopen, dient door de
Gemeenschap en de lidstaten te worden gesteund, door een ieders verantwoordelijkheid,
bevoegdheden en taken vast te stellen en de doelstellingen te omschrijven die moeten worden
bereikt om ervoor te zorgen dat alle Europese burgers in gelijke mate kunnen profiteren van de
voordelen voor de gezondheid welke geneesmiddelen te bieden hebben, en om het
concurrentievermogen van de Europese farmaceutische industrie op een hoog peil te brengen.

Met de voorstellen van het Comité worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

− de doeltreffendheid van het Europese O&O stimuleren en verbeteren, ten einde de
beschikbaarheid van zeer innovatieve geneesmiddelen te waarborgen;

− de uitgaven voor gezondheidszorg en geneesmiddelen binnen de perken houden, door
preventieve maatregelen te nemen en een optimaal gebruik van geneesmiddelen te
bevorderen, met behoud van een hoge kwaliteit van de dienstverlening;

− ervoor zorgen dat alle burgers van de EU gelijke toegang tot geneesmiddelen hebben;
− bijdragen tot een correct gebruik van geneesmiddelen;
− ontwikkelen van de economische levensvatbaarheid van de systemen voor distributie van

geneesmiddelen.

− Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos, afdelingshoofd

(Tel.: +32 2 546.92.45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
•  
•  Vereenvoudiging van de regelgeving voor de interne markt"

(WIM) - INT/037
Rapporteur: de heer VEVER (gr. I-I)

− Referentie: De vereenvoudiging van de regelgeving voor de interne markt" (WIM)
(initiatiefadvies)
CES 1174/2000

− Stemuitslag: 86 stemmen tegen en 1 onthouding.

− Kernpunten: Hoewel op meerdere niveaus voortdurend aan onderzoek wordt gedaan, wordt
Europa vaak gezien als een bron van bijkomende complicaties die naast de nationale
voorschriften nieuwe, "technocratische" eisen oplegt, zonder dat er in wezen qua complexiteit en
hoeveelheid ook maar iets aan die voorschriften verandert.
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Het Comité zou graag zien dat de Europese Raad van Stockholm, op voorstel van de Commissie,
in het voorjaar van 2001 een meerjarig vereenvoudigingsprogramma goedkeurt, en dat dit
programma doelstellingen, prioriteiten, methoden, financiële middelen en instrumenten voor
follow-up en controle bevat. De Europese Raad zal jaarlijks (in het voorjaar) de
tenuitvoerlegging van dit programma op basis van een Commissieverslag moeten nagaan.

Verder stelt het voor om in dit plan gedragscodes voor de EU-instellingen op te nemen waarin
deze zich ertoe verbinden om de regelgeving eenvoudiger, en niet ingewikkelder, te maken. Ook
de lidstaten en hun administraties moeten worden aangemoedigd om dergelijke gedragscodes
goed te keuren en bij te dragen tot de verspreiding van goede praktijkvoorbeelden op dit gebied.

Om een effectieve bijdrage tot de vereenvoudiging te leveren, zal het Comité:

•  voortdurend ten behoeve van de adressaten toezien op de naleving van vereeenvoudigings-,
kwaliteits- en doelmatigheidseisen;

•  zijn werkzaamheden dusdanig organiseren dat het op tijd kan reageren wanneer het in dit
verband vóór het stadium van de eigenlijke besluitvorming wordt geraadpleegd;

•  jaarlijks een verslag opstellen over de voortgang die met tenuitvoeringlegging van het
meerjarenprogramma is geboekt;

•  het effectrapportageformulier bij iedere ontwerpregelgeving systematisch onderzoeken;

•  de Europese instellingen waarschuwen wanneer het noodzakelijk blijkt dat regelgeving in de
richting van contractuele oplossingen dan wel zelf- of mederegulering moet worden
bijgesteld;

•  de dialoog met de Europese maatschappelijke en beroepskringen intensiveren om deze aan te
moedigen de directe, met name contractuele verantwoordelijkheden, die in de Europese
regelgeving zijn neergelegd, op zich te nemen;

•  de contacten met het Comité van de Regio's over de regionale dimensie van vereenvoudiging
uitbreiden; en

•  de dialoog met de nationale sociaal-economische raden intensiveren, zodat deze in hun
respectieve lidstaten eenzelfde bijdrage tot het welslagen van het vereenvoudigingsbeleid
kunnen leveren als het Comité op Europees niveau wil doen.

− Contactpersoon: de heer Andersen
(tel. : 32 2 546 92 58 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
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•  Publiek-private samenwerking (PPS)" - INT/058
rapporteur: de heer LEVAUX (gr. I-F)

Referentie: Naar een EU-regelgeving inzake concessieovereenkomsten en contracten voor
publiek-private samenwerking (PPS)
Initiatiefadvies
CES 1192/2000

− Stemuitslag: 72 stemmen vóór, 2 tegen en 7 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Comité wenst in zijn initiatiefadvies op twee grote groepen vragen een
antwoord te vinden: enerzijds de sociaal-economische en strategische aspecten van dit soort
contracten en anderzijds de juridische harmonisatie en de vereenvoudiging van het Europese
recht. In het advies worden de voorstellen uit het verslag van de door de heer Kinnock opgerichte
Groep op hoog niveau over de problemen rond PPS in EU-verband samengevat, evenals de
onlangs door de Commissie uitgebrachte interpretatieve mededeling over
concessieovereenkomsten in het communautaire recht.

In het advies wordt uitgebreid ingegaan op de juridische en economische belemmeringen voor
PPS. Deze uitvoerige analyse wordt gevolgd door specifieke voorstellen ter verbetering en
harmonisering van de concessiewetgeving. Gewezen wordt op de behoefte aan een adequaat
gemeenschappelijk rechtskader, met name m.b.t. de regels voor de toekenning van contracten.
De Commissie wordt verzocht zo spoedig mogelijk met een voorstel voor adequate wetgeving te
komen.

− Contactpersoon: mevrouw Fular
(tel. : 32 2 546 90 44 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

•  Interne markt 2000 - INT/073
Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (gr. II-E)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Evaluatie van de strategie voor de
interne markt - 2000 (WIM)
 COM(2000) 257 def.
CES 1175/2000

− Stemuitslag: 87 stemmen vóór en 1 onthouding

− Kernpunten: Wat de strategische doelstellingen betreft die gevolgen hebben voor de kwaliteit
van het bestaan: de in het Witboek over voedselveiligheid geplande maatregelen moeten worden
uitgevoerd, en om het vertrouwen van de Europese consument in de EU-markt te herstellen dient
er inderdaad een "Europese Voedselautoriteit" te komen.
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Belastingharmonisatie en uitvoering van het pakket maatregelen dat met het oog hierop tijdens
de Top van Feira (Portugal) door de Europese Raad is goedgekeurd, zijn volgens het ESC van
wezenlijk belang om belastingfraude afdoende te bestrijden.

Bij het verbeteren van het ondernemingsklimaat moet ook de regelgeving voor de interne markt
worden vereenvoudigd, zodat alle bedrijven, en dan vooral het MKB, eraan kunnen voldoen.

Het Comité is van mening dat goedkeuring van het statuut van de Europese vennootschap een
van de belangrijkste voorwaarden voor een goed werkende markt is. Het is niet alleen geschikt
voor economische concentraties, maar kan ook gebruikt worden om lijn te brengen in de
verschillende manieren waarop werknemers in ondernemingen inspraak krijgen.

− Contactpersoon: de heer Andersen
(tel. : 32 2 546 92 58 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Horizontale samenwerkingsovereenkomsten - INT/077
Rapporteur: de heer REGALDO (gr. I-I)

− Referentie: "Mededingingsregels betreffende horizontale samenwerkingsovereenkomsten -
Bekendmaking overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2821/71 van de Raad van
20 december 1971 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen
van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2743/72
 Vervolgadvies (PB C 118 van 27 april 2000)
CES 1176/2000

− Stemuitslag: 93 stemmen vóór en 1 onthouding.

− Kernpunten: Het Comité spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat de Commissie heeft
verricht en schaart het zich in grote lijnen achter de voorgestelde hervorming van de regels
betreffende horizontale-samenwerkingsovereenkomsten. Wel strekt het tot zorg dat de
hervormingen slechts een gedeelte van de materie bestrijken. De voorkeur gaat uit naar één
enkele samenhangende vrijstellingsverordening voor horizontale overeenkomsten.

Voorts vestigt het Comité de aandacht op de mogelijkheid dat horizontale overeenkomsten
evenals verticale akkoorden pas achteraf hoeven te worden aangemeld, op marktaandelen, regels
voor horizontale en verticale overeenkomsten als aanloop tot de in het Witboek geplande
hervorming van het mededingingsbeleid met het oog op gedecentraliseerde toepassing ervan,
noodzaak van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, alsook verlenging van de
overgangsperiode.

− Contactpersoon: mevrouw Fular
(tel. : 32 2 546 90 44 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

*
*           *
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4.AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Oudere werknemers - SOC/039 (initiatiefadvies)
Rapporteur: de heer DANTIN (gr. II-F)

− Referentie: "Oudere werknemers" (initiatiefadvies)
CES 1185/2000

− Stemuitslag: 97 stemmen vóór , l stem tegen en 2 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Comité onderschrijft het voornemen van de Europese Raad van Lissabon om
de arbeidsparticipatie "vóór 2010 zo dicht mogelijk bij 70% te brengen".

In deze context dienen voor ogen te worden gehouden de demografische problemen waarmee de
Europese Unie op termijn te kampen zal krijgen, de huidige arbeidsparticipatie in de
leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar, die een voortdurende en algemene daling laat zien, de
gestage toename in omvang en in percentage van deze leeftijdscategorie ten opzichte van de
andere leeftijdscategorieën, alsook de huidige gewoonten van ondernemingen en werknemers en
de desbetreffende wettelijke of cao-regelingen in de lidstaten. Daarom zal de Raad volgens het
Comité slechts in zijn streven slagen als er onder impuls van de Europese Unie, de lidstaten en
de sociale partners acties op touw worden gezet om de arbeidsparticipatie van oudere
werknemers te bevorderen.

In eerste instantie moet dus werk worden gemaakt van een mentaliteitsverandering en een
bewustwording bij zowel ondernemers als werknemers. Daartoe stelt het Comité de Commissie
voor om samen met de lidstaten een bewustmakingscampagne op touw te zetten, waarbij aan de
belangrijkste betrokkenen en aan de samenleving in het algemeen informatie en uitleg wordt
verschaft en aldus wordt bijgedragen tot een positief beeld van de rol die oudere werknemers in
ondernemingen en in de openbare dienstverlening kunnen spelen.

Het Comité doet voorts een aantal concrete voorstellen die gebaseerd zijn op eigen
overwegingen en vragen, of ingegeven zijn door in de lidstaten waargenomen goede praktijken;
het kan daarbij om wettelijke of contractuele regelingen gaan. Voorts verwijst het naar de
voorstellen die door de Stichting in Dublin zijn uitgewerkt en naar zijn mening uitermate
belangrijk zijn.

Het zou goed zijn als de sociale partners op eigen initiatief of op verzoek van de Commissie over
deze problematiek een sociale dialoog opstarten, die zou moeten leiden tot een uitwisseling van
gedachten, een advies, een aanbeveling of een nuttige conclusie in welke vorm dan ook. Het
resultaat van deze sociale dialoog, die zo nodig kan worden uitgediept, zou zijn neerslag kunnen
vinden in een "vrijwillige gedragscode", en vooral ook kunnen bijdragen tot de invulling van
duidelijke en gerichte richtsnoeren voor de werkgelegenheid, die volgens het Comité het meest
adequate instrument zouden vormen.

− Contactpersoon: mevrouw Barbesta
(tel. 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Lokale werkgelegenheidsinitiatieven - SOC/042
Rapporteur: de heer VINAY (gr. II-I)

− Referentie: 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 - Lokale
werkgelegenheidsinitiatieven/Een lokale dimensie voor de Europese werkgelegenheidsstrategie
COM(2000) 196 def.
CES 1186/2000

− Stemuitslag: 103 stemmen vóór en 2 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Comité is bijzonder ingenomen met deze Mededeling.

Werkgelegenheidsmaatregelen, die tot dusver alleen werden genomen als onderdeel van EU-,
nationaal of regionaal beleid, zouden zonder meer aan doelmatig- en doeltreffendheid winnen
door de invoering van lokale actieplannen waarin de talrijke - betrokken of daarbij te betrekken -
actoren, naar gelang van hun specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.Voor de
uitvoering van dit soort initiatieven zou het regionale bestuursniveau een soort brugfunctie
kunnen worden toegekend. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat veel van de
gefinancierde territoriale werkgelegenheidspacten het resultaat zijn van de gezamenlijke
inspanningen van meerdere lokale overheden en hun diverse partners, in functie van specifieke
territoriale en sociaal-economische omstandigheden.

De voor de afgelopen jaren kenmerkende groei van het niet-agrarische midden- en kleinbedrijf,
die gepaard is gegaan met een significante toename van de banengroei, is onlosmakelijk
verbonden met een bepaalde lokale context en daarom tekenend voor de mogelijkheden die deze
context in zich bergt. Het is dan ook van het allergrootste belang dat er instrumenten worden
uitgewerkt waarmee steun kan worden gegeven aan die wijd verspreide initiatieven om bedrijven
op te zetten. Die steun is vooral nodig in de startfase van een bedrijf, maar kan ook de vorm
krijgen van een versoepeling van formaliteiten en fiscale verplichtingen en van toegang tot
kredietverlening.

Lokale en regionale overheden kunnen dus duidelijk een bijdrage leveren aan de bevordering van
de ondernemingsgeest op hun grondgebied door de verlichting van administratieve formaliteiten.
Even belangrijk, zo niet doorslaggevend is hun mogelijkheid om de algemene voorwaarden voor
toegang tot kredietverlening minder stringent te maken en om de kosten daarvan te verlagen,
eventueel door het opzetten van partnerschappen tussen overheid en particuliere sector.

Speciale aandacht verdient de rol van eventuele categorale organisaties die op lokaal niveau een
waardevol instrument kunnen vormen als het gaat om opleidingsmaatregelen, maatregelen ter
bevordering van de banengroei, steun in noodsituaties, beheer van de flexibiliteit en
organisatorische steun aan kleine ondernemingen. De sociale partners zullen vervolgens de
toegevoegde waarde van hun specifieke bijdragen zelf kunnen bepalen.
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De sector van de vooral individuele, maar ook voor de collectiviteit bestemde  dienstverlening
biedt, naar het zich laat aanzien, momenteel de grootste mogelijkheden voor banengroei, maar
ook de meer traditionele bedrijfstakken en de weer aan populariteit winnende ambachtelijke
tradities zijn niet te verwaarlozen. Steun aan lokale werkgelegenheidsinitiatieven is een
horizontale prioriteit van het ESF waaraan concreet gevolg moet worden gegeven. Daarnaast
moet worden nagegaan of het mogelijk is om ook voor de speciaal voor ngo's en plaatselijke
partnerschappen bestemde "kleine subsidies" (art. 4.2 van het ESF) gebruik te maken van de
nieuwe financieringsinstrumenten.

− Contactpersoon: de heer Hick, afdelingshoofd
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Agenda voor het sociaal beleid - SOC/047
Rapporteur: de heer BLOCH-LAINE (Gr. III-F)

− Referentie: Advies over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Een agenda voor
het sociaal beleid"
COM(2000) 379 def.
CES 1189/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd.

− Kernpunten: Het Comité is er erg mee ingenomen dat het over dit onderwerp wordt
geraadpleegd.

Het Comité zet zich van oudsher in voor de erkenning en versterking van de rol van het sociaal
beleid als factor die de productiviteit ten goede kan komen. Het verheugt zich er dan ook
over dat dit "richtinggevende beginsel" in de tekst wordt bekrachtigd en dat de wederzijdse
versterking van het economisch en het sociaal beleid als basisdoelstelling wordt erkend.

De open coördinatiemethode wordt goedgekeurd en heeft haar waarde al bewezen. Belangrijk is
dat bij deze methode alle actoren worden betrokken op basis van een duidelijk gestructureerde
deelneming waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid op zich dient te nemen. Deze "open
coördinatiemethode" geldt niet alleen voor deskundigen, maar moet ervoor zorgen dat de actoren
die binnen maatschappelijke organisaties werkzaam zijn, een zo groot mogelijke bijdrage kunnen
leveren.

Het Comité onderschrijft volledig de doelstellingen m.b.t. WERKGELEGENHEID en
ARBEIDSKWALITEIT. Voor de verwezenlijking ervan dienen gemeenschappelijke
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren te worden vastgelegd. Het Comité heeft reeds eerder
gepleit voor een doeltreffender inschakeling van de sociale partners bij de ontwikkeling van
nationale plannen.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Het Comité verheugt zich erover dat de Commissie belang hecht aan de sociale dialoog als
middel om de arbeidsverhoudingen aan te passen, de arbeidsorganisatie te moderniseren en een
goed evenwicht tussen flexibiliteit en veiligheid tot stand te brengen. Het onderschrijft voorts
volledig het voorstel om de sociale partners te verzoeken op hun eigen gebied en volledig
autonoom initiatieven te ontplooien.

Voorts wordt de aandacht terecht gevestigd op de wetsvoorstellen ter bestrijding van
discriminatie en op de binnenkort te verwachten goedkeuring van het HANDVEST VAN
GRONDRECHTEN. Dit handvest moet verdergaan dan een plechtige verklaring en de
uitingsvorm zijn van een echt politiek, sociaal en burgerlijk engagement.

Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie ernaar streeft de uitbreiding voor te
bereiden in een situatie van evenwichtige economische en sociale ontwikkeling. Als de
Commissie de dialoog met de maatschappelijke organisaties en burgers in die landen wil
bevorderen, dan moeten ook alle relevante actoren daarbij worden betrokken. Het Comité kan in
dit verband een sleutelrol blijven spelen.

Het Comité verheugt zich erover dat thans een specifiek, allesbehalve vrijblijvend en op
verantwoordelijkheidszin gericht werkgelegenheidsrichtsnoer wordt voorbereid ter bevordering
van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.

Het is ermee ingenomen dat een van de werkgelegenheidsrichtsnoeren ook gericht is op
gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het Comité vindt evenwel dat gezondheid en
veiligheid op de werkplek ook in de agenda meer aandacht zouden moeten krijgen.

− Contactpersoon: de heer Hick, afdelingshoofd
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Bestrijding van sociale uitsluiting - SOC/048
Rapporteur: mevrouw CASSINA (gr. II-I)
Corapporteur: mevrouw ZUEULENBERG (gr. III-D)

− Referentie: Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten ter
bestrijding van sociale uitsluiting
 COM(2000) 368 def. - 2000/0157 COD
CES 1187/2000

− Stemuitslag: 99 stemmen vóór, 2 tegen en 2 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Comité kan begrijpen dat de Commissie voor dit programma voor een
voorzichtige aanpak heeft gekozen, maar betreurt evenwel dat zowel inhoudelijk als financieel te
weinig is geprofiteerd van het gunstige klimaat dat met de besluiten van Lissabon is ontstaan.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Het Comité is van oordeel dat de omvang en ontwikkeling van de sociale uitsluiting in de EU en
de risico's op nieuwe vormen van uitsluiting in ieder geval op onderstaande vier terreinen tot
doortastender optreden nopen:

− de prioriteiten moeten beter en anders worden geformuleerd en o.a. het ontwikkelen van
innovatieve en concrete initiatieven en methodes in het veld omvatten;

− het budget moet bijgevolg worden opgetrokken en anders worden verdeeld;

− de sociale cohesie dient als doelstelling te worden geïntegreerd in alle beslissingen en
terreinen van EU-beleid;

− er moet bij de lidstaten sterker op worden aangedrongen om actieprogramma's op te zetten ter
bestrijding van uitsluiting, inclusief tijdschema (uitgaande van nu) en kwantitatieve, maar
vooral ook kwalitatieve doelstellingen om armoede terug te dringen.

Er zou duidelijk moeten worden aangegeven dat bij alle ESF-programma's nagegaan moet
worden of zij coherent zijn met de nagestreefde sociale samenhang.

Actoren die bij het programma betrokken dienen te worden, zijn de overheden op EU-, nationaal,
regionaal en lokaal niveau, de sociale partners en de op het gebied van sociale uitsluiting
werkzame NGO's op de diverse niveaus alsook de minima en uitgeslotenen zelf, voor wie
mogelijkheden moeten worden gecreëerd om zich te organiseren en aan het programma deel te
nemen.

Het Comité ziet echter niet in waarom de Commissie zo veel waarde hecht aan "studies" en
"onderzoek". Voor dit programma-onderdeel is een flink bedrag uitgetrokken dat het fonds dreigt
uit te hollen zonder dat daar de garantie tegenover staat dat de maatregelen daadwerkelijk
positieve effecten hebben op de bestrijding van de uitsluiting als zodanig. Het Comité merkt op
dat er reeds een groot aantal hoogwaardige studies op dit terrein bestaan, die de moeite waard
zijn om eerst door te nemen.

Het Comité stelt voor in samenwerking met het Comité van de Regio's na te gaan welke
mogelijkheden er zijn om een instantie voor waarneming, contact, follow-up en ondersteuning
op te richten, met participatie van de Europese netwerken van de op dit terrein werkzame NGO's
en het Europees Parlement.

− Contactpersoon: de heer Hick, afdelingshoofd
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2001 - SOC/050
Rapporteur: de heer BEIRNAERT (B-I)

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Referentie: Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001
(COM(2000) 548 def.)
CES 1188/2000

− Stemuitslag: 104 stemmen vóór en 2 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Comité is van oordeel dat de regeringen hun beleid zouden kunnen richten op
het bevorderen van de werkgelegenheid door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

− integraal macro-economisch beleid;
− bevordering van een gunstig investeringsklimaat en versterking van de binnenlandse vraag;
− gematigde loonstijgingen en behoud van de regulerende functie van cao's;
− daling van de arbeidskosten door verlaging van de lastendruk;
− koppeling van actief arbeidsmarktbeleid aan prikkels om werk te zoeken;
− economische structuurhervormingen ter verhoging van het concurrentievermogen.

Om het doel van optrekking van de arbeidsparticipatie tot 70% te verwezenlijken, ontkomen de
lidstaten er niet langer aan om meer te gaan investeren in de kwalificatie van werknemers en
werkzoekenden door middel van permanente educatie. Het Comité wijst erop hoe belangrijk het
is dat vrouwen meer toegang krijgen tot nieuwe technologieën. Een van de methoden om de
arbeidsparticipatie op te voeren, is meer ouderen in het arbeidsproces in te schakelen. Het
Comité is er dan ook mee ingenomen dat de Commissie positieve maatregelen voorstelt om de
arbeidsgeschiktheid en arbeidsvaardigheden van oudere werknemers op peil te houden, flexibele
werkregelingen in te voeren en werkgevers beter te doordringen van het potentieel van oudere
werknemers (richtsnoer 3). Het stemt volmondig in met het pleidooi voor een beleid ter
bestrijding van discriminatie bij de toegang tot de arbeidsmarkt.

Er is grote behoefte aan het slopen van de belemmeringen voor het oprichten en uitbreiden van
bedrijven. Maatregelen om de (para-)fiscale druk op de factor arbeid te verminderen, is een
probaat middel gebleken om de werkgelegenheid te bevorderen.

Het Comité vindt, net als de Commissie, dat die hervormingen moeten worden doorgevoerd
zonder dat het financieel evenwicht van de socialezekerheidsstelsels in gevaar wordt gebracht.

Het Comité deelt de mening van de Commissie dat de pijler "bevordering van het
aanpassingsvermogen" meer aandacht van de lidstaten en van de - terecht door de Commissie
met nadruk genoemde - sociale partners moet krijgen.

In zijn advies over de "Gezondheid en veiligheid op het werk - tenuitvoerlegging van de
communautaire maatregelen en nieuwe risico's" verdedigt het Comité het standpunt dat daarover
een speciale werkgelegenheidsrichtsnoer moet worden opgesteld. Het strekt dan ook tot
tevredenheid dat de Commissie daaraan in haar voorstellen tegemoet is gekomen.
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Het Comité is van oordeel dat met de richtsnoeren gevolg moet worden gegeven aan de
conclusie van de Top van Lissabon waarin de EU wordt opgeroepen om alle aspecten van gelijke
kansen te bevorderen, met name door de combinatie van werk en gezin (te) vergemakkelijken.

Niettegenstaande het belang dat de EU-instellingen aan de betrokkenheid van de sociale partners
bij het héle proces voor de bevordering van de werkgelegenheid (en dus niet alleen bij de
voorbereiding en tenuitvoerlegging van de NAP's) hechten, komt daarvan in sommige lidstaten
toch niet veel terecht.

− Contactpersoon: de heer Hick, afdelingshoofd
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Omgangsrecht - SOC/052
Rapporteur: de heer RETUREAU (gr. II-F) (art. 54 - DANTIN)

− Referentie: Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van de verordening
van de Raad inzake de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het
omgangsrecht
9735/00 JUSTCIV 75
CES 1190/2000

− Stemuitslag: 106 stemmen vóór, 1 tegen en 1 onthouding.

Kernpunten: Het Comité is van oordeel dat het voorstel ertoe strekt, de uitoefening van het
omgangs- en verblijfsrecht te vergemakkelijken en te voorkomen dat het kind het slachtoffer
wordt van een conflict tussen zijn ouders die in verschillende lidstaten verblijven.

Het kan zich dus in het algemeen vinden in het voorstel dat vooral het belang van het kind dient
en de rechten van zijn ouders beschermt. Laatstgenoemden kunnen met name een
spoedprocedure op tegenspraak beginnen.

Het dringt er echter op aan dat het recht van het kind om door de rechter te worden gehoord, zo
ruim mogelijk wordt uitgelegd en dat de rechter inderdaad rekening met de verklaringen van het
kind houdt; daarnaast zou het kind een persoonlijke vertegenwoordiger moeten kunnen kiezen
om zijn belangen te verdedigen.

Ten slotte betreurt het Comité in hoge mate dat de huidige stand van zaken betreffende de
samenwerking in burgerlijke zaken door externe voorzichtigheid wordt gekenmerkt en dat aan
het familierecht slechts beperkt aandacht wordt geschonken. Zo worden binnen de EG de rechten
van ongehuwd samenwonenden en kinderen van ongehuwde ouders nog niet erkend en evenmin
kunnen zij worden uitgeoefend.

− Contactpersoon: mevrouw Barbesta
(Tel.: +32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

*
*          *

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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5.AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

•  Milieu en duurzame ontwikkeling - REX/042
Rapporteur: de heer PEZZINI (gr. III - I)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité: Het integreren van milieu en duurzame ontwikkeling in het
beleid inzake economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking - Elementen van een
alomvattende strategie
COM(2000) 264 def.
CES 1191/2000

− Stemuitslag: 83 stemmen vóór en 6 onthoudingen.

Kernpunten: Het ESC stemt in met de mededeling van de Commissie, waaruit duidelijk blijkt
dat zij het Verdrag van Amsterdam en de conclusies van de Top van Cardiff probeert uit te
voeren. Volgens haar moet echter nog heel wat werk worden verzet om de uitermate belangrijke
doelstellingen te verwezenlijken.

Het Comité maakt zich zorgen over de algemene ontwikkeling en de groeiende kloof tussen rijk
en arm. Hoewel de milieu-omstandigheden per land of regio sterk verschillen, kan niettemin van
een dramatische situatie worden gesproken.

Milieubescherming werkt niet als deze van bovenaf wordt opgelegd. Succes is alleen mogelijk
als de samenleving erachter staat, en de bevolking de maatregelen begrijpt en accepteert en er
eventueel zelfs op aandringt dat er nog meer dient te gebeuren. Het verdient aanbeveling om er
voortaan nog meer op te letten dat het publiek en de georganiseerde samenleving volledig
worden betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en beoordeling van ontwikkelingsstrategieën,
vooral op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling.

− Contactpersoon: de heer Bence
(Tel.: 32.2.546 93 99; e-mail:jean-francois.bence@esc.eu.int)

*
*          *

6. SUBCOMITÉ

•  Strategische doelstellingen 2000-2005 - De vorm van het nieuwe Europa (Mededeling)
(initiatiefadvies)
Rapporteur: de heer GAFO FERÁNDEZ (gr. I-E)

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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− Referentie: Mededeling van de Commissie inzake de "Strategische doelstellingen 2000-2005 -
De vorm van het nieuwe Europa"
 COM(2000) 154 def.
 CES 1198/2000

− Stemuitslag: 59 stemmen vóór, 7 tegen en 1 onthouding.

− Kernpunten: Het Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met dit initiatief van de
Commissie waarmee zij zich wil voorbereiden op haar taak om de EU de 21e eeuw binnen te
loodsen en de Unie de middelen te verschaffen om in te spelen op de bedreigingen en
mogelijkheden die in het verschiet liggen. Daarbij is afgesproken dat het accent zal komen te
liggen op de nieuwe vormen van Europees bestuur.

Evenals de Commissie vindt het Comité dat iets gedaan moet worden aan het gevoel van diepe
teleurstelling dat de Europese burgers koesteren t.a.v. het Europese project.

Het ESC is van mening dat de Commissie bij initiatieven op socaal-economisch gebied nog niet
voldoende en niet vroegtijdig genoeg gebruik maakt van het potentieel waarover het Comité
beschikt: het heeft namelijk direct zicht op de behoeften van de mensen in hun rol als
economisch subject en lid van de samenleving. Het ESC is in staat en bereid om, steunend op
zijn jarenlange ervaring en in samenwerking met belangrijke maatschappelijke organisaties,
voorstellen voor doeltreffende participatievormen en -methoden uit te werken en voor te leggen
aan de Commissie.

Het Comité zou graag zien dat in het Witboek speciaal aandacht werd besteed aan de
betrekkingen van de Europese instellingen en andere EU-organen met het maatschappelijk
middenveld, dat de toekomstige politieke uitdagingen duidelijk werden omschreven en dat de
inspraak van de burgers beter wordt geregeld. Tevens is het zaak dat er een discussie op gang
komt over de wijze waarop alle belangengroepen bij de maatschappelijke discussie kunnen
worden betrokken met alle belangen, zonder dat die dialoog wordt verward met de sociale
dialoog. In dit verband zou het Comité willen herinneren aan de mogelijkheden die het heeft om
belangenconflicten te hanteren, waarbij het gebruik maakt van het instrument van de dialoog en
de opgedane ervaring bij het vinden van compromissen.

Gezien zijn specifieke taak zou het geraadpleegd willen worden over de kwesties waarvoor de
Commissie op het ogenblik in het kader van haar Witboek concrete oplossingen zoekt, en waar
het Comité een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren in de vorm van verkennende adviezen,
hoorzittingen of anderszins.
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− Contactpersoon: mevrouw Verónica Tomei
(Tel.: 32.2.546 98 66; e-mail: veronica.tomei@esc.eu.int)

•  Nieuwe kennis, nieuwe banen (de impact van nieuwe technologie) (initiatiefadvies)
Rapporteur: mevrouw ENGELEN-KEFER (gr. II-D)
Corapporteur: de heer MORGAN (gr. I-GB)

− Referentie: Nieuwe kennis, nieuwe banen (de impact van nieuwe technologie)
CES 1194/2000

− Stemuitslag: 83 stemmen vóór, 23 tegen en 6 onthoudingen.

− Kernpunten: De Europese Unie heeft zichzelf tijdens de Buitengewone Top van Lissabon van
23 en 24 maart jl. een nieuw strategisch doel gesteld: "de meest concurrerende en dynamische
kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met
meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang" (Conclusies van het voorzitterschap,
punt 5).

In het kader van het Franse voorzitterschap heeft de heer Dermagne, voorzitter van de Franse
SER, de voorzitter van het Comité voorgesteld om op 8 november a.s. een gezamenlijke
conferentie over "Nieuwe kennis, nieuwe werkgelegenheid" te houden.

Het Comité wil met dit initiatiefadvies een significante bijdrage leveren aan deze door het Franse
voorzitterschap als kernvraagstuk aangemerkte kwestie en invloed uitoefenen op het
werkprogramma van de Europese Unie. Dit initiatief moet duidelijk maken welke rol de
adviesorganen op nationaal en Europees niveau kunnen spelen bij zaken die de Europese
samenleving van morgen aangaan. Samengevat is het volgende van belang:

De snelle opkomst van de kennismaatschappij raakt alle economische sectoren, organisatie- en
arbeidsstructuren, alsook de arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden. Deze opkomst heeft
vergaande gevolgen voor de economische, sociale en culturele veranderingen binnen onze
samenleving.

De trits Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT) heeft, ook al zullen er nog veel
beroepen en activiteiten blijven die er niet direct door worden geraakt, een impact op alle
terreinen. Versnellingseffecten treden vooral op omdat door TMT verspreiding en mondiale
beschikbaarheid van kennis exponentieel toenemen.

De kennismaatschappij opent aanzienlijke perspectieven voor nieuwe organisatievormen. Van de
mogelijkheden voor economische en maatschappelijke innovatie kan vooral op sociaal
aanvaardbare wijze worden geprofiteerd wanneer gemeenschappelijk wordt toegewerkt naar
betere en bredere scholing binnen alle ondernemingen.

mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu
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Veelomvattende, nieuwe TMT-bekwaamheden behoren vandaag de dag tot de basisvaardigheden
die iedereen, evenals schrijven, lezen en rekenen, moet beheersen. De kansen op optimale
werkgelegenheidseffecten kunnen immers uitsluitend worden aangegrepen wanneer
arbeidskrachten op alle niveaus worden opgeleid en iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn
inzetbaarheid te handhaven en uit te breiden.

Deze eisen van de kennismaatschappij versterken de noodzaak van een actieve, toekomstgerichte
en tussen de voornaamste economische en maatschappelijke actoren afgestemde
werkgelegenheidsstrategie.

Nieuwe kennis en technische en maatschappelijke innovatie moeten samengaan om de weg te
banen naar een lerende maatschappij, lerende ondernemingen en een leerproces op de werkplek.

Verder zullen nieuwe beginselen voor organisatie en leidinggeven minder op status en meer op
het verloop van arbeidsprocessen zijn gericht. De arbeidsverhoudingen vereisen persoonlijke
initiatieven en verantwoordelijkheid. Daarnaast winnen participatieve vormen van
arbeidsorganisatie aan belang.

Het arbeidsrecht en de sociale-zekerheidsvoorzieningen moeten worden aangepast aan de nieuwe
kenmerken van de kennismaatschappij. Hierbij valt te denken aan de uitbreiding van nieuwe
arbeidsvormen en nieuwe modellen om inkomensverwerving, opleiding en huishoudelijke en
maatschappelijke arbeid met elkaar verenigbaar te maken.

Het sociale-zekerheidsstelsel moet op flexibele arbeidsvormen en levenspatronen worden
toegesneden. Alle bevolkingsgroepen moeten bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij
worden betrokken om te voorkomen dat de kennismaatschappij in benadeling en uitsluiting van
individuele groepen resulteert. Verscherping van sociale tegenstellingen moet worden tegengaan,
zodat het innovatietempo en de toekomstige welvaart niet afnemen en de sociale cohesie geen
gevaar loopt.

Met de arbeidsorganisatie veranderen ook de arbeidsverhoudingen. Het is dringend zaak dat de
sociale partners gezamenlijk met initiatieven komen om de overgang naar de kennismaatschappij
dusdanig te doen verlopen dat concurrentievermogen en sociale cohesie in dezelfde maten
worden bevorderd.

Kan een nieuw evenwicht tussen de marktkrachten en de nog steeds onmisbare staatstaken
worden gevonden, dan ziet de toekomst van Europa er zeker rooskleurig uit.

Ten slotte biedt het mondialiseringsproces de EU zeker mogelijkheden, mits zij zowel het
economische als het sociale potentieel van de kennismaatschappij offensief weet te benutten.

− Contactpersoon: de heer Rath
(Tel.: 32.2.546 92 50; e-mail: fritz.rath@esc.eu.int)

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Handelssamenwerking:preferenties
voor de Balkan,uitbreiding tot
Macedonië en Joegoslavië (wijz.
verord. 2007/200/EG)

AFET (A) 27.11.00

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Samenwerkingsovereenkomst
EG/Macedonië: opschorting van de
handelsbepalingen en begeleidende
maatregelen

AFET (A) 27.11.00

ELDR-Fraktie Asiel: toekenning of intrekking van de
vluchtelingenstatus, minimumnormen
voor de procedure

AFET (A) 27.11.00

IZQUIERDO
ROJO
(PSE)

Dopvruchten: verbetering van de
kwaliteit en van de afzet, verlenging
met maximaal een jaar (verord. nr.
1035/72)

AGRI (P) 23.11.00 C5-0533/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Gemeenschappelijk visserijbeleid:
controle, financiële bijdrage van de
Gemeenschap

BUDG (A) 23.11.00 C5-0583/00

FÄRM
(PSE)

Handelssamenwerking:preferenties
voor de Balkan,uitbreiding tot
Macedonië en Joegoslavië (wijz.
verord. 2007/200/EG)

BUDG (A) 23.11.00

FÄRM
(PSE)

Samenwerkingsovereenkomst
EG/Macedonië: opschorting van de
handelsbepalingen en begeleidende
maatregelen

BUDG (A) 23.11.00

MULDER
(ELDR)

Suiker: gemeenschappelijke ordening
der markten (verordening
2038/1999/EG)

BUDG (A) 23.11.00 C5-0534/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

TURCHI
(UEN)

Civiele bescherming: communautair
mechanisme voor de coördinatie van
interventies in noodsituaties

BUDG (A) 23.11.00 C5-0543/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE- DE)

Betrekkingen EG/VS: vernieuwing
v.h. samenwerkingsprogramma op het
gebied van het hoger onderwijs

BUDG (A) 23.11.00

DELL'ALBA
(NI)

Herziening van het Financieel
Reglement

BUDG (P) 23.11.00 C5-0627/00

PERRY
(PPE- DE)

Kwijting 1999: alg.begroting EG -
andere afd., Centrum Ontw.
Beroepsopl. & Sticht.verbetering
levens- en arb.omst.

CULT (A) 23.11.00 C5-0312/00

PERRY
(PPE- DE)

Betrekkingen EG/VS: vernieuwing
v.h. samenwerkingsprogramma op het
gebied van het hoger onderwijs

CULT (P) 23.11.00

ZORBA
(PSE)

Overeenkomst EG/Canada: hoger
onderwijs en beroepsopleiding

CULT (P) 23.11.00

GUE-NGL-
Fraktie

Alg. tariefpreferenties: producten uit
de minst ontwikkelde landen, 1.7.99-
31.12.2001 (wijz. verord. nr. 2820/98)

DEVE (P) 22.11.00

RADWAN
(PPE)

Verplichte liquidatie van
verzekeringsondernemingen

ECON (P) 28.11.00 C2-0208/86

BOWE
(PSE)

Kwijting 1999: algemene begroting
van de EG

ENVI (A) 21.11.00 C5-0310/00

GROSSETÊTE
(PPE- DE)

Maritieme veiligheid en voorkoming
van verontreiniging door schepen
(wijz. verord. 613/91/EEG,
2978/94/EG,

ENVI (A) 21.11.00 C5-0475/00

KRONBERGER
(NI)

Energie-efficiëntie: actieplan ENVI (A) 21.11.00 C5-0567/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Civiele bescherming: communautair
mechanisme voor de coördinatie van
interventies in noodsituaties

ENVI (P) 21.11.00 C5-0543/00

PAULSEN
(ELDR)

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

ENVI (P) 21.11.00 C5-0538/00

PAULSEN
(ELDR)

Gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten

ENVI (P) 21.11.00 C5-0539/00

GRÖNER
(PSE)

Kwijting 1999: algemene begroting
van de EG

FEMM (A) 22.11.00 C5-0310/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Asiel: toekenning of intrekking van de
vluchtelingenstatus, minimumnormen
voor de procedure

FEMM (A) 22.11.00

AVILES PEREA
(PPE- DE)

De rol van de vrouwen in het kader
van de globalisering

FEMM (P) 22.11.00

PPE-DE-Fraktie Waterbeleid: prijsstelling en
duurzaam beheer van de
waterreserves.

ITRE (A) 23.11.00 C5-0634/00

ELDR-Fraktie Mededinging: uitvoering artikelen 81
en 82 van het Verdrag (wijz. verord.
1017/68, 2988/74, 4056/86, 3975/87
(EEG))

ITRE (A) 23.11.00 C5-0527/00

PSE-Fraktie Suiker: gemeenschappelijke ordening
der markten (verordening
2038/1999/EG)

ITRE (A) 23.11.00 C5-0534/00

FLESCH
(ELDR)

Internet Domain Name System:
invoering van het .EU Top Level
Domain

ITRE (P) 23.11.00 C5-0568/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Openbarediensteisen voor het vervoer
per spoor en over de weg

JURI (A) 22.11.00 C5-0326/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

McCARTHY
(PSE)

Elektronische communicatie:
machtiging voor netwerken en
diensten (verv. richtl. 97/13/EG)

JURI (A) 22.11.00 C5-0440/00

TITLEY
(PSE)

Europese ondernemingsraad;
toepassing richtlijn 94/45/EG.

JURI (A) 22.11.00 C5-0437/00

MARINHO
(PSE)

Samenwerking op juridisch gebied:
bewijsverkrijging in burgerlijke en
handelszaken. Initiatief van Duitsland

JURI (P) 22.11.00 C5-0519/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Interinstitutionele overeenkomst voor
een meer gestructureerd gebruik van
herzieningstechniek

JURI (P) 22.11.00 C5-0588/00

ZIMERAY
(PSE)

Verzoek om opheffing van de
immuniteit van de heer Sichrovsky

JURI (P) 22.11.00 IMM002237

ZIMERAY
(PSE)

Verzoek om opheffing van de
immuniteit van de heer Voggenhuber

JURI (P) 22.11.00 IMM002238

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Gemeenschappelijk visserijbeleid:
controle, financiële bijdrage van de
Gemeenschap

PECH (P) 28.11.00 C5-0583/00

McCARTIN
(PPE-DE)

Visserijbeheer:controle in het
noordoostelijke deel van de
Atlantische Oceaan,multilaterale
samenwerking (wijziging vero

PECH (P) 28.11.00 C5-0584/00

NICHOLSON
(PPE-DE)

Instandhouding van de visbestanden:
herstel van het kabeljauwbestand in
de Ierse Zee, maatregelen voor 2001

PECH (P) 28.11.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Over grote afstand trekkende
visbestanden : beheersmaatregelen,
financiële bijdrage

PECH (P) 28.11.00 C5-0556/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Eerbiediging van de mensenrechten in
de Europese Unie (2000)

PETI (A) 28.11.00 C5-0536/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Energie-efficiëntie: actieplan RETT (A) 21.11.00 C5-0567/00

G. COLLINS
(UEN)

Luchtvervoer: bescherming van
reizigers.

RETT (P) 21.11.00 C5-0635/00

MEIJER
(GUE/NGL)

Openbarediensteisen voor het vervoer
per spoor en over de weg

RETT (P) 21.11.00 C5-0326/00

_____________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: De
katoensector in de Europese Unie

BUDG
AGRI

SEC (00) 1630
def.

 een besluit van de Raad tot vaststelling van de financiële
meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de
"EGKS in liquidatie"

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 520
def.

 een besluit van de Raad tot vaststelling van de technische
meerjarenrichtsnoeren betreffende het onderzoekprogramma
van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

BUDG
CONT
ITRE

COM (00) 521
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste
infectieziekten in het kader van armoedebestrijding

AFET
ITRE
DEVE

COM (00) 585
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, het Raadgevend
Comité EGKS en het Comité van de Regio's: "De toekomst van
de gestructureerde dialoog na het verstrijken van het EGKS-
Verdrag"

BUDG
ITRE
AFCO
EMPL

COM (00) 588
def.

Europese Commissie: Verslag over de EURES-activiteiten in
de periode 1998-1999 "Naar één Europese arbeidsmarkt: de
bijdrage van EURES"

EMPL COM (00) 607
def.

Verslag van de Commissie aan de Begrotingsautoriteit: over de
stand van de algemene-begrotingsgaranties per 30 juni 2000

CONT
BUDG

COM (00) 611
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Totstandbrenging van de "Europese
onderzoekruimte": oriëntaties voor de activiteiten van de Unie
op het gebied van onderzoek (2002-2006)

CULT
FEMM
ITRE

COM (00) 612
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Tenuitvoerlegging van de communautaire strategie
ter beperking van de CO2-uitstoot door auto's - Eerste jaarlijks
verslag over de effectiviteit van de strategie

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 615
def.

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 1999 tot en met 31 december
1999

ITRE COM (00) 618
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité De
ontwikkeling van de sociale bescherming op de lange termijn:
veilige en houdbare pensioenen

ECON
JURI

FEMM
EMPL

COM (00) 622
def.

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 werkzaamheden van het
Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

LIBE COM (00) 625
def.

Mededeling van de Commissie: Een evaluatie van het
programma Auto-Olie II

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 626
def.

Mededeling van de Commissie: De olievoorziening van de
Europese Unie

ECON
RETT
ITRE

COM (00) 631
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de evaluatie van het programma van specifieke
maatregelen en acties om de toegang van goederen en
grensoverschrijdende diensten van de Europese Unie tot de
Japanse markt te verbeteren

CONT
ITRE

COM (00) 638
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het
recht op gezinshereniging

JURI
LIBE

COM (00) 624
def.

CNS990258

Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter bestrijding van
discriminatie 2001-2006

AFET
BUDG
JURI

EMPL
AFCO
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 649
def.

CNS990251

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling
van een algemeen kader voor gelijke behandeling in
werkgelegenheid en beroep

AFET
BUDG
LIBE
JURI

FEMM
CULT
ITRE
EMPL

COM (00) 652
def.

CNS990225

__________________
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN EN TEKENS

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

Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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Vergaderperiode van 23 t/m 27 oktober 2000

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten

vergaderthema's ter plenaire en gegeven gevolg
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le globe en séance

Ontwerpbegroting 2001
EGKS-begroting 2001
IA: financiële memoranda

Servië

Kosovo: financiële
bijstand

Albanië:
actieplan

EG/Bulgarije/Hongarije:
goederenvervoer

Hong Kong

Kabeljauw in
de Ierse Zee

Informele Europese
Raad van Biarritz

Spanje: overstromingen
- terrorisme

Noord-Italië:
overstromingen

Marokko: viss.akkoord
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Ter plenaire vergadering aangenomen amendementen

0 10 20 30 40 50 60 70

ITRE A5-0298/2000
Clegg

AFET A5-0286/2000
Bonino

RETT A5-0085/2000
Mastorakis

FEMM A5-0294/2000
Eriksson

EMPL A5-0295/2000
Cocilovo

PECH A5-0276/2000
Nicholson

AGRI A5-0273/2000
Jové Peres 

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance

commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Voorbereidende documenten

Titel Auteur Rapporteur Zittingsdocument Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeu-

ring
Communautaire strategie voor
hormoonontregelaars - een groep stoffen
waarvan wordt vermoed dat ze de
hormoonhuishouding van mensen en in het
wild levende dieren ontregelen

ENVI Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS resolutie aangenomen
met amendementen

.../... 25-okt-00 26-okt-00

Het beleid en de maatregelen van de EU om
de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen: Naar een Europees programma
inzake Klimaatverandering (EPK)

ENVI Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS resolutie aangenomen
met amendementen

.../... 25-okt-00 26-okt-00

Groenboek van de Commissie over de handel
in broeikasgasemissierechten binnen de
Europese Unie

ENVI Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS resolutie aangenomen
met amendementen

.../... 25-okt-00 26-okt-00

Witboek van de Commissie over
voedselveiligheid

ENVI Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS resolutie aangenomen
met amendementen

.../... 25-okt-00 25-okt-00

Actieplan voor Albanië en de omliggende
regio

LIBE Karamanou A5-0287/2000 2000/2158 COS resolutie aangenomen
met amendementen

.../... 25-okt-00 26-okt-00

De nauwere samenwerking AFCO Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI resolutie aangenomen
met amendementen

24-okt-00 24-okt-00 25-okt-00

Constitutionalisering van de Verdragen AFCO Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI resolutie aangenomen
met amendementen

24-okt-00 24-okt-00 25-okt-00
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Titel Auteur Rapporteur Zittingsdocument Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeu-

ring
Een agenda voor het sociaal beleid EMPL Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS resolutie aangenomen

met amendementen
23-okt-00 23-okt-00 25-okt-00
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II. Wetgevingsprocedures
Verklaring van de tekens:
***III: Bemiddeling - ***II: Medebeslissing - tweede lezing - ***I: Medebeslissing - eerste lezing - ***: Instemming - *: Raadpleging

Titel Opsteller: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die
stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma
bevatten, van richtlijn 93/42/EEG van de Raad

ENVI 1995/0013B
A5-0268/2000
Trakatellis

***II wetgevingsvoorst
el goedgekeurd

…/… …/… 24-okt-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de
vergunningen die zijn ontvangen krachtens de
Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Bulgarije en tussen de Europese Gemeenschap
en de Republiek Hongarije houdende vaststelling van
bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de
weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer

RETT 1999/0264
A5-0085/2000
Mastorakis

***I wetgevingsvoorst
el goedgekeurd

…/… …/… 25-okt-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake de bestrijding van antipersoneelmijnen

AFET 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 25-okt-00 25-okt-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet

ITRE 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 25-okt-00 26-okt-00
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Titel Opsteller: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Bulgarije houdende vaststelling van bepaalde
voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de
bevordering van het gecombineerd vervoer

RETT 1999/0266
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** wetgevingsvoorst
el goedgekeurd

…/… …/… 25-okt-00

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Hongarije houdende vaststelling van bepaalde
voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de
bevordering van het gecombineerd vervoer

RETT 1999/0268
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** wetgevingsvoorst
el goedgekeurd

…/… …/… 25-okt-00

Besluit van de Raad betreffende een meerjarenprogramma
voor ondernemingen en ondernemerschap 2001-2005

ITRE 2000/0107
A5-0267/2000
Montfort

* wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 26-okt-00 26-okt-00

Richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan
(gecodificeerde versie)

ITRE 2000/0108
procedure zonder
verslag

* wetgevingsvoorst
el goedgekeurd

…/… …/… 25-okt-00

Besluit van de Raad betreffende de sluiting door de
Europese Gemeenschap van het protocol van 1998 inzake
zware metalen bij het Verdrag van 1979 betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange
afstand

ENVI 2000/0082
procedure zonder
verslag

* wetgevingsvoorst
el goedgekeurd

…/… …/… 24-okt-00

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 3448/93 tot vaststelling van de handelsregeling
voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen

AGRI 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 20-sep-00 24-okt-00
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Titel Opsteller: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn
68/193/EEG betreffende het in de handel brengen van
vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

AGRI 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Verordening van de Raad tot wijziging van verordening
(EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector groenten en fruit,
verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
verwerkte producten op basis van groenten en fruit, en
verordening (EG) nr. 2202/96 tot invoering van een
steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten

AGRI 2000/0191
A5-0273/2000
Jové Peres

* wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Verordening van de Raad tot vaststelling van aanvullende
technische maatregelen voor het herstel van het
kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa)

PECH 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Beschikking van de Raad betreffende het programma in
verband met de communautaire raamstrategie inzake de
gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000
art 62
Eriksson

* wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor
het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001

EMPL 2000/0225
A5-0295/2000
art 62
Cocilovo

* wetgevingsvoorst
el gewijzigd

…/… …/… 24-okt-00
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III. Wetgevingsamendementen

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet

2000/0185 ITRE A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

Beschikking van de Raad betreffende het programma in
verband met de communautaire raamstrategie inzake de
gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)

2000/0143 FEMM A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

Beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor
het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001

2000/0225 EMPL A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake de bestrijding van antipersoneelmijnen

2000/0062 AFET A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

Verordening van de Raad tot vaststelling van aanvullende
technische maatregelen voor het herstel van het
kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa)

2000/0071 PECH A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector groenten en fruit,
Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
verwerkte producten op basis van groenten en fruit, en
Verordening (EG) nr. 2202/96 tot invoering van een
steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten

2000/0191 AGRI A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die
stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma
bevatten, van richtlijn 93/42/EEG van de Raad

1995/0013B ENVI A5-0268/2000 Trakatellis 0 0 0 0 0 0 0 0

Besluit van de Raad betreffende een meerjarenprogramma
voor ondernemingen en ondernemerschap 2001-2005

2000/0107 ITRE A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

Verordening van de Raad tot wijziging van verordening
(EG) nr. 3448/93 tot vaststelling van de handelsregeling
voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen

1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

Besluit van de Raad betreffende de sluiting door de
Europese Gemeenschap van het protocol van 1998 inzake
zware metalen bij het Verdrag van 1979 betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange
afstand

2000/0082 ENVI C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
68/193/EEG betreffende het in de handel brengen van
vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

2000/0036 AGRI A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0

Richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van
de rechten van de werknemers bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan
(gecodificeerde versie)

2000/0108 JURI C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de
vergunningen die zijn ontvangen krachtens de
Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Bulgarije en tussen de Europese Gemeenschap
en de Republiek Hongarije houdende vaststelling van
bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de
weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer

1999/0264 RETT A5-0085/2000 Mastorakis 1 1 0 0 0 0 1 0
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IV. Behandelde wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen

Titel Referentie Zitting
van aan-

kondiging

ten
principale

juridisch kader financiering financiële
programme

-ring -
toewijzing

Begr.
jaar

Opmerkingen

Voorstel voor een verordening van
de Raad betreffende de bijstand
aan Albanië, Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, de Federale Republiek
Joegoslavië en de voormalige
Joegoslavische Republiek
Macedonië en tot wijziging van
verordening (EEG) nr. 3906/89,
besluit 97/256/EG en verordening
(EEG) nr. 1360/90

2000/0111 23-okt-00 ITRE huidige regelgeving
gewijzigd

actie ten laste
van de EU-
begroting

ACT-EXT 2000+n COMM: de vaststelling van de richtsnoeren voor
de hervorming van het beheer van de externe hulp
met het oog op een radicale verbetering van
snelheid, kwaliteit en zichtbaarheid van de steun,
brengt een wijziging mee van de bestaande
voorschriften inzake de programmering en de rol
van de comités die de Commissie moeten bijstaan
(comitologie).

Voorstel voor een verordening van
de Raad betreffende het Europees
Bureau voor wederopbouw

2000/0112 23-okt-00 AFET huidige regelgeving
gewijzigd

actie die een
bijdrage ten laste

van de EU-
begroting zou

kunnen vereisen

ACT-EXT 2000+n COMM: uit de ervaring die sinds de start van de
werkzaamheden van het Bureau in februari 2000
is opgedaan, blijkt dat de besluitvorming met
betrekking tot de programma's voor wederopbouw
moet worden bespoedigd en vereenvoudigd.

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

2000/0252 27-okt-00 AGRI rechtsinstrument
verlengd

actie die
cofinanciering

vereist

AGRI 2000+n COMM: tussen 1990 en 1999 heeft de Europese
Unie € 725 mln aan uitgaven goedgekeurd.
De uitgaven voor programma's waarvan de
looptijd nog niet is verstreken en die tussen 2000
en 2006 in de begroting zullen worden
opgenomen vertegenwoordigen een bijkomend
bedrag van € 250 mln.
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Titel Referentie Zitting
van aan-

kondiging

ten
principale

juridisch kader financiering financiële
programme

-ring -
toewijzing

Begr.
jaar

Opmerkingen

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

2000/0250 27-okt-00 AGRI rechtsinstrument
verlengd en herzien

actie ten laste
van de EU-
begroting

AGRI 2001+n De huidige regeling in de sector suiker geldt tot
1 juli 2001. De Raad moet, na advies van het
Parlement, vóór 31 december 2000 een besluit
nemen. Voor de toekomstige suikerregeling
overweegt de Commissie  drie mogelijke
oplossingen waarbij het quotasysteem wordt
gehandhaafd. Het gaat om de volgende
mogelijkheden: – een prijsverlaging volgens het
model van Agenda 2000, vergezeld van steun aan
de producenten ter compensatie van
inkomensverlies, – een geleidelijke prijsverlaging,
gespreid over een aantal jaren,– instandhouding
van het huidige prijspeil door geringe
aanpassingen van de quota. De Commissie kiest
voor de mogelijkheid om de huidige regeling
voorlopig voort te zetten tot 2002/2003, met een
aantal wijzigingen.

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

2000/0257 27-okt-00 PECH hernieuwd
rechtsinstrument

actie ten laste
van de EU-
begroting

ACT-EXT 2000+n Het protocol bij de visserijovereenkomst tussen de
EG en de Republiek Ivoorkust loopt af op
30.6.2000. Op 26.05.2000 is een nieuw protocol
tussen beide partijen ondertekend, teneinde de
technische en financiële voorwaarden voor de
visserijactiviteiten van vaartuigen uit de EG in de
wateren van Ivoorkust vast te stellen voor de
periode van 1.07.2000 tot 30.06.2003.
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Titel Referentie Zitting
van aan-

kondiging

ten
principale

juridisch kader financiering financiële
programme

-ring -
toewijzing

Begr.
jaar

Opmerkingen

Beschikking van de Raad tot
vaststelling van een
communautair mechanisme voor
de coördinatie van interventies op
het gebied van civiele
bescherming in noodsituaties

2000/0248 27-okt-00 ENVI aanvullend
rechtsinstrument

actie ten laste
van de EU-
begroting

POL INT
Envi

2000+n COMM: technologische, natuur- en milieurampen
hebben de laatste tijd aanzienlijke schade
aangericht in verschillende lidstaten en
buurlanden. Deze ernstige rampen hebben
aanleiding gegeven tot het dringende verzoek om
de communautaire maatregelen op het gebied van
civiele bescherming met spoed te verbeteren. Het
EP heeft verschillende resoluties goedgekeurd
waarin de Commissie wordt verzocht initiatieven
in die zin te ontplooien. Belangrijkste raakpunt in
al deze oproepen is het verzoek om het optreden
van de interventieteams voor civiele bescherming
van de lidstaten bij noodsituaties in de Unie of in
een derde land beter te coördineren. Dit voorstel,
dat het communautair mechanisme voor
interventies op het gebied van civiele
bescherming moet verbeteren, is een aanvulling
op het communautaire actieprogramma inzake
civiele bescherming (2000-2004).

Besluit van de Raad betreffende de
toekenning van middelen aan
Griekenland ter verlichting van de
rentelast als gevolg van EIB-
leningen voor de wederopbouw
van de regio die door de
aardbeving van september 1999 is
verwoest

2000/0255 27-okt-00 BUDG nieuw
rechtsinstrument

actie ten laste
van de EU-
begroting

P-INT 2000 COMM: toekenning aan de Griekse staat van een
bedrag van € 2 mln in 2000 ter verlichting van de
rentelast als gevolg van EIB-leningen voor
vervanging, herstel of wederopbouw van
gebouwen, infrastructuurvoorzieningen en
industriële installaties (m.i.v. kleine en
middelgrote ondernemingen) in de regio van
Attica die door de aardbeving van september 1999
is getroffen.
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Begrotingswerkzaamheden
Titel Opsteller: Referentie

Zittingsdocument
Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Resolutie van het Europees Parlement over het
Interinstitutioneel Akkoord over de financiële
memoranda

BUDG 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI resolutie aangenomen
zonder wijzigingen

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2001 - overige afdelingen

BUDG 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD resolutie aangenomen
zonder wijzigingen

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2001 - afdeling III

BUDG 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD resolutie aangenomen
zonder wijzigingen

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Ontwerp van operationele begroting van de EGKS voor
2001

BUDG 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD resolutie aangenomen
zonder wijzigingen

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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Politieke controle

Titel Opsteller Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadsla-
gingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Zitting van
goedkeu-

ring
"De wetgeving verbeteren – Een gedeelde
verantwoordelijkheid" (1998 en 1999)

JURI Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS resolutie
aangenomen

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Achtste overzicht van de Commissie van overheidssteun
in de Europese Unie

ECON Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS resolutie aan-
genomen met
wijzigingen

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Retailbetalingen in de interne markt ECON Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS resolutie
aangenomen

…/… 26-okt-00 25-okt-00

Eerste en tweede Jaarverslag van de Europese
Commissie over de Speciale Administratieve Regio
Hongkong

AFET Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS resolutie
aangenomen

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Maatregelen ter uitvoering van artikel 299, lid 2: de
ultraperifere regio's van de Europese Unie

RETT Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS resolutie
aangenomen

…/… 24-okt-00 25-okt-00

XXIXste verslag van de Commissie over het
mededingingsbeleid – 1999

ECON Riis-
Jorgensen

A5-0290/2000 2000/2153 COS resolutie aan-
genomen met
wijzigingen

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2000 EMPL Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS resolutie aan-
genomen
zonder

wijzigingen

…/… …/… 24-okt-00



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 77

Bulletin 11.12.2000 - NL- PE 298.413

Titel Opsteller Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadsla-
gingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Zitting van
goedkeu-

ring
Samenwerking met ACS-landen die bij gewapende
conflicten betrokken zijn

AFET Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS resolutie
aangenomen

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Rechten van taaldocenten: toepassing van de wetgeving JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 …/… QUO-
Commissie

…/… …/… 27-okt-00 …/…

Status van de eilanden AFCO Napolitano B5-0542/2000 …/… QUO-Raad …/… 24-okt-00 24-okt-00 …/…

Status van de eilanden AFCO Napolitano B5-0543/2000 …/… QUO-
Commissie

…/… 24-okt-00 24-okt-00 …/…

Antipersoneelmijnen DEVE Miranda B5-0544/2000 …/… QUO-
Commissie

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Antipersoneelmijnen AFET Brok B5-0545/2000 …/… QUO-
Commissie

e

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Visserijovereenkomst met Marokko PECH Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 …/… QUO-
Commissie

…/… …/… 27-okt-00 …/…

Strategie van de Commissie met het oog op de
Conferentie over klimaatverandering te Den Haag

ENVI Jackson B5-0547/2000 …/… QUO-
Commissie

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Antipersoneelmijnen Fracties …/… B5-0802/2000 …/… Actualiteite
ndebat

resolutie
aangenomen

…/… …/… 25-okt-00

Strategie van de Commissie met het oog op de
Conferentie over klimaatverandering te Den Haag

Fracties …/… B5-0803/2000 …/… Actualiteite
ndebat

resolutie
aangenomen

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Moratorium op de uitvoering van de doodstraf Fracties …/… B5-0804/2000 …/… Verklaring
met debat

resolutie
aangenomen

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Overstromingen in Italië en Spanje Fracties …/… B5-0807/2000 …/… Verklaring
Commissie

resolutie
aangenomen

…/… 25-okt-00 26-okt-00
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Titel Opsteller Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadsla-
gingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Zitting van
goedkeu-

ring
Artikel 158 van het EG-Verdrag wat betreft de status
van de eilanden

Fracties …/… B5-0808/2000 …/… Actualiteite
ndebat

resolutie aan-
genomen met
wijzigingen

…/… …/… 25-okt-00

Resultaten van de informele bijeenkomst van de
Europese Raad te Biarritz op 13 en 14 oktober 2000

Fracties …/… B5-0814/2000 …/… Verklaring
Raad en

Commissie

gezamenlijke
resolutie

aangenomen

24-okt-00 24-okt-00 25-okt-00

Visserijovereenkomst EU-Marokko Fracties …/… B5-0823/2000 …/… Actualiteite
ndebat

resolutie
aangenomen

…/… 27-okt-00 27-okt-00

Buitengewone financiële bijstand aan Kosovo Commissie …/… …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Rechten van taaldocenten: toepassing van de wetgeving JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 …/… QUO-
Commissie

resolutie aan-
genomen met
wijzigingen

…/… 27-okt-00 27-okt-00

Resolutie van het Europees Parlement over het verslag
van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over het onder zoek van het geïntegreerd
mechanisme voor financiële ondersteuning op
middellange termijn van de betalingsbalansen van de
lidstaten (Verordening (EEG) nr. 1969/88 van de Raad)

ECON Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS resolutie
aangenomen

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Servië Commissie Patten …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 25-okt-00 …/…
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Diverse besluiten en schriftelijke verklaringen

Besluiten

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goed-

keuring
Verzoek om opheffing van de
parlementaire immuniteit van de heer
Pacheco Pereira

JURI MacCormick A5-0304-2000 .../... IMM resolutie goedgekeurd
zonder wijzigingen

.../... .../... 24/10/2000

Schriftelijke verklaringen

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Aantal ingezamelde
handtekeningen

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
medede-

ling
Terrorisme in Spanje PSE

PSE
PPE-DE

GUE/NGL
PPE-DE

Colom y Naval
Díez González
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 art 51 413 .../... .../... 27/10/2000
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Door de Commissie gegeven gevolg
Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees Parlement en de Commissie gesloten akkoord over de procedure voor informatieverstrekking inzake het door de Commissie gegeven gevolg aan
ter plenaire vergadering aangenomen teksten, bevat onderstaande tabel een overzicht van de tijdens de vergaderperiode van juni 2000 goedgekeurde teksten, waarover op 2 oktober 2000 ter plenaire vergadering
informatie zal worden verstrekt.

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Verordening 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

1997/0162 JURI A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 geen am geen am geen am geen am geen am −

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad
houdende instelling van een communautair kader voor
samenwerking op het gebied van de verontreiniging
van de zee door ongevallen

1998/0350 ENVI A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% geen am geen am geen am 0,00% 16,67%

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten inzake de productie, de presentatie en de
verkoop van tabaksproducten (Algehele omwerking)

1999/0244 ENVI A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% geen am 100,00% 0,00% 64,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van de richtlijnen 85/611/EEG, 92/49/EEG,
92/96/EEG en 93/22/EEG van de Raad met betrekking
tot de uitwisseling van informatie met derde landen

2000/0014 ECON A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 geen am geen am geen am geen am geen am −

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van de werknemers tegen
de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia
op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van
artikel 16, lid 1, van richtlijn 89/391/EEG)
(gecodificeerde versie)

1999/0188 JURI R5-0251/2000
zonder verslag

***I 0 0 0 0 0 0 geen am geen am geen am geen am geen am −

Verordening (EG) van de Raad betreffende
Gemeenschapsmodellen

1993/0463 JURI A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% geen am geen am geen am 33,33%

Verordening van de Raad houdende wijziging van
verordening (EEG) nr. 3508/92 tot instelling van een
geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor
bepaalde communautaire steunregelingen

1999/0207 CONT A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% geen am geen am geen am geen am 0,00%

Verordening van de Raad ter aanvulling van
verordening (EEG) nr. 302/93 tot oprichting van een
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en
drugsverslaving (EWDD)

1999/0187 LIBE A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% geen am geen am geen am 0,00% 0,00%

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en
het Koninkrijk Noorwegen betreffende de deelneming
van Noorwegen aan de werkzaamheden van het
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en
drugsverslaving

1999/0203 LIBE A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% geen am geen am geen am geen am 0,00%

Richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen
69/169/EEG en 92/12/EEG met betrekking tot de
toekenning aan Finland van tijdelijke kwantitatieve
beperkingen op de invoer van bier

2000/0038 ECON A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% geen am geen am geen am 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn
92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992
betreffende de voorlopige kwantitatieve beperking van
de invoer in Zweden van aan accijnzen onderworpen
producten uit andere lidstaten

2000/0118 ECON A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 geen am 0,00% geen am geen am geen am 0,00%

__________________
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Vergaderperiode van 13 t/m 17 november 2000

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten
vergaderthema's en gegeven gevolg
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Aanvullende ziekte-
kostenverzekering

Rol van vrouwen
in de vreedzame
conflictregeling

Normalisering huishoudelijk
werk

Voorbereidende teksten

Verwerking van
persoonsgegevens+
Productveiligheid++
Gevaarlijke stoffen en

preparaten++
Verbranding van afval++

Bestrijding van
sociale uitsluiting++
Elektriciteit uit hernieuwbare

energiebronnen++
Toegang van het publiek tot

documenten++

medebeslissing

Witwassen van geld
Europol-overeenkomst
Rechtshulp
Justitieel samenwerkingsteam
Turkije - douane-unie
Eur. Bureau wederopbouw
Bijstand: Albanië, Bosnië-Herzegovina

Kroatië, FR Joegoslavië,
Macedonië

Varkensvlees
EIB-leningen aan Griekenland
Europese Politieacademie
Omgangsrecht
Gelijkheid mannen/vrouwen

raadpleging

Handvest van de grondrechten

instemming

Wetgevingsprocedures

Wetgevingswerkzaamheden

Top EU/Balkanlanden
ASEM III- Seoel 20-21/10/2000
Stabiliteitsprogramma's

DE,FI,NL
BSE
Specificiteit van de sport
VK-wegvervoerders

Raad, Commissie
Verklaringen, mededelingen

Euromediterrane Conf.

Mondelinge vragen

Periodiek verslag 1999 Turkije
Regionale visserijorganisaties

Speciaal verslag ombudsman
aanwervingsprocedures Commissie
Eigen vermogen kredietinstellingen

Verslagen met instemming EP

Midden-Amerikaans parlement
Ivoorkust
Rechten van de mens

Birma/Myanmar
Vietnam

Overstromingen in Europa

Actualiteitendebat

Politieke controle

Rekenkamer
jaarverslag 1999
FAIR-programma

Begrotingswerkzaamheden

Ambt van de ombudsman

Diverse besluiten
Schrift. verklaringen art 51

Zitting NOV I 2000 Straatsburg
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le globe en séance

Turkije: Douane-unie +
periodiek verslag 1999

GR: leningen EIB

Vietnam: Mensenrechten

Seoel: ASEM III –20-21/10/2000

Birma/Myanmar:
MensenrechtenIvoorkust

Verenigd Koninkrijk:
wegvervoerders

Marseille: Euromedi-
terrane Conferentie

Duitsland, Nederland, Finland:
Stabiliteitsprogramma's

Albanië, Bosnië-Herzegovina,Kroatië, FR Joegoslavië,
Macedonië: Bijstand

Zagreb: TOP EU/Balkanlanden
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Amendements adoptés en séance - procédure: codécision

0 10 20 30 40 50 60 70

Paciotti
LIBE A5-0279/2000

Cashman
LIBE A5-0318/2000

González Álvarez
ENVI A5-0309/2000

Rothe
ITRE A5-0320/2000

Figueiredo
EMPL A5-0307/2000

comm. au fond 
Am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Amendements  adoptés  e n sé ance  - procé dure : c o nsulta tion

0 10 20 30 40 50 60

Garo t
A GRI A 5 -0 3 0 5 /2 0 0 0

W est en do rp  y  Cabeza
IT RE  A 5 -0 3 3 0 /2 0 0 0

L agen dijk
A FE T  A 5 -0 3 2 4 /2 0 0 0

E rik sso n
FE M M  A 5 -0 2 9 4 /2 0 0 0

K aram an o u
L IBE  A 5 -0 3 1 2 /2 0 0 0

P o sse lt
L IBE  A 5 -0 3 1 6 /2 0 0 0

M arin h o
L IBE  A 5 -0 3 1 3 /2 0 0 0

Ro ure
L IBE  A 5 -0 3 1 4 /2 0 0 0

Gebh ardt
L IBE  A 5 -0 3 1 7 /2 0 0 0

Ban o t t i
L IBE  A 5 -0 3 1 1 /2 0 0 0

co mm. au  fo n d  
A m. d ép o s és  en  s éan ce

PE: n o mb re ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce Gr. Po l.: n o mb re  ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce
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Wetgevingswerkzaamheden

V. Voorbereidende documenten

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Rol van vrouwen in de vreedzame
conflictregeling

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI stemming uitgesteld …/… 15-nov-00 …/…

Normalisering van huishoudelijk werk in de
informele economie

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI stemming uitgesteld …/… 15-nov-00 …/…

Aanvullende ziektekostenverzekering EMPL Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 15-nov-00 16-nov-00
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VI. Wetgevingsprocedures

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

Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
Standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de verbranding van afval

DELE 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

…/… 15-nov-00 16-nov-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
eenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de
Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
(stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor
de voortplanting zijn ingedeeld)

ENVI 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 14-nov-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
instellingen en organen van de Gemeenschap en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens

LIBE 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 24-okt-00 14-nov-00

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van
samenwerking tussen lidstaten ter bestrijding van sociale
uitsluiting

EMPL 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/... 15-nov-00 16-nov-00
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
Standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad  inzake
algemene productveiligheid

ENVI 2000/0073
A5-0309/2000

Gonzalez Alvarez

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/... 15-nov-00 15-nov-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de
toegang van het publiek tot documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 16-nov-00 art69§2

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt

ITRE 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/... 15-nov-00 16-nov-00

Goedkeuring van het Ontwerphandvest van de grondrechten
van de Europese Unie

AFCO 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** besluit goedgekeurd 14-nov-00 14-nov-00 14-nov-00

Beschikking van de Raad betreffende het programma in
verband met de communautaire raamstrategie inzake de
gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 23-okt-00 15-nov-00

Besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit
2000/24/EG tot vaststelling van een speciaal actieprogramma
van de EIB ter ondersteuning van de consolidatie en verdieping
van de douane-unie tussen de EG en Turkije

BUDG 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 2759/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees

AGRI 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 14-nov-00 15-nov-00

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de
aanneming van de verordening van de Raad inzake de
wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het
omgangsrecht

LIBE 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* initiatief gewijzigd …/… 17-nov-00 17-nov-00
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
Standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de
aanneming van een akte van de Raad houdende opstelling, op
grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting
van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), van
een protocol tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die
overeenkomst

LIBE 2000/0809
A5-0312/2000

Karamanou

* initiatief gewijzigd …/... 13-nov-00 14-nov-00

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de
aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake het
witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing,
inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de
opbrengsten van misdrijven

LIBE 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* initiatief gewijzigd …/... 13-nov-00 14-nov-00

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de
aanneming van een overeenkomst betreffende de verbetering
van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, in het bijzonder op
het gebied van de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit, het witwassen van de opbrengst van misdrijven
en de financiële criminaliteit

LIBE 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* initiatief gewijzigd …/... 13-nov-00 14-nov-00

Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de
aanneming van een besluit van de Raad over de voorlopige
oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)

LIBE 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* initiatief gewijzigd …/… 17-nov-00 17-nov-00

Initiatief van de Republiek Portugal, de Franse Republiek, het
Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk België met het oog op de
aanneming van het besluit van de Raad tot oprichting van een
voorlopig justitieel samenwerkingsteam

LIBE 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* initiatief gewijzigd …/… 17-nov-00 14-nov-00

Besluit van de Raad betreffende de toekenning van middelen
aan Griekenland ter verlichting van de rentelast als gevolg van
EIB-leningen voor de wederopbouw van de regio die door de
aardbeving van september 1999 is verwoest

BUDG 2000/0255
A5-0322/2000

Averoff

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 15-nov-00
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
Standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Verordening van de Raad betreffende het Europees Bureau
voor wederopbouw

AFET 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00

Verordening van de Raad betreffende de bijstand aan Albanië,
Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek
Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië en tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 3906/89, Besluit 97/256/EG en Verordening (EEG)
nr. 1360/90

ITRE 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00
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VII. Wetgevingsamendementen

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
instellingen en organen van de Gemeenschap en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens

1999/0153 LIBE ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair
actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten ter bestrijding
van sociale uitsluiting

2000/0157 EMPL ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad  inzake algemene productveiligheid 2000/0073 ENVI ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het
publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

2000/0032 LIBE ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt

2000/0116 ITRE ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

Beschikking van de Raad betreffende het programma in verband met de
communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-
2005)

2000/0143 FEMM * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2759/75 houdende
een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees

2000/0076 AGRI * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van de verordening
van de Raad inzake de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het
omgangsrecht

2000/0818 LIBE * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een akte van
de Raad houdende opstelling, op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot
oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), van een protocol
tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst

2000/0809 LIBE * A5-0312/2000 Karamanou 6 7 3 1 0 0 0 6

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit
van de Raad inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing,
inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van
misdrijven

2000/0814 LIBE * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een
overeenkomst betreffende de verbetering van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken,
in het bijzonder op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit,
het witwassen van de opbrengst van misdrijven en de financiële criminaliteit

2000/0815 LIBE * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit
van de Raad over de voorlopige oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)

2000/0811 LIBE * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

Initiatief van de Republiek Portugal, de Franse Republiek, het Koninkrijk Zweden en
het Koninkrijk België met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad tot
oprichting van een voorlopig justitieel samenwerkingsteam

2000/0816 LIBE * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

Verordening van de Raad betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw 2000/0112 AFET * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0
Verordening van de Raad betreffende de bijstand aan Albanië, Bosnië en
Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië en tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 3906/89, Besluit 97/256/EG en Verordening (EEG) nr. 1360/90

2000/0111 ITRE * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 0
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VIII. Behandelde wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen

Titel Referentie Zitting van
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch
kader

financiering financiële
program-

ering -
toewijzing

Begr.-
jaar

Opmerkingen

Beschikking van de Raad betreffende een
financiële bijdrage van de Gemeenschap in
bepaalde uitgaven van de lidstaten voor de
tenuitvoerlegging van de in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid geldende
controle-, inspectie- en toezichtregelingen

2000/0273 17-nov-00 PECH rechtsinstru-
ment herzien

actie ten dele
ten laste van
de begroting
van de Unie

POL INT
Viss

2001+n COMM: Vanaf de invoering van het GVB
heeft men zich afgevraagd of er geen sprake
moest zijn van financiële solidariteit ter
ondersteuning van de controleactiviteiten
van de lidstaten. Die communautaire steun is
er gekomen en wel op grond van besluit
89/631/EEG uit hoofde waarvan voor de
periode 1991-1995 een bedrag van 110 mln
euro beschikbaar is gesteld, en op grond van
besluit 95/527/EG uit hoofde waarvan voor
de periode 1996-2000 een bedrag van 205
mln euro is uitgetrokken.Aangezien deze
besluiten over het geheel genomen een zeer
gunstig effect hebben gehad, is het
noodzakelijk te voorzien in een vervolg op
besluit 95/527/EG. Als de actie wordt
voortgezet, valt echter niet te denken aan
verlenging van de maatregel onder dezelfde
voorwaarden. Sommige uitgaven moeten
omlaag zodat op andere terreinen een
actiever beleid gevoerd kan worden.
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Titel Referentie Zitting van
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch
kader

financiering financiële
program-

ering -
toewijzing

Begr.-
jaar

Opmerkingen

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

2000/0270 17-nov-00 CULT horizontaal
rechtsinstru-
ment

actie ten dele
ten laste van
de EU-
begroting

PRETOE-
TREDING

2001+n COMM: De Europese Raad van Helsinki
heeft dit proces bekrachtigd. De in 1997
vastgestelde versterkte
pretoetredingsstrategie is voortgezet
aangezien de deelneming door 13
kandidaatlanden aan deze communautaire
programma's als een belangrijk onderdeel
daarvan wordt beschouwd. Terzake van
beroepsopleiding, onderwijs en jeugdzaken
heeft Cyprus deelgenomen aan de eerste
fase van de Leonardo da Vinci- en Socrates-
programma's, alsook aan het Jeugd voor
Europa-programma, en wel op grond van op
31 december 1999 verstreken
overeenkomsten met de Gemeenschap. Deze
programma's werden gevolgd door de
tweede fase van het Leonardo da Vinci-
programma, de tweede fase van het
Socrates-programma en een nieuw
programma voor de Jeugd. De besluiten
houdende instelling van deze nieuwe
programma's voorzien in deelneming door
Cyprus. Aangezien de
associatieovereekomst met Cyprus niet
voorziet in deelneming aan communautaire
programma's, dienen de voorwaarden voor
deelneming vastgelegd te worden in het
kader van een overeenkomst met de
Gemeenschap.
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Titel Referentie Zitting van
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch
kader

financiering financiële
program-

ering -
toewijzing

Begr.-
jaar

Opmerkingen

Besluit van de Raad betreffende financiële
deelneming van de Gemeenschap aan uitgaven
voor sommige maatregelen betreffende het
beheer van bestanden van over grote afstand
trekkende vissoorten

2000/0268 13-nov-00 PECH aanvullend
rechtsinstru-
ment

actie kan een
bijdrage ten
laste van de
EU-begroting
noodzakelijk
maken

POL INT
Viss

2000+n COM: Vanaf de invoering van het GVB
heeft men zich afgevraagd of er geen sprake
moest zijn van financiële solidariteit ter
ondersteuning van de controleactiviteiten
van de lidstaten. Die communautaire steun is
er gekomen en wel op grond van besluit
89/631/EEG uit hoofde waarvan voor de
periode 1991-1995 een bedrag van 110 mln
euro beschikbaar is gesteld, en op grond van
besluit 95/527/EG uit hoofde waarvan voor
de periode 1996-2000 een bedrag van 205
mln euro is uitgetrokken.Aangezien deze
besluiten over het geheel genomen een zeer
gunstig effect hebben gehad, is het
noodzakelijk te voorzien in een vervolg op
besluit 95/527/EG. Als de actie wordt
voortgezet, valt echter niet te denken aan
verlenging van de maatregel onder dezelfde
voorwaarden. Sommige uitgaven moeten
omlaag zodat op andere terreinen een
actiever beleid gevoerd kan worden.

Beschikking van de Raad betreffende de
oprichting van een Europees justitieel netwerk
op het gebied van burgerlijke en handelszaken

2000/0240 13-nov-00 LIBE nieuw rechts-
instrument

actie ten laste
van de EU-
begroting

POL INT
JBZ

2001+n
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Begrotingswerkzaamheden
Titel Auteur: Referentie

Zittingsdocument
Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum van
goedkeuring

Speciaal verslag nr. 9/99 van de Rekenkamer met
betrekking tot onderzoeksacties op het gebied van
landbouw en visserij, programma FAIR ("Fisheries,
Agriculture & Agro-Industrial Research"), vergezeld van
de antwoorden van de Commissie

CONT 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS resolutie aangenomen
zonder amendementen

…/… 13-nov-00 14-nov-00

Jaarverslag 1999 van de Rekenkamer Rekenkamer Karlsson Mededeling …/... …/… 15-nov-00 …/…
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Politieke controle

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagin-gen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeu-

ring
Besluit van het Verenigd Koninkrijk om voor niet-
Britse wegvervoerders een heffing in te stellen

Commissie Vitorino …/… …/... Verklaring
met debat

…/... …/… 16-nov-00 …/...

Het specifieke karakter van de sport Commissie Vitorino …/… …/… Verklaring
met debat

…/... …/… 17-nov-00 …/…

Beoordeling van richtlijn 89/299/EEG betreffende het
eigen vermogen van kredietinstellingen

ECON Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI resolutie goed-
gekeurd met

amendementen

…/… 16-nov-00 17-nov-00

Bijwerking stabiliteitsprogramma's van Duitsland,
Finland en Nederland

Commissie Solbes Mira …/… …/… Mededeling …/... …/... 15-nov-00 …/...

Derde ontmoeting Azië- Europa Commissie Patten …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 14-nov-00 …/…

Top EU/Westelijke Balkanlanden (Zagreb, 24
november 2000)

Raad Moscovici …/… …/... Verklaring
Raad

…/... 14-nov-00 …/... …/...

Top EU/Westelijke Balkanlanden (Zagreb, 24
november 2000)

Commissie Patten …/… …/... Verklaring
Commissie

…/... …/... 14-nov-00 …/...

BSE- Verbod op diermeel in alle diervoeder Raad Patriat …/… …/… Verklaring
Raad

…/… 15-nov-00 15-nov-00 …/…

Periodiek verslag 1999 van de Commissie over de
vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding

AFET Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS resolutie goed-
gekeurd met

amendementen

14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00

Deelneming van de Europese Gemeenschap aan
regionale visserijorganisaties (RVO's)

PECH Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS resolutie goed-
gekeurd zonder
amendementen

…/… 14-nov-00 15-nov-00
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Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagin-gen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeu-

ring
BSE- Verbod op diermeel in alle diervoeder Commissie Byrne …/… …/… Verklaring

Commissie
…/… 15-nov-00 15-nov-00 …/…

BSE- Verbod op diermeel in diervoeder Fracties …/... B5-0869/2000 …/… Actualiteiten
debat

gez. resolutie
goedgekeurd met
amendementen

15-nov-00 15-nov-00 16-nov-00

Euromediterrane Conferenties te Marseille in november
2000

AFET Brok B5-0551/2000 …/... QUO-Raad …/... 14-nov-00 14-nov-00 …/…

Euromediterrane Conferenties te Marseille in november
2000

AFET Brok B5-0552/2000 …/... QUO-
Commissie

…/... 14-nov-00 14-nov-00 …/…

Mediterrane beleid van de Unie naar aanleiding van de
vierde bijeenkomst van de Raad van euro-mediterrane
ministers van Buitenlandse Zaken te Marseille

AFET Brok B5-0845/2000 …/... Actualiteiten
debat

resolutie goed-
gekeurd met

amendementen

14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00

Speciaal verslag van de Europese Ombudsman aan het
Europees Parlement naar aanleiding van het eigen-
initiatiefonderzoek inzake geheimhouding bij de
aanwervingsprocedures van de Commissie

PETI Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS resolutie goed-
gekeurd met

amendementen

…/… 16-nov-00 17-nov-00

Midden-Amerikaans parlement Fracties …/... B5-0846/2000 …/... Actualiteiten
debat

gez. resolutie
goedgekeurd zond.

amendementen

…/... 16-nov-00 16-nov-00

Ivoorkust Fracties …/... B5-0847/2000 …/... Actualiteiten
debat

gez. resolutie
goedgekeurd zond.

amendementen

…/... 16-nov-00 16-nov-00

Vietnam Fracties …/... B5-0848/2000 …/... Actualiteiten
debat

gez. resolutie
goedgekeurd met
amendementen

…/… 16-nov-00 16-nov-00

Situatie in Birma/Myanmar Fraties …/... B5-0850/2000 …/... Actualiteiten
debat

gez. resolutie
goedgekeurd zond.

amendementen

…/… 16-nov-00 16-nov-00
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Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagin-gen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeu-

ring
Overstromingen in Europa Fracties …/... B5-0851/2000 …/... Actualiteiten

debat
gez. resolutie

goedgekeurd met
amendementen

…/… 16-nov-00 16-nov-00

ASEM III Fracties …/... B5-0872/2000 …/… Actualiteiten
debat

gez. resolutie
goedgekeurd met
amendementen

…/… …/… 16-nov-00
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Diverse besluiten en schriftelijke verklaringen

Besluiten

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeu-

ring
Besluit van het Europees Parlement van 9
maart 1994 inzake het Statuut van de
Europese Ombudsman en de algemene
voorwaarden voor de uitoefening van zijn
ambt

AFCO Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI resolutie aangenomen
zonder amendementen

…/… 16-nov-00 17-nov-00
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Door de Commissie gegeven gevolg
Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees Parlement en de Commissie gesloten akkoord over de procedure voor informatieverstrekking inzake het door de Commissie gegeven gevolg aan
ter plenaire vergadering aangenomen teksten, bevat onderstaande tabel een overzicht van de tijdens de vergaderperiode van juni 2000 goedgekeurde teksten, waarover op 2 oktober 2000 ter plenaire vergadering
informatie zal worden verstrekt.

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Richtlijn 2000/.../EG van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van
richtlijn 91/440/EEG betreffende de
ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap

1998/0265 RETT A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% geen am. geen am. 0,00% 0,00%

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

1998/0266 RETT A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00%

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

1998/0267 RETT A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% geen am. geen am. geen am. 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Initiatief van het Koninkrijk Denemarken
met het oog op de aanneming van het
kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van
ernstige milieucriminaliteit

2000/0801 LIBE A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 zonder
gevolg

zonder
gevolg

zonder
gevolg

zonder
gevolg

zonder
gevolg

zonder
gevolg

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad houdende wijziging van richtlijn
91/308/EEG van 10 juni 1991 tot
voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van
geld

1999/0152 LIBE A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% geen am. geen am. geen am. geen am. 70,83%

Kaderbesluit van de Raad betreffende de
bestrijding van fraude en vervalsing in
verband met andere betaalmiddelen dan
contanten

1999/0190 LIBE A5-
0176/2000

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

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

2000/0030 LIBE A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% geen am. geen am. geen am. geen am. 83,33%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Richtlijn van de Raad van het EP en de Raad
tot wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG
en 92/51/EEG betreffende het algemeen
stelsel van erkenning van
beroepskwalificaties en tot aanvulling van de
richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG,
78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG,
78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG,
85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en
93/16/EEG betreffende de beroepen van
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger,
beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts,
verloskundige, architect, apotheker en arts

1997/0345 JURI A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% geen am. geen am. geen am. 42,86%

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad inzake de energierendementseisen voor
voorschakelapparatuur voor
fluorescentielampen

1999/0127 ITRE C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t.

Besluit van de Raad betreffende de sluiting
van een overeenkomst tussen de
Gemeenschap en Cyprus tot instelling van
samenwerking op het gebied van het
midden- en kleinbedrijf in het kader van het
derde meerjarenprogramma voor het
midden- en kleinbedrijf (MKB) in de
Europese Unie (1997-2000)

2000/0099 ITRE C5-
0324/2000

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

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

1998/0303 ENVI A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% geen am. geen am. 0,00% 0,00% 21,74%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende grenswaarden voor
benzeen en koolmonoxide in de lucht

1998/0333 ENVI A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t.

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

1998/0358 ENVI A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% geen am. geen am. geen am. 10,00%

Verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van verordening
(EEG) nr. 3528/86 betreffende de
bescherming van de bossen in de
Gemeenschap tegen luchtverontreiniging

1999/0159 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 geen am. geen am. 0,00% 0,00% geen am. 0,00%

Verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van verordening
(EEG) nr. 2158/92 betreffende de
bescherming van de bossen in de
Gemeenschap tegen brand

1999/0160 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% 0,00%

Verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot vaststelling van een identificatie-
en registratieregeling voor runderen en
inzake de etikettering van rundvlees en
rundvleesproducten en tot intrekking van
verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad

1999/0204 ENVI A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot tweeëntwintigste wijziging van
Richtlijn 76/769/EEG 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 (ftalaten) en tot wijziging
van Richtlijn 88/378/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten inzake de
veiligheid van speelgoed

1999/0238 ENVI A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 40,00%

Verordening van het Europees Parlement en
de Raad betreffende het
financieringsinstrument voor het milieu
(LIFE)

1998/0336 DELE A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t.

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

1999/0275 CULT A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% geen am. 0,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Besluit van de Raad betreffende de
tenuitvoerlegging van een programma ter
bevordering van de ontwikkeling, de
distributie en de bevordering van Europese
audiovisuele werken (Media Plus -
Ontwikkeling, distributie en bevordering)
(2001-2005)

1999/0276 CULT A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% geen am. 0,00% 100,00% geen am. 85,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Aanbeveling van het Europees Parlement en
de Raad betreffende Europese samenwerking
inzake kwaliteitsevaluatie in het
schoolonderwijs

2000/0022 CULT A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00%

Besluit van de Raad betreffende de
communautaire bijdrage aan het
Internationaal fonds voor de "uitgraving van
de vaargeul in de Donau"

2000/0125 BUDG C5-
0297/2000

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

Verordening van de Raad houdende
wijziging van Verordening (EG) nr.
1251/1999 tot instelling van een
steunregeling voor producenten van bepaalde
akkerbouwgewassen, met het oog op
uitbreiding van de werkingssfeer tot
vezelvlas en -hennep

1999/0236 AGRI A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% geen am. geen am. geen am. geen am. 9,09%

Verordening van de Raad houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector vezelvlas en -hennep

1999/0237 AGRI A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% geen am. geen am. geen am. 100,00% 90,00%
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II. Overige teksten

Nummering van de kolommen: I = titel van de tekst; II = referentie; III = Fractie of commissie ten principale; IV = zittingsdocument; V = procedure;
VI = referentiedocument van de Commissie met …ant la suite; VII = Séance d'annonce d'intention de la Commission de donner suite ; VIII = Séance d'annonce de réception de la suite
donnée par la Commission

I II III IV V VI VII VIII
De ontwikkeling van de korte vaart in Europa: een dynamisch alternatief in een
duurzame vervoerketen - tweede tweejaarlijks voortgangsrapport

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00

De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00
Tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992
inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering
van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie

1999/2151 EMPL A5-0155/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00

Communicatiestrategie in de laatste fasen van de verwezenlijking van de EMU 2000/2019 ECON A5-0170/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00
Passende "veilige haven"-beginselen in de VS in verband met de door richtlijn
95/46/EG gewaarborgde gegevensbescherming

2000/2144 LIBE A5-0177/2000 PMC SP(2000)3071 17-nov-00

Tweede verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de
stand van zaken bij de liberalisering van de energiemarkten

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00

Ontwerp van richtsnoeren voor de verschillende soorten innovatieve acties uit
hoofde van artikel 22 van verordening (EG) nr. 1260/1999 - Innovatieve acties uit
hoofde van artikel 6 van de ESF-verordening

2000/2127 EMPL A5-0182/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00

Wereldonderwijsforum … /… Gr. Pol. B5-0355/2000 Actualiteitendebat SP(2000)1725 08-sep-00 17-nov-00
Buitenlandse schulden van de arme landen … /… Gr. Pol. B5-0417/2000 QUO-Raad/

Commissie
SP(2000)2169/2 08-sep-00 17-nov-00

Ilegale immigratie en de ontdekking van 58 stoffelijke overschotten van
clandestiene vluchtelingen in Dover

… /… Gr. Pol. B5-0596/2000 Verklaring zonder gevolg 17-nov-00

Parlementsverkiezingen in Zimbabwe … /… Gr. Pol. B5-0599/2000 Mededeling zonder gevolg 17-nov-00
Armoedebestrijdingsplan voor West-China en de toekomst van Tibet … /… Gr. Pol. B5-0608/2000 Actualiteitendebat zonder gevolg 17-nov-00
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I II III IV V VI VII VIII
De Molukken … /… Gr. Pol. B5-0609/2000 Debat-Rechten

van de mens
zonder gevolg 17-nov-00

Ontvoering van kinderen door het Armée de résistance du Seigneur
(LRA)(verzetsleger van de Heer)

… /… Gr. Pol. B5-0611/2000 Debat-Rechten
van de mens

zonder gevolg 17-nov-00

Wederopbouw en rehabilitatie van de door de overstromingsramp in december
1999 in Venezuela getroffen gebieden

… /… Gr. Pol. B5-0615/2000 Actualiteitendebat zonder gevolg 17-nov-00

Situatie op Fiji en de Salomonseilanden … /… Gr. Pol. B5-0616/2000 Actualiteitendebat zonder gevolg 17-nov-00

___________________



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:veronica.tomei@esc.eu.int
New: mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
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