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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

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

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN
TDI

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
Technische Fractie van Onafhankelijke Leden (gemengde Fractie)

EDD Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

Dit bulletin is eveneens toegankelijk in EPADES, onder
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\02A2000_NL.doc
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ANTWOORDEN OP VRAGEN AAN DE VOORZITTER
(Artikel 28/2 van het Reglement)

Vraag 18/99 van de heer Olivier Dupuis   (NI)

Betreft: Regels voor aanwezigheid van de leden bij de stemming

In de vergadering van het Bureau van het Parlement van 15 en 16 december 1997 is besloten de
helft van de dagvergoeding van de leden te koppelen aan hun deelname aan tenminste de helft van
de hoofdelijke stemmingen op de dinsdag, de woensdag en de donderdag van de vergaderperioden
in Straatsburg en de donderdag van de vergaderperiode in Brussel.

Zoals reeds herhaaldelijk is gezegd, schendt dit systeem het beginsel van de vrijheid van stemming
(die de vrijheid om voor of tegen te stemmen, zich van stemming te onthouden en om niet aan de
stemming deel te nemen omvat) van de leden. Bovendien kan het feit dat het lid de mogelijkheid
heeft om publiekelijk kond te doen van zijn niet-deelname aan de stemming slechts als correctieve
maatregel worden beschouwd, in de zin dat hij in tegenstelling tot zijn collega's op bijzonder
expliciete wijze en zonodig bij herhaling blijk geeft van de wijze waarop hij aan de stemming wenst
deel te nemen.

Is de Voorzitter niet van mening dat met spoed een einde moet worden gemaakt aan de schending
van dit beginsel? Is de Voorzitter niet van mening dat een systeem met twee handtekeningen van
het lid op de presentielijst (de eerste keer tijdens de ochtendvergadering en een tweede keer tijdens
de middagvergadering) organisatorisch gezien minder belastend is en tegelijkertijd voorziet in de
noodzaak om de aanwezigheid van de leden te waarborgen, echter zonder inbreuk te doen op hun
vrijheid om op eigen wijze deel te nemen aan het besluitvormingsproces?
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Antwoord

1. Het bedoelde besluit vloeit voort uit de wens van het politieke gezag van het Europees
Parlement en is zeer precies geformuleerd in de notulen van de vergadering van het Bureau
van het Europees Parlement van 15 en 16 december 1997.

2. Dit besluit is voor het eerst toegepast tijdens de vergaderperiode van het Parlement van 16
tot 20 februari 1998 in Straatsburg en is opgenomen in de nieuwe versie (uitgave van 13 juli
1999) van de Regeling kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement
(artikel 11, vierde alinea).

3. Dit systeem eerbiedigt volledig het recht van het lid om niet aan de stemming deel te nemen.
Hij is niet verplicht om hiervan mondeling in de vergaderzaal kennis te geven, maar
wanneer hij daar de voorkeur aan geeft kan hij de boodschap doorgeven aan de ambtenaren
die de Voorzitter bij het verloop van de stemming bijstaan.

4. Wat het tweede deel van de vraag van de geachte afgevaardigde betreft, zij erop gewezen
dat de invoering van een tweede presentielijst, bijvoorbeeld 's middags, geen enkel gevolg
zou hebben voor de omvang van de middelen voor de dagvergoedingen van de leden
aangezien de dagvergoeding niet is gekoppeld aan de verplichting om de twee
presentielijsten voor een dag te tekenen. Bovendien zou een dergelijk besluit tot aanzienlijk
meer werk leiden voor de betrokken diensten, die per vergaderperiode minimaal acht
presentielijsten zouden moeten verwerken, in plaats van vijf thans.

_______________
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat de  mevrouw QUISTHOUDT-ROWOHL, fungerende voorzitter, aan de leden
van het Europees Parlement de volgende mededelingen heeft doen toekomen:

28/99 Ondertekening van de presentielijst en regels voor de aanvaarding van
alternatieve bewijzen voor de aanwezigheid van een lid

29/99 Plaatsing brievenbussen in Straatsburg

01/00 Hotelreservering voor de plenaire vergadering van september 2000 in
Straatsburg

02/00 Bewaking van de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel

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

Straatsburg: IPE 2-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

ONTSLAG VAN ZES LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
---------------------------

In overeenstemming met artikel 8, lid 3 van het Reglement hebben de volgende Parlementsleden
hun ontslag uit het Europees Parlement aangeboden:

- Peter BOSSU (PSE/B) met ingang van 1 januari 2000
- Alain John DONNELLY (PSE/VK) met ingang van 17 januari 2000
- Pauline GREEN (PSE/VK) met ingang van 31 december 1999
- François HOLLANDE (PSE/F) met ingang van 18 december 1999
- Roger KAROUTCHI (PPE-DE/F) met ingang van 1 januari 2000
- Philippe de VILLIERS (UPE/F) met ingang van 17 december 1999

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 17 januari ll. akte genomen van hun ontslag.

_______________

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 17 januari 2000 akte genomen van
de verkiezing van

mevrouw Kathleen VAN BREMPT

ter vervanging van de heer Peter BOSSU (PSE/B), met ingang van 13 januari 2000.

_______________
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING
VAN DRIE FRANSE LEDEN

IN HET EUROPEES PARLEMENT
-----------------------------------------------------------------

Het Europees Parlement heeft in de plenaire vergadering van 2 februari 2000 kennis genomen van
de verkiezing van

De heer Alexandre VARAUT
ter vervanging van de heer Philippe de VILLIERS (UEN/FR),
met ingang van 17 december 1999

Mevrouw Anne FERREIRA
ter vervanging van de heer François HOLLANDE (PSE/FR),
met ingang van 18 december 1999

Mevrouw Dominique VLASTO
ter vervanging van de heer Roger KAROUTCHI (PPE-DE/FR),
met ingang van 1 januari 2000

_______________
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OVERZICHT VRAGENUUR
 JANUARI 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 27 14 11 6 2 0 0 de heer SEIXAS DA COSTA

Commissie 41 16 20 5 2 0 0 de heer PATTEN
de heer VERHEUGEN
mevrouw DIAMANTOPOULOU
de heer PATTEN
mevrouw WALLSTROM

Totaal 68 30 31 11 4 0 3
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN -  JAAR 19991

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

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER , KAUPPI,
DUCARNE, DOYLE

Roy PERRY

Ward BEYSSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

“Country Sports”

Zetel van het Europees Parlement

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

De nefaste invloed van de Wereldorganisatie
op het dierenwelzijn

13.10.1999

26.10.1999

03.11.1999

15.11.1999

13.01.2000

26.01.2000

03.02.2000

15.02.2000

39

121

1

81

                                                
1 Situatie op 21.01.2000
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

120/99
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Somalië

Brussel, 3 december 1999

De Europese Unie is ingenomen met het op 26 november door de 7e Top van staatshoofden en
regeringsleiders van de IGAD in Djibouti aangenomen besluit om het door haar voorzitter,
president Isamail Omar Guelleh van Djibouti genomen initiatief inzake de crisis in Somalië te
onderschrijven en ten volle te steunen.

De Unie zal zich gaarne buigen over de gedetailleerde voorstellen en het mechanisme voor de
toepassing ervan, welke de IGAD in samenwerking met het Permanent Comité voor Somalië zal
uitwerken. Op deze basis zal de steun van de EU bekeken worden in het licht van de conclusies van
de op 19-20 oktober 1999 in Rome gehouden vergadering van het Comité voor Somalië van het
IGAD-partnerforum en van de door dat Comité gekozen benadering ten faveure van de inrichting
van regionale bestuursstructuren, op basis van participatieprocessen waarbij de civiele maatschappij
ten volle betrokken is. Die structuren dienen aan de basis te liggen van een toekomstige nationale
regering waarbij de soevereiniteit en eenheid van Somalië wordt gevrijwaard.

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

______________________

122/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de Letlandse talenwet

Brussel, 9 december 1999

De Europese Unie is ingenomen met de nationale talenwet die op 9 december 1999 is aangenomen
door de Saeima van Letland. De Unie acht dit een bemoedigende ontwikkeling voor de versterking
van het proces van integratie van minderheden in de Letlandse samenleving.

De Europese Unie onderschrijft ten volle de verklaring betreffende de talenwet van de hoge
commissaris voor nationale minderheden, Max van der Stoel, waarin hij tot de slotsom komt dat de
wet thans in essentie in overeenstemming is met de internationale verplichtingen en verbintenissen
van Letland.



ALGEMENE INFORMATIE 15

PE 168.652- NL -Bulletin 14.02.2000
Sluiting van de redactie: 04.02.2000

De Unie vertrouwt erop dat de wet correct zal worden uitgevoerd. Daarnaast waardeert de Europese
Unie het recente besluit van de regering van Letland om het raamwerkdocument betreffende inte-
gratie in de samenleving aan te nemen en verwacht zij dat er op dit gebied nog verdere ontwik-
kelingen zullen plaatsvinden. De Unie zal nauw met Letland blijven samenwerken om deze doel-
stelling te ondersteunen.

_______________________

123/99

Verklaring van het Voorzitterschap
namens de Eropese Unie over de jongste maatregelen

tegen onafhankelijke media in de FRJ
Brussel, 10 december 1999

De Europese Unie heeft de jongste maatregelen tegen onafhankelijke media in de FRJ bestudeerd,
en spreekt haar ontzetting uit over de geldboetes die zijn opgelegd aan Blic, Danas en Studio B.

Deze geldboetes zijn volkomen ongerechtvaardigd. Media beboeten, louter omdat ze een officiële
verklaring van een prominente politieke partij publiceren, is absoluut strijdig met elk beginsel van
vrije meningsuiting. Zoals de EU bij verscheidene eerdere gelegenheden heeft gesteld, is de wet op
de openbare informatie in strijd met fundamentele democratische beginselen. Doordat de
autoriteiten van de FRJ deze wet nu als instrument van financiële censuur tegen onafhankelijke
media inzetten, raken ze nog verder van de Europese en internationale normen verwijderd.

De Europese Unie roept de autoriteiten in de FRJ op om het laakbare besluit tot beboeting van Blic,
Danas en Studio B. ongedaan te maken, en herhaalt haar eis dat de wet op de openbare informatie
wordt ingetrokken.

_________________

124/99
Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over

de Presidentsverkiezingen in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Brussel, 11 december 1999

De Europese Unie wenst de heer Boris Trajkovski geluk met zijn verkiezing tot president van de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De Europese Unie roept alle politieke krachten
van het land op om het eindresultaat van de verkiezingen te respecteren. De EU verzoekt het volk
van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de nieuw-verkozen president alle steun te
verlenen bij de uitvoering van zijn constitutionele taken.
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De Europese Unie moedigt alle politieke krachten aan om door te gaan op de weg naar demo-
cratische en markthervormingen en etnische verzoening, die voor de stabiliteit en de ontwikkeling
van het land belangrijk zijn. De Europese Unie spreekt andermaal haar voornemen uit om de
samenwerking met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te ontwikkelen, teneinde
verdere vooruitgang naar nauwere betrekkingen te bevorderen.

______________________

125/99

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
ter gelegenheid van het overlijden van de

President van de republiek Kroatië Dr. Franjo Tudjman
Brussel, 13 december 1999

Diepgetroffen door het nieuws van het tragische verlies voor het Kroatische volk als gevolg van het
overlijden van de president van de Republiek Kroatië, Dr. Franjo Tudjman, wil het voorzitterschap
van de Raad van de Europese Unie het volk van Kroatië zijn innige deelneming betuigen.

Het voorzitterschap van de Europese Unie wenst het Kroatische volk in deze tijd van droefheid
ervan te verzekeren dat het bereid is te werken aan de verdere ontwikkeling van de betrekkingen
tussen de Europese Unie en Kroatië.

_______________________

126/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie tussen Nicaragua en Honduras

Brussel, 14 december 1999

De Europese Unie heeft met bezorgdheid nota genomen van de verslechterde situatie tussen
Nicaragua en Honduras met betrekking tot een gebied van het continentale plat onder de Caribische
Zee na de ratificatie van het zogenoemde Ramirez-Lopez Verdrag inzake de afbakening van de zee
tussen Colombia en Honduras.

De Europese Unie doet een dringend beroep op alle betrokken partijen om maximale terughoudend-
heid te betonen en zich te onthouden van handelingen die de betrekkingen tussen de twee landen
verder zouden kunnen schaden. De Europese Unie dringt er voorts bij beide regeringen op aan om
zich tot het uiterste in te spannen om dit probleem via een dialoog en andere op internationaal recht
gebaseerde wegen voor de beslechting van internationale geschillen op te lossen. Zij steunt met
klem deelname van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de oplossing van het geschil.

De Europese Unie vreest met name dat de spanningen, indien deze niet via onderhandelingen
worden opgelost, de belangrijke successen bij de politieke en economische integratie in de Centraal-
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Amerikaanse regio in gevaar kunnen brengen. De Europese Unie roept beide regeringen op om zich
toe te leggen op de wederopbouw en ontwikkeling van de regio in overeenstemming met de in
mei 1999 door de vergadering van de adviesgroep in Stockholm aangenomen verklaring.

______________________

127/99
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over

het herstel van de democratie in Niger
Brussel, 22 december 1999

De Europese Unie is tevreden over de verwezenlijking tot nog toe van het overgangsprogramma in
Niger en gelooft dat het overgangsproces de democratie in Niger heeft versterkt en de politieke
stabiliteit heeft bevorderd.

De Europese Unie is bereid Niger te steunen bij zijn inspanning om de economische en sociale
ontwikkeling te bevorderen ten behoeve van het welzijn van zijn bevolking.

De Europese Unie herhaalt het belang van de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische
beginselen en de rechtsstaat als essentiële elementen in de betrekkingen tussen Niger en de
Europese Unie.

In de politieke dialoog met Niger zal de Europese Unie zich blijven bezighouden met het punt van
het onderzoek naar de omstandigheden waaronder president Baré is vermoord en zal de Unie
speciale aandacht besteden aan de mogelijke aanneming van een amnestiewet, zoals mogelijk
gemaakt door de recentelijk aangenomen grondwet.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, en de EVA-landen, leden van de Europese Economische Ruimte,
scharen zich achter deze verklaring.

________________________
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128/99
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Mozambique

Brussel, 28 december 1999

De Europese Unie is verheugd over het feit dat het verkiezingsproces in Mozambique met de
officiële bekendmaking van de verkiezingsuitslag op 22 december 1999 is afgerond, en feliciteert
het Mozambikaanse volk omdat het blijk heeft gegeven van waardigheid en zelfbeheersing.

Bij de verkiezingen waren internationale en lokale waarnemers aanwezig, inclusief een gemeen-
schappelijke waarnemingsmissie van de Europese Unie die in een eerste verklaring op 12 december
opmerkte dat de stembusgang een vrij en eerlijk verloop heeft gekend en het Mozambikaanse volk
zijn wil tot uitdrukking heeft kunnen brengen.

De Europese Unie is van mening dat de verkiezingen algemeen genomen vrij en eerlijk zijn
verlopen. De beide grootste partijen hebben beschuldigingen van fraude en wangedrag geuit die,
indien zij tot formele klachten zouden leiden, moeten worden onderzocht en tot klaarheid gebracht
overeenkomstig de wet.

De Europese Unie is van mening dat de verkiezingen van 1999 in Mozambique een nieuwe stap zijn
bij de consolidatie van de meerpartijendemocratie en van vrede en stabiliteit in het land en de regio,
en een stevige basis vormen voor verdere samenwerking tussen de Europese Unie en Mozambique.

_______________________

129/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de militaire staatsgreep in Ivoorkust

Brussel, 7 januari 2000

De Europese Unie neemt met grote verontrusting kennis van de militaire staatsgreep en de
ontbinding van de politieke en wettelijke instellingen die op 24 december 1999 in Ivoorkust hebben
plaatsgevonden. Zij spoort alle partijen aan het democratische grondwettelijke bestuur in het land
snel en op vreedzame wijze te herstellen, de mensenrechten te eerbiedigen en de veiligheid tijdens
de overgangsperiode te waarborgen.

Voorts betuigt de Europese Unie haar steun aan het afgelopen juli door de topconferentie van de
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid genomen besluit om militaire staatsgrepen te veroordelen en
regeringen die met wapengeweld aan de macht komen te isoleren.

De EU acht tevens snel herstel van het democratisch bestuur in Ivoorkust van belang voor de
toekomstige samenwerking tussen de EU en Ivoorkust, met name in het licht van de mogelijkheid
om de procedure van artikel 366 bis van de vierde herziene Overeenkomst van Lomé in te leiden.
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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.

________________________

01/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de parlementsverkiezingen in de Republiek Kroatië op 3 januari

Brussel, 5 januari 2000

De Europese Unie is verheugd over de parlementsverkiezingen in de Republiek Kroatië op
3 januari 2000. Deze verkiezingen, die volgens de internationale waarnemers een rustig en ordelijk
verloop kenden en waarbij de kiezers hun politieke wil vrij konden uiten, kunnen een belangrijke
stap zijn om Kroatië dichter te brengen bij het perspectief van volledige integratie in de Europese
structuren.

De Europese Unie feliciteert het Kroatische volk met de democratische wijze waarop de verkie-
zingen werden gehouden en roept alle politieke krachten op om de verkiezingsresultaten te
erkennen en te eerbiedigen.

De Europese Unie bevestigt opnieuw haar bereidheid om de samenwerking met de Republiek
Kroatië uit te breiden en te intensiveren, indien de nieuwe regering ernstige hervormingen nastreeft
waarbij de democratische instellingen worden versterkt, de naleving van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden wordt verbeterd en economische hervormingen worden doorgevoerd, en
maatregelen neemt die leiden tot etnische verzoening en tot vrede en stabiliteit in de regio.

________________________
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02/2000

Verklaring van het voorzitterschap
namens de Europese Unie

inzake de beslissing van het Grondwettelijk Hof van Oekraïne
van 30 december 1999 over de doodstraf

Brussel, 11 januari 2000

De Europese Unie is ingenomen met de beslissing van het Grondwettelijk Hof van Oekraïne van 30
december 1999 waarbij wordt bepaald dat de bepalingen van het Oekraïnse wetboek van strafrecht
inzake de doodstraf ongrondwettig zijn, omdat zij een schending zijn van de artikelen 27 en 28 van
de grondwet, die het beginsel van respect voor het menselijk leven erkent en elke vorm van
inhumane behandeling verbiedt.

De Europese Unie heeft er vertrouwen in dat het Oekraïnse wetboek van strafrecht in overeen-
stemming met deze fundamentele beslissing zal worden herzien.

De Unie vindt dat deze beslissing de bereidheid van Oekraïne aantoont om zich aan te sluiten bij
een positieve trend die gaat in de richting van de universele afschaffing van de doodstraf. Dit is het
ultieme doel van de Europese Unie, getuige de verklaring en de richtsnoeren van de EU die tijdens
de Raad Algemene Zaken van juni 1998 in Luxemburg werden aangenomen .

Deze verstrekkende beslissing is geheel in overeenstemming met de doelstellingen van de
Gemeenschappelijke strategie ten aanzien van Oekraïne op het gebied van de bevordering van de
mensenrechten, alsmede met de letter en de geest van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en alle andere relevante internationale rechtsinstrumenten die de afschaffing
van deze inhumane praktijk vragen.

In het licht van deze positieve beslissing, die kracht bijzet aan het strategische partnerschap tussen
de EU en Oekraïne, dringt de Europese Unie er bij Oekraïne op aan het Zesde Protocol bij het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te
bekrachtigen, dat het eerste instrument in het internationale recht is dat de afschaffing van de
doodstraf wettelijk verplicht stelt voor de verdragsluitende partijen. De EU herinnert voorts aan de
toezegging van Oekraïne, als lid van de Raad van Europa, om voor november 1998 de doodstraf
volledig af te schaffen.

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

_______________________

03/2000
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Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in Indonesië

Brussel, 17 januari 2000

De EU constateert dat er in Indonesië de afgelopen maanden historische veranderingen hebben
plaatsgevonden. Zij steunt de inspanningen van de nieuwe democratisch verkozen Indonesische
regering en is ingenomen met de initiatieven die president Wahid heeft genomen om de democratie
in zijn land te versterken, het leger en het rechtsstelsel te hervormen, de economie nieuw leven in te
blazen en de interne conflicten op te lossen door dialoog in plaats van met wapens.

De EU is derhalve van oordeel dat de beperkende maatregelen die in september 1999 ten aanzien
van de vorige Indonesische regering zijn genomen en die vandaag verstrijken, niet verlengd hoeven
te worden; zij wijst er evenwel op dat het wapenexportbeleid van de EU strikt zal worden
uitgevoerd overeenkomstig de gedragscode van de EU. De EU zal de gebeurtenissen in Indonesië
dan ook op de voet blijven volgen.

De Europese Unie is diep bezorgd over het ontstellende geweld in de Molukken, de spanningen in
Irian Jaya en het aanslepende conflict in Atjeh. De EU onderstreept dat degenen die de mensen-
rechten hebben geschonden, in het bijzonder op Oost-Timor, ter verantwoording moeten worden
geroepen en dat de internationale bezorgdheid over het lot van de tienduizenden vluchtelingen op
West-Timor moet worden weggenomen.

Aan de vooravond van het bezoek van president Wahid aan Europa zegt de Europese Unie
nogmaals haar steun toe aan een sterk, verenigd en democratisch Indonesië en verklaart zij zich
bereid de nieuwe Indonesische regering te helpen om die uitdagingen het hoofd te bieden en op die
manier de banden tussen de Europese Unie en een democratisch Indonesië te versterken.

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

__________________

04/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Angola
Brussel, 17 januari 2000

De Europese Unie volgt de situatie in Angola op de voet. Zij is op de hoogte van de belangrijke
ontwikkelingen aan het militaire front en blijft ervan overtuigd dat er een politieke oplossing moet
worden gevonden om het land een duurzame vrede te bezorgen die het Angolese volk stabiliteit en
vooruitgang kan brengen.

De Europese Unie herhaalt dat UNITA, onder leiding van Dr. Jonas Savimbi, door kernbepalingen
van het Protocol van Lusaka niet na te leven de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de oorlog
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in Angola. Door voortdurend resoluties van de VN-Veiligheidsraad met voeten te treden, kiest
Dr. Savimbi willens en wetens voor het conflict, in plaats van zijn beloftes te houden; deze handel-
wijze roept gerechte twijfels op omtrent de vraag of hij zich wel echt voor een nationale verzoening
in Angola wenst in te zetten.

De Europese Unie roept UNITA op om haar militaire activiteiten onmiddellijk te staken, en blijft
vastberaden alle internationale pogingen steunen om de sancties van de VN-Veiligheidsraad tegen
UNITA te verscherpen.

De Europese Unie doet een beroep op al diegenen binnen UNITA die bereid zijn zich aan de
bepalingen van het Protocol van Lusaka te houden, om hun eenduidige wil te tonen om een vrucht-
bare dialoog aan te gaan met de regering, en spoort de Angolese autoriteiten aan dat blijk van goede
wil positief te beantwoorden.

De Europese Unie spoort de Angolese regering aan de juiste politieke, maatschappelijke en
economische omstandigheden te scheppen voor een opbloei van de democratie en de rechtsstaat in
Angola. De Europese Unie is van mening dat de regering in dat opzicht een bijzondere verant-
woordelijkheid draagt voor de bevordering van de mensenrechten - mede in de gebieden die door
UNITA werden gecontroleerd -, de democratische beginselen, behoorlijk bestuur en de versterking
van een vrije civiele samenleving.

De Europese Unie roept de regering, die het Verdrag van Ottawa heeft ondertekend, en in het
bijzonder UNITA nogmaals op om onmiddellijk op te houden met het leggen van mijnen in het
land.

De Europese Unie is bezorgd over de recente gevechten over internationale grenzen heen tussen het
Angolese leger en UNITA, en beklemtoont het belang van stabiliteit, dialoog tussen staten en
samenwerking met het oog op de veiligheid en de economische ontwikkeling van de regio.

De Europese Unie zal bereid zijn te bekijken hoe de regering van Angola kan worden bijgestaan bij
de wederopbouw en het herstel van het land binnen een democratisch kader. Bijzondere aandacht
zal daarbij blijven uitgaan naar humanitaire hulp om het lijden van de door de oorlog getroffen
Angolese bevolking te verlichten.

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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05/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende
de Republiek Congo

Brussel, 25 januari

De EU heeft nota genomen van de overeenkomsten die vertegenwoordigers van het leger en de
milities respectievelijk op 16 november 1999 te Pointe Noire en op 29 december 1999 te
Brazzaville hebben ondertekend, en juicht het toe dat President Bongo van Gabon is aangewezen
als bemiddelaar voor een alomvattende dialoog.

De beide overeenkomsten zijn belangrijke stappen op de weg naar pacificatie en nationale
verzoening in de Republiek Congo, waar de bevolking nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen
van een langdurig gewapend conflict dat het land ontwricht heeft.

De EU doet daarom een beroep op alle Congolese partijen af te zien van geweld en vaste vorm te
geven aan hun voornemen een alomvattende nationale dialoog aan te gaan teneinde:
- voor eens en voor altijd een einde te maken aan de vijandelijkheden;
- te komen tot volledige eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat en democratie te

herstellen door middel van vrije en eerlijke verkiezingen.

Indien er vorderingen worden gemaakt op de weg naar vrije, transparante en pluralistische
verkiezingen, kan de Europese Unie overwegen naast humanitaire noodhulp bijstand te verlenen om
bij te dragen tot het herstel van vrede, democratie en het ontwikkelingsproces in Congo-Brazzaville.

De met de Europese Unie geassocieerde landen in 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.

________________________

06/2000
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de normalisatie van de betrekkingen van Sudan met zijn buurlanden
Brussel, 31 januari 2000

De Europese Unie verheugt zich over de recente stappen in de richting van een normalisatie van de
bilaterale betrekkingen tussen Sudan en zijn buurlanden Egypte, Eritrea, Ethiopië en Uganda, en
bevestigt opnieuw het belang van een constructieve dialoog, gericht op stabiliteit en samenwerking
in de regio. Zij herinnert eraan dat de normalisatie van deze betrekkingen een van de punten is die
in de huidige "hernieuwde dialoog" tussen de Europese Unie en de Sudanese regering worden
besproken. De Europese Unie ziet uit naar verdere stappen in de betrekkingen van Sudan met zijn
buurlanden om de vooruitzichten op vrede, stabiliteit en samenwerking in de regio te verbeteren.
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De Europese Unie moedigt de Sudanese en de Ugandese autoriteiten aan, zich te houden aan de
bepalingen van de op 8 december 1999 ondertekende overeenkomst. De Europese Unie roept beide
partijen op, af te zien van ieder militair optreden, militaire of logistieke steun aan opstandige
groeperingen op elkaars grondgebied te staken, en een einde te maken aan het klimaat van
vijandigheid dat onmetelijk veel leed veroorzaakt heeft voor de burgerbevolking. De Europese Unie
moedigt ertoe aan, alle krijgsgevangenen vrij te laten en alle ontvoerde personen - met name
kinderen - te laten terugkeren naar hun familie.

De Europese Unie verheugt zich, behalve over de consolidatie van de betrekkingen tussen Sudan en
Ethiopië, eveneens over het besluit van Sudan en Eritrea om de diplomatieke betrekkingen te
hervatten; dit zal de veiligheid en stabiliteit in de regio helpen verbeteren. Zij moedigt aan tot het
openen van de gemeenschappelijke grenzen en tot de hervatting van lijnvluchten tussen de twee
landen.

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.

______________________

07/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de afschaffing van de doodstraf in Turkmenistan

Brussel, 24 januari 2000

De Europese Unie is verheugd over het besluit van de Turkmeense autoriteiten om de doodstraf af
te schaffen.

De Europese Unie is van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de verbetering
van de menselijke waardigheid en de gestage ontwikkeling van de mensenrechten, en herhaalt dat
zij de wereldwijde afschaffing van de doodstraf nastreeft, of ten minste de invoering van moratoria
op de uitvoering van de doodstraf als een eerste stap naar dat doel.

In die zin is de Europese Unie van mening dat het besluit van de Turkmeense autoriteiten een
fundamentele stap vooruit is in de bevordering van de mensenrechten in Turkmenistan, en een
belangrijke bijdrage tot de wereldwijde afschaffing van de doodstraf.

De Europese Unie roept de Turkmeense autoriteiten op om verdere stappen te zetten in de
eerbiediging en de bevordering van de mensenrechten in Turkmenistan.

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

_______________________
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08/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de terechtstelling van zes personen in Oezbekistan als gevolg van de bomaanslag

te Tasjkent in februari 1999
Brussel, 28 januari 2000

De EU is tegen de doodstraf, overal en altijd, en roept op tot wereldwijde afschaffing. Als eerste
stap vraagt de EU om een moratorium van terechtstellingen.

Daar waar de doodstraf nog bestaat dringt de EU erop aan dat deze straf enkel wordt uitgevoerd
overeenkomstig de internationaal aanvaarde regels en normen.

De EU betreurt ten zeerste de terechtstelling van de zes personen die na de bomaanslag in Tasjkent
in februari 1999 tot de doodstraf zijn veroordeeld.

De EU is van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt aan de versterking van de
menselijke waardigheid en de progressieve ontwikkeling van de mensenrechten. In alle landen die
daartoe overgaan, vormt dit een fundamentele stap voorwaarts naar democratie en bescherming van
de mensenrechten.

De EU roept de regering van Oezbekistan op af te zien van de uitvoering van de doodstraf en de
noodzakelijke maatregelen te nemen met het oog op de afschaffing van de doodstraf of althans de
instelling van een moratorium.

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

______________________

09/2000

Verklaring van de Europese Unie over Kroatië
Brussel, 24 januari 2000

De recente parlementsverkiezingen in Kroatië en het democratische verloop daarvan hebben een
nieuwe fase in de Kroatische politiek ingeluid. De EU is ingenomen met deze ontwikkeling en kijkt
met belangstelling uit naar de presidentsverkiezingen en de vorming van een nieuwe regering.
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Tegen deze achtergrond heeft de Raad besloten spoedig de gezamenlijke adviserende task force
EU-Kroatië in te stellen om het terrein te effenen voor toekomstige contractuele betrekkingen in het
kader van het stabilisatie- en associatieproces. Tevens heeft hij besloten om bij wijze van eerste stap
in de richting van een versterkte politieke dialoog de aanstaande Kroatische premier uit te nodigen
naar de Raad Algemene Zaken van 14 februari.

De geslaagde vergadering van voorzitter Prodi op 14 januari met de nieuwe leiders en met de
fungerend president is een stimulans voor de Raad. Hij is ingenomen met het voornemen van de
Commissie om haar vertegenwoordiging in Zagreb te versterken en volgende maand een waar-
nemingsmissie te sturen die de behoeften moet ramen en prioriteiten vaststellen met het oog op
uitbreiding van de communautaire steun. Zodra de omstandigheden het toelaten, kan een onderzoek
worden gedaan naar de haalbaarheid van een stabilisatie- en associatieovereenkomst.

Met de integratie van Kroatië in de Europese structuren in het vooruitzicht verwacht de Europese
Unie dat de nieuwe regering voldoet aan de bekende voorwaarden die voor een nauwere relatie
tussen Kroatië en de EU zijn opgesteld: namelijk vooruitgang bij de hervormingen inzake de
grondwet, de verkiezingen, de media en de rechtspleging, volledige eerbiediging van de
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, economische hervormingen, actieve vooruitgang op
het punt van de verplichtingen van Kroatië krachtens de akkoorden van Dayton en Parijs
(inzonderheid de terugkeer van de vluchtelingen en volledige samenwerking met het ICTY) en
volledige deelname aan de regionale samenwerking. De EU onderstreept ook nadrukkelijk het
belang van een actieve Kroatische inzet voor de beginselen en doelstellingen van het stabiliteitspact
voor Zuidoost-Europa.

De EU verheugt zich op samenwerking met de nieuwe regering van Kroatië, hoopt op spoedige
vooruitgang op deze punten en is bereid Kroatië te helpen om het hoofd te bieden aan de
uitdagingen waarvoor het land zich bij de ontwikkeling van nauwere betrekkingen met de EU
geplaatst ziet.

De Raad hoopt dat het voorbeeld van de recente ontwikkelingen in Kroatië weldra navolging zal
krijgen in de regio en een succesvolle en constructieve samenwerking tussen de EU en Kroatië
inluidt.

__________________

10/2000
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Guinee-Bissau
Brussel, 27 januari 2000

De Europese Unie verheugt zich over de terugkeer van de constitutionele en democratische orde in
Guinee-Bissau via vrije en eerlijke verkiezingen voor het parlement en het presidentschap waarvan
de uitslag de uitdrukking is van de wil van de bevolking van dit land. De Europese Unie roept alle
partijen in Guinee-Bissau op om deze uitslag te eerbiedigen en onderling samen te werken teneinde
de vrede, de nationale verzoening en de economische ontwikkeling te consolideren.
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De Europese Unie feliciteert de recentelijk democratisch verkozen regeringsinstellingen van het
land en moedigt hen ten zeerste aan om in een geest van verdraagzaamheid te handelen opdat de
democratie, de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten versterkt worden in het belang
van de bevolking van Guinee-Bissau en van diens welvaart.

De Europese Unie herhaalt dat zij onder deze voorwaarden bereid is met de nieuwe autoriteiten
samen te werken en Guinee-Bissau verder te steunen in zijn programma voor wederopbouw en
rehabilitatie.

De Europese Unie prijst de inspanningen van de regering van nationale eenheid en van de
UNOGBIS ter bevordering van het vredes- en democratiseringsproces in Guinee-Bissau.
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.

______________________

11/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de afschaffing
van de doodstraf op Cyprus

Brussel, 28 januari 2000

De Europese Unie juicht het toe dat de Republiek Cyprus recentelijk heeft besloten om Protocol
nr. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, inzake de afschaffing
van de doodstraf, te bekrachtigen.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts die de inzet van Cyprus ter bevordering van de
mensenrechten kracht bijzet.

De Europese Unie spreekt wederom haar steun uit voor het standpunt van de Raad van Europa
waarin wordt opgeroepen tot universele afschaffing van de doodstraf en erop wordt aangedrongen
om in afwachting daarvan in Europa de bestaande moratoria op de uitvoering ervan te handhaven.

_______________________
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EUROPESE REKENKAMER

BENOEMING VAN ACHT LEDEN VAN DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN

De voorzitter van de Raad van de Europese Unie heeft op 17 december 1999 ter informatie van het
Europees Parlement een eensluidend afschrift doen toekomen van het besluit van de Raad tot
benoeming van

de heer Robert REYNDERS
de heer Jørgen MOHR
de heer Juan Manuel FABRA VALLES
mevrouw Máire GEOGHEGAN-QUINN
de heer Giorgio CLEMENTE
de heer Vitor Manuel da Silva CALDEIRA
de heer Aunus SALMI
de heer Jan O. KARLSSON

tot leden van de Europese Rekenkamer voor de periode 1 maart 2000 tot en met 28 februari 2006.

_______________
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D I V E R S E

AAN DE EUROPESE RAAD VAN HELSINKI VOORGELEGDE DOCUMENTEN
(Beschikbaar bij de dienst Distributie)

● Overzichtsdocument van de Commissie inzake de uitbreiding
(12053/99) (COM(99)0599)

● Verslag inzake de Europese Conferentie
(13764/99)

● Efficiënte instellingen na de uitbreiding: Opties voor de Intergouvernementele Conferentie -
verslag van het voorzitterschap
(13636/99)

● Een doeltreffende Raad voor een uitgebreide Unie: richtsnoeren voor de hervorming en
optionele aanbevelingen
(13863/99)

● Verslag van het voorzitterschap over de versterking van het gemeenschappelijk Europees
beleid inzake veiligheid en defensie - niet-militaire crisisbeheersing van de Europese Unie
(13619/1/99 REV 1)

● Verslag van het voorzitterschap over de uitvoering van de gemeenschappelijke strategie ten
aanzien van Rusland
(13860/99)

● Gemeenschappelijke strategie ten aanzien van Oekraïne
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99)

● Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa: verslag betreffende de acties van de EU ter onder-
steuning van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa
(13814/99)

● Verslag van het voorzitterschap "versterking van het optreden van de Europese Unie op het
gebied van de mensenrechten"
(13557/99)

● Verslag van de Raad (ECOFIN) over de coördinatie van het economisch beleid: herziening
van het instrumentarium en ervaring met fase 3 van de EMU
(13123/1/99 REV 1)

● Verslag van de Raad (ECOFIN) over versterkte samenwerking inzake het belastingbeleid
(13140/1/99 REV 1)

● Verslag van de Raad (ECOFIN) over de fraudebestrijding
(13329/1/99 REV 1)
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● Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid
(13607/99 + ADD 1)

● Verslag van de Raad over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid voor 2000
(13606/99)

● Aanbeveling van de Commissie voor aanbevelingen van de Raad inzake de tenuitvoerlegging
van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
(10994/99) (COM(99)0445 – C5-0147/99-CNS990816DBC)

● Aanbevelingen van de Raad inzake de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid van de lid-
staten
(13608/99)

● Mededeling van de Commissie "Voorstel voor richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid
van de lidstaten voor 2000"
(10992/99) (COM(99)0441-C5-0147/99-CNS990816)

● Verslag van de Raad van Helsinki over de strategie voor de integratie van milieuaspecten en
duurzame ontwikkeling in het energiebeleid
(13773/99)

● Verslag van de Raad over vervoer en milieu
(11717/99)

● Verslag van de Raad Interne Markt aan de Europese Raad van Helsinki over de integratie van
milieubescherming en duurzame ontwikkeling in het internemarktbeleid
(13622/99)

● Verslag van de Raad over de integratie van duurzame ontwikkeling in het industriebeleid van
de Europese Unie
(13549/1/99 REV 1)

● Verslag van de Raad Strategie voor de integratie van milieuoverwegingen en duurzame
ontwikkeling in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, als bepaald door de Raad Landbouw
(13078/99)

● Integratie van het milieu in het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap
(13644/99)

● Verslag van de Commissie over de integratie van milieuoverwegingen en duurzame
ontwikkeling in het beleid van de Gemeenschap
(13572/99)(SEC(99)1941-DE-EN-FR)

● Gecoördineerd verslag van de Commissie betreffende milieu-indicatoren
(13573/99)(SEC(99)1942

● Mededeling van de Commissie over de algemene beoordeling van het 5e milieuprogramma
(13598/99)(COM(99)0543)
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● Verslag van de Commissie aan de Europese Raad: "De wetgeving verbeteren, 1999", inclusief
subsidiariteit"
(13725/99)(COM(99)0562-C5-0279/99)

● Verslag over de voltooiing en evaluatie van het actieplan ter bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s))

● Actieplan van de Europese Unie voor een gemeenschappelijk optreden ten aanzien van de
Russische federatie ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Basisbeginselen
(13009/1/99 REV 1)

● Drugsstrategie van de Europese Unie (2000-2004)
(12555/3/99 REV 3)

● Verslag van de Commissie betreffende het behoud van de bestaande sportstructuren en de
handhaving van de sociale functie van sport in de Gemeenschap

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

Naam Betreft Commissie Datum Fractie Doc.

van den BERG Wetgeving verbeteren
1998-1999

AFCO (A) 27.01.00 PSE C5-0279/99

Lord INGLEWOOD Motivering van
amendementen
(toepassing art. 159,
 lid 3)

AFCO (P) 11.01.00 PPE

MUSCARDINI Voorkoming en
bestrijding van de
georganiseerde
criminaliteit, een
strategie voor het begin
v.h. millennium

AFET (A) 25.01.00 UEN C5-0037/00

NAIR Europees-Mediterrane
partnerschap ,
MEDA-programma
(wijziging Verordening
(EG) 1488/96)

AFET (A) 25.01.00 PSE C5-0023/00

SOULADAKIS Interimovereenkomst
met Turkmenistan

AFET (A) 25.01.00 PSE C5-0338/99

GUE/NGL-Fraktie Humanitaire hulp:
evaluatie en toekomst
van de activiteiten van de
Gemeenschap (verord.
1257/96/EG.)
Mededeling

AFET (A) 25.01.00 GUE/
NGL

C5-0044/00

VERTS/ALE-Fraktie Overschrijding
buitengrenzen en
ontwikkeling van de
samenwerking in het
kader van Schengen

AFET (A) 25.01.00 VERTS/
ALE

C5-0042/00

BROK Pretoetredingsstrategie
Cyprus en Malta

AFET (P) 11.01.00 PPE C5-0308/99

BROK Uitzonderlijke financiële
bijstand van de
Gemeenschap aan
Kosovo

AFET (P) 25.01.00 PPE C5-0045/00
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Naam Betreft Commissie Datum Fractie Doc.
MORILLON Toetredingsverzoek

Turkije
AFET (P) 25.01.00 PPE C5-0036/00

TITLEY Jaarverslag wapenexport AFET (P) 25.01.00 PSE C5-0021/00

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

AFET (P) 11.01.00 PPE C5-0115/99

AUROI Richtlijn inzake
ongewenste stoffen en
producten in diervoeding

AGRI (P) 26.01.00 VERTS/
ALE

C5-0344/99

MAAT Melk en
zuivelproducten:
schoolmelk (wijz. richtl.
1255/1999/EG)

AGRI (P) 26.01.00 PPE C5-0047/00

PESÄLÄ Melk, zuivelproducten:
exportrestituties (wijz.
ver. 1255/99/EG)

AGRI (P) 26.01.00 ELDR C5-0339/99

SOUCHET Door verwerking van
landbouwproducten
verkregen goederen,
wijziging verordening;
WTO

AGRI (P) 26.01.00 UEN

BOURLANGES Uitzonderlijke financiële
bijstand van de
Gemeenschap aan
Kosovo

BUDG (A) 26.01.00 PPE C5-0045/00

CASACA Steun voor producenten
van bepaalde
akkerbouwgewassen,
met inbegrip van
vezelvlas en -hennep
(wijz. ver. 1251/99/EG)

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0280/99
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CASACA Gemeenschappelijke
ordening der markten in
de sector vezelvlas en –
hennep (wijz. ver.
1308/70/EEG)

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0281/99

GUY-QUINT Een communautair
samenwerkingskader ter
bevordering van
duurzame ontwikkeling
in het stedelijk milieu;
besluit

BUDG (A) 27.01.00 PSE C5-0309/99

MULDER Melk en
zuivelproducten:
schoolmelk (wijz. richtl.
1255/1999/EG)

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0047/00

NARANJO
ESCOBAR

Communautair
actieprogramma ter
bestrijding van
discriminatie 2001-2006

BUDG (A) 27.01.00 PPE C5-0046/00

NARANJO
ESCOBAR

Gelijke behandeling in
werkgelegenheid

BUDG (A) 27.01.00 PPE

SBARBATI Trans-Europese
Netwerken: vaststelling
van regels voor het
verlenen van fin. bijstand
(Verord.
2296/95/EG).Jaarverslag

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0010/00

SBARBATI Interoperabiliteit van het
conventionele
Trans.Europese
spoorwegsysteem

BUDG (A) 27.01.00 ELDR C5-0301/99

VERTS/ALE-Fraktie Nucleaire
veiligheid:ontmanteling
van GCO-installaties en
afvalbeheer. Mededeling

BUDG (A) 27.01.00 VERTS/
ALE

C5-0214/99

THEATO Intergouvernementele
Conferentie IGC:
voorstellen van het
Europees Parlement

CONT (A) 11.01.00 PPE C5-0329/99
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CASACA Landbouw: geïntegreerd
beheers- en
controlesysteem voor
communautaire
steunregelingen (wijz.
ver.)

CONT (P) 11.01.00 PSE C5-0317/99

PRETS Initiatief van de
republiek Oostenrijk
inzake de bestrijding van
kinderpornografie op
Internet

CULT (A) 27.01.00 PSE C5-0318/99

GASOLIBA I
BÖHM

Misdaadbestrijding:
witwassen van geld,
financiële
inlichtingseenheden
(richtlijn 91/308/EEG)

ECON (A) 17.01.00 ELDR C5-0330/99

MARINOS Aanvullende
ziektekostenverzekering

ECON (A) 26.01.00 PPE

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

ECON (P) 17.01.00 PPE C4-0531/98

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

ECON (P) 17.01.00 PPE C4-0532/98

RANDZIO-PLATH Belasting over de
toegevoegde waarde:
uitzonderingsbep. voor
Oostenrijk en Portugal
(wijz. Richtlijn
77/288/EEG)

ECON (P) 17.01.00 PSE C5-0007/00

THYSSEN Richtsnoeren inzake
verticale
overeenkomsten

ECON (P) 17.01.00 PPE C5-0009/00
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BERENGUER
FUSTER

Uitwisseling van
informatie met derde
landen (wijz. richtl.
85/611/EEG,
92/49/EEG, 92/92/EEG,
93/22/EEG

ECON (P) 26.01.00 PSE C5-0011/00

PPE-Fraktie Europees stelsel van ec.
rekeningen, nationaal en
regionaal swapovereenk.
en rentegarantie (wijz.
verord.)

ECON (P) 26.01.00 PPE C5-0018/00

COCILOVO Risico-kapitaal en het
creëren van
werkgelegenheid:
uitvoering van het
actieplan. Mededeling

EMPL (A) 01.02.00 PPE C5-0320/99

REIS Gevaarlijke stoffen en
preparaten,
azokleurstoffen in leder
(19e wijz.)

EMPL (A) 01.02.00 PPE C5-0312/99

OOMEN-RUIJTEN De situatie van
pendelaars

EMPL (P) 01.02.00 PPE

ROCARD Aanvullende
ziektekostenverzekering

EMPL (P) 01.02.00 PSE

KRONBERGER Elektriciteit uit duurzame
bron en de interne markt
voor elektriciteit

ENVI (A) 26.01.00 NI C5-0342/99

STAES Diervoeding: handel in
en verkeer van
voedermiddelen (wijzig.
richtl. 79/373/EEG,
96/25/EG)

ENVI (P) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0459/98

STAES Diervoeding: officiële
controles (wijz. richtl.
95/53/EG)

ENVI (P) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0614/98

BAKOPOULOS Gevaarlijke stoffen en
preparaten,
azokleurstoffen in leder
(19e wijz.)

ENVI (P) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0312/99
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MAATEN Productie, presentatie en
verkoop van
tabaksproducten
(algehele omwerking)

ENVI (P) 26.01.00 ELDR C5-0016/00

PPE-Fraktie Bescherming van de
gezondheid van
kinderen: ftalaten,
gevaarlijke stoffen,
speelgoed (wijziging
richtlijn)

ENVI (P) 26.01.00 PPE C5-0276/99

PSE-Fraktie Een communautair
samenwerkingskader ter
bevordering van
duurzame ontwikkeling
in het stedelijk milieu;
besluit

ENVI (P) 11.01.00 PSE C5-0309/99

PPE-Fraktie Gelijke behandeling in
werkgelegenheid

FEMM (A) 26.01.00 PPE

SMET Normalisering voor de
campagne huishoudelijk
personeel in de informele
economie

FEMM (P) 26.01.00 PPE

SMET
GRÖNER

Follow-up voor een
actieplan i.v.b. met
Peking

FEMM (P) 26.01.00 PPE
PSE

GALLAGHER Pretoetredingsstrategie
Cyprus en Malta

INDU (A) 27.01.00 UEN C5-0308/99

MORGANTINI Jaarverslag wapenexport INDU (A) 27.01.00 GUE/N
GL

C5-0021/00

WESTENDORP Y
CABEZA

Gemeenschappelijke
ordening der markten in
de sector bananen,
invoerregeling (wijz. ver.
404/93/EEG)

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0277/99

WESTENDORP Y
CABEZA

Uitzonderlijke financiële
bijstand van de
Gemeenschap aan
Kosovo

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0045/00
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PSE-Fraktie Communautair
actieprogramma ter
bestrijding van
discriminatie 2001-2006

INDU (A) 27.01.00 PSE C5-0046/00

MAATEN Interimovereenkomst
met Turkmenistan

INDU (P) 27.01.00 PPE C5-0338/99

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Auto-industrie,
remmechanisme
personenauto's, richtlijn
13-H EEG/V.N.

INDU (P) 27.01.00 PPE

READ Informatiemaatschappij:
initiatief van de
Commissie voor de
Europese Raad van
Lissabon op 23 en 24
maart 2000

INDU (P) 27.01.00 PSE C5-0063/00

VALDIVIELSO DE
CUÉ

Europees-Mediterrane
partnerschap ,
MEDA-programma
(wijziging Verordening
(EG) 1488/96)

INDU (P) 27.01.00 PPE C5-0023/00

CEDERSCHIÖLD Initiatief van de
republiek Oostenrijk
inzake de bestrijding van
kinderpornografie op
Internet

JURI (A) 11.01.00 PPE C5-0318/99

WALLIS Misdaadbestrijding:
witwassen van geld,
financiële
inlichtingseenheden
(richtlijn 91/308/EEG)

JURI (A) 11.01.00 ELDR C5-0330/99

PALACIO
VALLELERSUNDI

Intergouvernementele
Conferentie IGC:
voorstellen van het
Europees Parlement

LIBE (A) 17.01.00 PPE C5-0329/99

FRAHM Gemeenschappelijk
actieprogramma voor de
integratie van
vluchtelingen

LIBE (P) 17.01.00 GUE/
NGL
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KIRKHOPE Initiatief van de
republiek Oostenrijk
inzake de bestrijding van
kinderpornografie op
Internet

LIBE (P) 17.01.00 PPE C5-0318/99

KLAMT Recht op
gezinshereniging

LIBE (P) 17.01.00 PPE

LEHNE Misdaadbestrijding:
witwassen van geld,
financiële
inlichtingseenheden
(richtlijn 91/308/EEG)

LIBE (P) 17.01.00 PPE C5-0330/99

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Visserijorganisatie
noordwestelijk deel van
de Atlantische Oceaan
(NAFO): controle van
niet-NAFO-schepen

PECH (P) 27.01.00 PPE C5-0041/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Instandhouding van de
visbestanden:
bescherming van jonge
exemplaren van mariene
orgnanismen (vijfde
wijz. ver.)

PECH (P) 27.01.00 PPE C5-0038/00

KOCH Kwijting 1998: algemene
begroting 1998

REGI (A) 26.01.00 PPE C5-0006/99

MARKOV Een communautair
samenwerkingskader ter
bevordering van
duurzame ontwikkeling
in het stedelijk milieu;
besluit

REGI (A) 26.01.00 GUE/
NGL

C5-0309/99

HATZIDAKIS Overeenkomst
EG-Hongarije over het
wegvervoer en het
gecombineerd vervoer
van goederen

REGI (P) 26.01.00 PPE

HATZIDAKIS Overeenkomst
EG-Hongarije over het
wegvervoer en het
gecombineerd vervoer
van goederen

REGI (P) 26.01.00 PPE
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MASTORAKIS Wegvervoer :
overeenkomsten
EG-Bulgarije en
EG-Hongarije,verdeling
van vergunningen

REGI (P) 26.01.00 PSE C5-0335/99

PSE-Fraktie Interoperabiliteit van het
conventionele
Trans.Europese
spoorwegsysteem

REGI (P) 26.01.00 PSE C5-0301/99

__________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft     Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Verslag
over de toepassing van Richtlijn 94/47/EG van het Europees
Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende
de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde
aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging
van een recht van deeltijds gebruik van onroerende
goederen

ENVI
JURI

SEC (99) 1795
final

Aanbeveling voor een besluit van de Raad tot machtiging
van de Commissie om onderhandelingen over een wijziging
van het geconsolideerde douanetarief voor bananen te
openen

INDU
AGRI
DEVE
JURI

SEC (99) 1820
final

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Tweede
tussentijds verslag over de territoriale
werkgelegenheidspacten

SEC (99) 1932
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: De Europese Unie en Macau na het
jaar 2000

AFET
INDU

COM (99) 484
final

Mededeling van de Commissie: Het milieu in Europa - Wat
zijn de vooruitzichten? - De algemene evaluatie van het
beleidsplan en actieprogramma van de Europese
Gemeenschap op het gebied van het milieu en duurzame
ontwikkeling 'Op weg naar duurzame ontwikkeling'

ECON
INDU
AGRI
ENVI

COM (99) 543
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's: EU-infrastructuren en het
millenniumprobleem - Eerste kwartaal 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 545
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: Bossen en ontwikkeling: de aanpak
van de Europese Commissie

ENVI
AGRI
DEVE

COM (99) 554
final
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Commissie van de Europese Gemeenschappen: 28e
Financieel Verslag betreffende het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de landbouw E.O.G.F.L. – Afdeling
Garantie - Begrotingsjaar 1998

BUDG
AGRI
CONT

COM (99) 568
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's over de gecoördineerde actie met
de lidstaten op het gebied van ondernemingenbeleid

AFET
INDU

COM (99) 569
final

Mededeling van de Commissie: De zekerheid van de
gasvoorziening in de Europese Unie

ENVI
INDU

COM (99) 571
final

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de verlening van macro-financiële bijstand
aan derde landen in 1997 en 1998

DEVE
INDU

COM (99) 580
final

Commissie van de Europese Gemeenschappen: De toestand
van de landbouw in de Europese Unie – Verslag 1998
gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag over
de werkzaamheden van de Europese Unie – 1998

AFET
CONT
INDU
AGRI

COM (99) 584
final

Commissie van de Europese Gemeenschappen: Vierde
verslag over de integratie van de eisen voor de bescherming
van de gezonheid in de communautaire beleidsmaatregelen
(1999)

ENVI COM (99) 587
final

Verslag van de Commissie aan de Begrotingsautoriteit over
het effect van de veranderingen in de dollar/euro-pariteit op
de uitgaven van het EOGFL-Garantie – Begrotingsjaar
1999

ECON
AGRI
BUDG

COM (99) 591
final

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Tussentijds verslag overeenkomstig artikel 6, lid
3, onder a), van Richtlijn94/62/EG betreffende verpakking
en verpakkingsafval

ENVI COM (99) 596
final

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad over het toestaan van de afwijking als voorzien in
artikel 19, lid 1, van het Verdrag ingediend op grond van
artikel 12, lid 4, van Richtlijn 94/80/EG

JURI
AFCO

COM (99) 597
final

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de harmonisatiebehoeften – Richtlijn
98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor aardgas

ECON
JURI
ENVI
INDU

COM (99) 612
final
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Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: Deelneming van de Europese
Gemeenschap aan Regionale Visserijorganisaties (RVO's)

BUDG
ENVI
PECH

COM (99) 613
final

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Onderzoek van het geïntegreerd mechanisme
voor financiële ondersteuning op middellange termijn van
de betalingsbalansen van de lidstaten – Verordening nr.
88/1969/EEG van de Raad

ECON COM (99) 628
final

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, de Europese Centrale Bank en het Economisch en
Sociaal Comité: Actieplan voor financiële diensten –
Voortgangsverslag

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's: EU-infrastructuren en het
millenniumprobleem - Verslag van de Commissie – Tweede
kwartaal 1999

COM (99) 639
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's: Plan voor de bijdrage van de
Gemeenschap aan de dopingbestrijding in de sport

LIBE
INDU
ENVI
CULT

COM (99) 643
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's: EU-infrastructuren en het
millenniumprobleem - Derde kwartaal 1999

ECON
REGI
INDU

COM (99) 651
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement betreffende de communautaire bijstand
ten behoeve van het stabilisatie- en associatieproces in
bepaalde landen van zuidoost-Europa - CARA-Programma
– Community Association and Reconstruction Assistance –
Richtsnoeren en voorschriften voor de bijstand ten behoeve
van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië en de Federale
Republiek Joegoslavië in het kader van het toekomstige
CARA-programmma - 2000-2006

BUDG
LIBE
INDU
AFET

COM (99) 661
final
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van
gevaarlijke goederen met binnenschepen

ENVI
REGI

COM (99) 563
final
COD 970193

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EG) nr. 1628/96 betreffende de
steun aan Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale
Republiek Joegoslavië en de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, met name wat de oprichting van het
Europees Bureau voor Wederopbouw betreft

BUDG
CONT
INDU
AFET

COM (99) 609
final
CNS 990132

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake de toewijziging van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten
voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede
inzake veiligheidscertificering

ECON
REGI

COM (99) 616
final
COD 980267

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

ECON
REGI

COM (99) 616
final

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de
spoorwegen in de Gemeenschap

ECON
REGI

COM (99) 616
final

____________________
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A.  AANGENOMEN RESOLUTIES EN BESLUITEN1

VERGADERPERIODE VAN 17 T/M 21 JANUARI 2000 (Straatsburg)
(Straatsburg)

MEDEBESLISSINGSPROCEDURE

Eerste lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

JURI/Procedure zonder verslag (C5-0067/1999)
18.1.2000 N blz.II/7
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : geen
COM(1999)0109 - C5-0067/99 - 1997/0357
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
toegang tot en de uitoefending van de werkzaamheden van de kredietinstellingen (gecodificeerde
versie)

JURI/ Procedure zonder verslag (C4-0212/1999)
18.1.2000 N blz.II/7
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : geen
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (gecodificeerde versie)
COM(1999)0113 - C4-0212/99 - 1999/0090

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

REGI/ Koch (A5-0104/1999)
18.1.2000 N blz.II/11
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 1-063
Aangenomen amendementen: 4
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 94/55/EG betreffende de onderlinge
                                                
1 Deel A van dit overzicht is opgesteld door DG II, Directoraat B, Dienst follow-up parlementaire besluiten (tel. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).

De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals gewijzigd bij besluit van 15 april 1999
(B5-0365/1999, PB C 219 van 30.7.1999, blz. 374).
Verklaring van de afkortingen en tekens:
N  = Notulen, voorlopige uitgave, blz. nr. …
VV = Volledig verslag der vergaderingen, voorlopige uitgave, redevoering nr. …

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg
COM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083
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INDU/ Turmes (A5-0102/1999)
20.1.2000 N blz.II/5
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-059
Aangenomen amendementen: 19
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen
COM(1999)0296 - C5-0010/99 - 1999/0127

Tweede lezing

♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

REGI/Koch (A5-0105/1999)
18.1.2000 N blz.II/9
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 1-053, 2-085
Aangenomen amendement: 1
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de minimumeisen voor het examen voor veiligheidsadviseurs voor het
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren
5563/1/1999 - C5-0208/99 - 1998/0106

RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

JURI/ Procedure zonder verslag (C4-0018/1998)
18.1.2000 N blz.II/7
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : geen
Voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad houdende toepassing van besluit
94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen
(gecodificeerde versie)
COM(1997)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352
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PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0106/1999)
18.1.2000 N blz.II/8
Standpunt van de Raad : zonder debat
Standpunt van de Commissie : zonder debat
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van vangstmogelijkheden en de financiële
tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van
de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe inzake de visserij voor de kust van Sao Tomé
en Principe, voor de periode van 1 juni 1999 tot en met 31 mei 2002
COM(1999)0550 - C5-0305/99 - 1999/0228

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

PECH/ Miguélez Ramos (A5-0094/1999)
21.1.2000 N blz.II/5
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 5-033, 5-036
Aangenomen amendementen: 2
Voorstel voor een verordening van de Raad  betreffende de versterking van de dialoog over het
gemeenschappelijk visserijbeleid met de industrie en met de betrokken kringen
COM(1999) 382 - C5-0145/1999 - 1999/0163

OVERIGE BESLUITEN

BEGROTINGSKWESTIES

♦ Kwijtingsprocedure

CONT/ Van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 N blz.II/7
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-288
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting betreffende de uitvoering van de
algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1997 betreffende afdeling I -
Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie en V - Rekenkamer SEC(1998) 520 –
C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998
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CONT/ Van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 N blz.II/9
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-288
Besluit van het Europees Parlement tot afsluiting van de rekeningen betreffende de uitvoering van
de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1997 betreffende de
afdelingen I - Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie en V – Rekenkamer
SEC(1998) 520 – C4-0350/1998, SEC(1998) 522 – C4-0351/1998, SEC(1998) 519 – C4-0352/1998

CONT/ Van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 N blz.II/12
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-288
Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit waarbij de Commissie
kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor
het begrotingsjaar 1997

CONT/ Van Hulten (A5-0001/2000)
19.1.2000 N blz.II/19
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-314
Resolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen van het Parlement over het te geven
gevolg aan het tweede verslag van het Comité van onafhankelijke deskundigen over de hervorming
van de Commissie

RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦ verklaringen van de andere instellingen

UEN, GUE/NGL, EDD, PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 en 0057/2000)2

20.1.2000 N blz.II/14
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-123, 2-149
Resolutie van het Europees Parlement over de milieuramp als gevolg van het vergaan van de Erika

                                                
2 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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UEN, GUE/NGL, EDD, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 en
0058/2000)3

20.1.2000 N blz.II/18
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-153, 2-173
Resolutie van het Europees Parlement over de recente stormen in Europa

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 en
0075/2000)4

20.1.2000 N blz.II/20
Standpunt van de Raad : VV 3-065
Standpunt van de Commissie : VV 3-104
Resolutie van het Europees Parlement over het vredesproces in het Midden-Oosten
♦ mondelinge vragen

ELDR, PSE (B5-0026 en 0036/2000)5

21.1.2000 N blz.II/7
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 5-044, 5-050
Resolutie van het Europees Parlement over bescherming van ontwikkelingswerkers en humanitaire
hulpverleners

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

REGI/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.1.2000 N blz.II/14
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 1-091
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie – De
structuurfondsen, het Cohesiefonds en de coördinatie ervan - Richtlijnen voor programma's in de
periode 2000-2006
COM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

                                                
3 Idem.
4 Idem.
5  De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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REGI/ Berend (A5-0107/1999)
18.1.2000 N blz.II/22
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 1-107
Resolutie van het Europees Parlement over het zesde periodieke verslag van de sociale en
economische situatie en ontwikkeling van de regio's in de Europese Unie
SEC(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123

ECON/ Rapkay (A5-0078/1999)
18.1.2000 N blz.II/33
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-050
Resolutie van het Europees Parlement over het XXVIIIste verslag van de Commissie over het
mededingingsbeleid (1998)
SEC(1999)0743 - C5-0121/99 - 1999/2124

ECON/ Jonckheer (A5-0087/1999)
18.1.2000 N blz.II/38
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-050
Resolutie van het Europees Parlement over het zevende overzicht van de steunmaatregelen van de
lidstaten voor de nijverheid en andere sectoren in de Europese Unie
COM(1999)0148 - C5-0107/1999 - 1999/2110

ECON/ Langen (A5-0073/1999)
18.1.2000 N blz.II/43
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-050
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie over de toepassing in
1998 van haar beschikking nr. 2496/96/EGKS van 18 december 1996 houdende communautaire
regels voor steun aan de ijzer- en staalindustrie (Staalsteuncode)
COM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107

PECH/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 N blz.II/22
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-047
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarlijks verslag van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement over de resultaten van de meerjarige oriëntatieprogramma’s voor de
vissersvloot aan het einde van 1997
COM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112
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♦  een verslag naar aanleiding van een "prelegislatieve" raadpleging over een onderwerp dat tot
de werkterreinen van de EU behoort

ECON/ von Wogau (A5-0069/1999)
18.1.2000 N blz.II/28
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-050
Resolutie van het Europees Parlement over het Witboek van de Commissie betreffende de
modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag
COM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108

♦ actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0048, 0065, 0067, 0080 en 0082/2000)6

20.1.2000 N blz.II/25
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-110, 4-115
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Tsjetsjenië

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE (B5-0049, 0063, 0077 en 0087/2000)7

20.1.2000 N blz.II/28
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-124
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Ivoorkust

PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0052, 0066 en 0069/2000)8

20.1.2000 N blz.II/30
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-155
Resolutie van het Europees Parlement over het recente geweld in Opper-Egypte

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0050, 0064, 0079 en 0083/2000)9

20.1.2000 N blz.II/32
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-155
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de mensenrechten in China
                                                
6 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
7 Idem.
8 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
9 Idem.
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UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 en
0084/2000)10

20.1.2000 N blz.II/34
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-155
Resolutie van het Europees Parlement over krijgsgevangenen van de Golf-oorlog

Verts/ALE, PSE, PPE-DE (B5-0078, 0081 en 0088/2000)11

20.1.2000 N blz.II/35
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-155
Resolutie van het Europees Parlement over de schendingen van de mensenrechten in verband met
het aardoliewinning- en pijplijnproject van Tsjaad en Kameroen

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0034, 0054, 0059, 0071 en 0073/2000)12

20.1.2000 N blz.II/37
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-168
Resolutie van het Europees Parlement over de Molukken

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 en
0086/2000)13

20.1.2000 N blz.II/39
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-179
Resolutie van het Europees Parlement over de catastrofale overstromingen in Venezuela

♦  de toepassing van artikel 192 van het EG-Verdrag – Wetgevingsinitiatief

CONT/ Theato (A5-0002/2000)
19.1.2000 N blz.II/5
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-076
Resolutie van het Europees Parlement houdende zijn aanbevelingen aan de Commissie inzake de
strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Unie

                                                
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
13 Idem.
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B. VRAGENUUR (B5-0003/00) 18 en 19 januari 2000

30 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

 Ioannis SOULADAKIS Bouw van een kerncentrale in het aardbevingsgebied in
Turkije

H-0780/99

William NEWTON
DUNN

Doorzichtigheid van besluiten van de Raad H-0784/99

Jonas SJÖSTEDT Algemene toegankelijkheid van EU-documenten H-0822/99

Pernille FRAHM Openbaarheid van informatie H-0010/00

Josu ORTUONDO
LARREA

Ontwerpverordening ter vaststelling van maximaal
toegelaten vangst van vispopulaties in het jaar 2000
(betreft: ansjovis)

H-0785/99

Alexandros ALAVANOS Maatregelen ter bestrijding van de aanhoudende
etnische zuivering van Serviërs en zigeuners in Kosovo

H-0788/99

Pat GALLAGHER Nieuw INTERREG-initiatief H-0796/99

Liam HYLAND Landbouw en het Portugese voorzitterschap H-0798/99

Brian CROWLEY Ontheemden en het Portugese voorzitterschap H-0799/99

Mihail PAPAYANNAKIS Bestrijding van armoede en maatschappelijke uitsluiting H-0009/00

Niall ANDREWS Portugees voorzitterschap en ontwikkelingsbeleid H-0801/99

Ioannis MARINOS Europese cultuur H-0809/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Europees beleid inzake de werkgelegenheid H-0814/99

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Voorzitterschap van de Raad H-0005/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

 Ioannis SOULADAKIS Bouw van een kerncentrale in het aardbevingsgebied in
Turkije

H-0781/99

 David BOWE Wapens met verarmd uranium H-0786/99

 Thomas MANN Benoeming van een EU-gevolmachtigde voor Tibet H-0793/99

 Eija-Riitta KORHOLA De verwerping door de Commissie van een regelgeving
inzake behoorlijk bestuur in de EU

H-0795/99

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer PATTEN

 Maj THEORIN Mainstreaming bij de communautaire steunverlening H-0829/99

 Bernd POSSELT Hulpverlening aan Centraal-Azië H-0831/99

Mevrouw DIAMANTOPOULOU

Mihail PAPAYANNAKIS Grieks actieplan voor de werkgelegenheid H-0778/99

Jens-Peter BONDE Deense regeling inzake vervroegde uittreding H-0782/99

Gerard COLLINS Richtlijn arbeidstijd H-0791/99

María AVILÉS PEREA Maatregelen ter bevordering van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen

H-0805/99

Emmanouil
BAKOPOULOS

Communautair programma EQUAL H-0807/99

Michael CASHMAN Artikel 13 Verdrag Europese Unie en de
werkgelegenheid

H-0808/99

María IZQUIERDO
ROJO

Bevordering werkgelegenheid vrouwen in
achterstandsgebieden

H-0813/99
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 Jan ANDERSSON Plannen van de Commissie inzake de presentatie van een
nieuw sociaal actieprogramma

H-0817/99

 Anneli HULTHÉN Mogelijkheden van gehandicapten deel te nemen aan het
vrij verkeer in de EU

H-0819/99

 Ole KRARUP Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers 96/71/EG

H-0006/00

____________________
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