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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

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

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
TDI Technische Fractie van Onafhankelijke Leden
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
ITRE 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
RETT 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\05A2000_NL.doc



INHOUD 3

Bulletin 15.05.2000
Sluiting van de redactie: 05.05.2000

- NL- PE 168.655

VOORZITTER

Voornaamste besluiten van het College van Quaestoren..................................................................06

ALGEMENE INFORMATIE

Europees Parlement

Samenstelling van het Europees Parlement .....................................................................................08
Vragenuur – (B5-0216/00)................................................................................................................10
Overzicht vragenuur – April 2000 ....................................................................................................12
Schriftelijke verklaringen - 2000 ......................................................................................................13

Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid

Verklaring inzake het Koreaanse schiereiland..................................................................................15
Verklaring betreffende de presidentsverkiezingen in Senegal..........................................................16
Verklaring over de verkiezing van de heer Vladimir Poetin tot president van Rusland...................16
Verklaring over  de situatie van de heer Alpha Condé .....................................................................17
Verklaring over de betoging op Onafhankelijkheidsdag op 25 maart in Minsk ...............................18
Verklaring over het invoeren van een moratorium inzake executies op de Filipijnen......................19
Verklaring over de uitspraak van het consititutioneel hof van Oekraïne inzake de
grondwettigheid van het op 16 april te houden referendum .............................................................20
Verklaring over Cambodja: Tribunaal voor de Rode Khmer ...........................................................20
Verklaring over het verkiezingsproces in Peru.................................................................................21
Verklaring betreffende de situatie in de Democratische Republiek Congo......................................21
Verklaring over het vonnis in het proces tegen voormalig premier Nawaz Sharif ...........................22
Verklaring over de aankondiging van een topontmoeting tusssen de twee Korea's .........................23
Verklaring betreffende de situatie in Gembia...................................................................................23
Verklaring betreffende Ethiopië en Eritrea.......................................................................................24
Veklaring over de vooruitgang bij de intra-Togolese dialoog ..........................................................24
Verklaring betreffende de in 2000 te houden toetsingsconferentie van de partijen
bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens ...........................................................25
Verklaring betreffende de herverkiezing van President Eduard Sjevardnadze van Georgië ............25
Verklaring betreffende de mensenrechten in Guatemala..................................................................26

Diverse
Documenten voorgelegd aan de Europese Raad van Lissabon.........................................................27

COMMISSIES

Benoeming van rapporteurs .............................................................................................................29

OFFICIËLE STUKKEN

Documenten van de Commissie ......................................................................................................34



INHOUD4

Bulletin 15.05.2000
Sluiting van de redactie: 05.05.2000

- NL- PE 168.655

OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Vergaderperiode van  29 t/m 30 maart 2000

Algemeen overzicht ..........................................................................................................................40

Begrotingswerkzaamheden
        De begrotingsprocedure ............................................................................................................42

1.  Medebeslissingsprocedure ..............................................................................................54

Politieke controle ..............................................................................................................................56
1.  Mededelingen, verklaringen en verslagen van de andere instellingen met inbegrip

                   van  hun verlaringen tegenover de voor alle leden toegankelijke Conferentie van
                   voorzitters.......................................................................................................................43

2.  Vragen aan de Raad  en/of de Commissie.......................................................................45

Vergaderperiode van 10 t/m 14 april  2000

Algemeen overzicht ..........................................................................................................................46

Wetgevingswerkzaamheden
       I.  Procedures

1.  Medebeslissing................................................................................................................49
2.  Bemiddeling ....................................................................................................................52
3.  Raadpleging.....................................................................................................................52

       II. Wetgevingsamendementen....................................................................................................54

Begrotingswerkzaamheden
Kwijtingsprocedure ..............................................................................................................59

Politieke controle
1.  Mededelingen, verklaringen en verslagen van de andere instellingen met inbegrip
     van hun verklaringen tegenover de voor alle leden toegankelijke Conferentie van
     van voorzitters .................................................................................................................62
 2. Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties ....................................................64
 3.  Vragen aan de Raad en/of de Commissie.......................................................................66

Diverse besluiten

1. Raadpleging door het Economisch en Sociaal Comité ....................................................67
2. Besluit betreffende de organisatie en de werking van het BOPEG..................................67



VOORZITTERSCHAP 5

Bulletin 15.05.2000
Sluiting van de redactie: 05.05.2000

- NL- PE 168.655

VOORZITTER



VOORZITTERSCHAP6

Bulletin 15.05.2000
Sluiting van de redactie: 05.05.2000

- NL- PE 168.655

VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat de heer Daniel DUCARME, fungerend voorzitter, en de heer Jacques POOS,
Quastor, aan de leden van het Europees Parlement de volgende mededelingen heeft doen toekomen:

03/00 Ronddeling van documenten en Publicatiebladen

06/00 Meubilair voor de kamers van de leden in Brussel en Straatsburg

07/00 Openingstijden "private Members'Bar " bij de ontvangstsalons van de
 leden in het ASP-gebouw te Brussel

10/00 Enquête

13/00 Vergaderrooster officiële vergaderingen van het Europees Parlement in 2000

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EINDE VAN HET MANDAAT IN HET EUROPEES PARLEMENT
VAN EEN GRIEKS LID

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 14 april 2000 kennis genomen van
de benoeming van

de heer Petros EFTHYMIOU (PSE/EL)

tot lid van de Griekse regering. Zijn mandaat in het Europees Parlement loopt met ingang van 12
april 2000 af.

______________________

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

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Staffan BURENSTAM LINDER (PPE-DE/SV)

medegedeeld met ingang van 16 april 2000 ontslag te nemen als lid van het Europees
Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 14 april 2000 kennis genomen van deze
mededeling.

_________________________
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN VERKIEZING VAN EEN GRIEKS LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 14 april 2000 kennis genomen van
de verkiezing van

mevrouw Myrsini ZORBA

als vervangster van de heer Petros EFTHYMIOU (PSE/EL), met ingang van 13 april 2000.

_________________________

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

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 3 mei 2000 kennis genomen van de
verkiezing van

mevrouw Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

als vervangster van de heer Staffan BURENSTAM LINDER (PPE-DE/SV), met ingang van
16 april 2000.

____________________________



ALGEMENE INFORMATIE10

Bulletin 15.05.2000
Sluiting van de redactie: 05.05.2000

- NL- PE 168.655

VRAGENUUR (B5-0216/00) 11 en 12 april 2000

21 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Efstratios KORAKAS Flagrante schending van de rechtsstaat en de
mensenrechten door Turkije

H-0255/00

Emmanouil
BAKOPOULOS

Schendingen van de mensenrechten door Turkije H-0286/00

Ioannis THEONAS Voortdurende schendingen van de vrije meningsuiting
en van de rechtsstaat door Turkije

H-0299/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Flagrante schending van de rechten en vervolging van
de Assyrisch-Chaldeïsche minderheid in Turkije

H-0294/00

Alexandros ALAVANOS Nieuwe spanningen in Kosovo H-0262/00

Ioannis SOULADAKIS Bescherming van Europese ondernemingen in Kosovo H-0279/00

Jan ANDERSSON Gemeenschappelijke maatregelen voor de coördinatie
van IT-investeringen

H-0274/00

María IZQUIERDO
ROJO

Vrouwen in de nieuwe besluitvormingsorganen van het
GBVB

H-0275/00

Eija-Riitta KORHOLA Deelname van onderzoekspartners uit
ontwikkelingslanden aan door de EU gefinancierde
milieuonderzoeksprogramma's

H-0276/00

Esko SEPPÄNEN Gemeenschappelijke defensie tijdens de
intergouvernementele conferentie

H-0277/00

Mihail PAPAYANNAKIS Schending van het recht van meningsuiting H-0283/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Per-Arne ARVIDSSON Mogelijkheden van dialysepatiënten in de EU te reizen H-0293/00

Pasqualina
NAPOLETANO

Beschermingsmaatregelen voor chocolade H-0298/00

Richard CORBETT Deelname van de Commissie aan het militair comité van
de Raad

H-0306/00

Mary BANOTTI Rechten van het kind H-0307/00

Anna KARAMANOU Albanese prostitutienetwerken in Europa H-0289/00

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

Mevrouw SCHREYER

María IZQUIERDO
ROJO

Betaling van externe acties in Kosovo met
landbouwkredieten

H-0272/00

Göran FÄRM Structurele maatregelen die volgens de Commissie
vereist zijn voor het wegwerken van
betalingsachterstanden

H-0287/00

De Heer KINNOCK

Martin CALLANAN Institutionele hervorming H-0332/00

Christopher HEATON-
HARRIS

Institutionele hervorming H-0342/00

De Heer BYRNE

Lone DYBKJÆR Shetlandpony Møllergaardens Vivaldi H-0284/00

___________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
APRIL 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 31 11 18 6 2 0 0 de heer SEIXAS DA COSTA

Commissie 62 10 47 5 5 0 0
de heer FISCHLER
de heer PATTEN
de heer VERHEUGEN
de heer VITORINO
mevrouw SCHREYER
de heer KINNOCK
de heer BYRNE

Totaal 93 21 65 11 7 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN -  JAAR 20001

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

1/2000

2/2000

3/2000

4/2000

5/2000

288.126

289.155

289.159

289.664

289.668

Françoise GROSSETÊTE

COSSUTTA, MANISCO

DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

DEVA, VAN ORDEN, CORRIE
en KHANBHAI

KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KORHOLA

Pijnbestrijding

De aangekondigde sluiting van een
Goodyearfabriek in Italië

De herinnering aan de Holocaust

Zimbabwe

Het gebruik van afkortingen

21.01.2000

21.02.2000

01.03.2000

20.03.2000

22.03.2000

21.04.2000

21.05.2000

01.06.2000

20.06.2000

22.06.2000

64

9

81

21

17

                                                
1 Situatie op 14.04.2000
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6/2000

7/2000

290.101

290.403

VILLIERS

Cristiana MUSCARDINI

Cyprus

Embargo tegen Irak

29.03.2000

10.04.2000

29.06.2000

10.07.2000

18

7
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

31/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Unie

inzake het Koreaanse schiereiland
Brussel, 30 maart 2000

De Europese Unie is ingenomen met de voorstellen voor vrede en hereniging van het Koreaanse
schiereiland die president Kim Dae-jung op 9 maart in Berlijn heeft gedaan. De verklaring van
Berlijn biedt duidelijke kansen op vooruitgang en de EU roept de DVK op tot een positief en
constructief antwoord, zonder preliminaire voorwaarden. Een zinvolle en directe dialoog tussen
Noord- en Zuid-Korea is voor dit proces van vitaal belang.

De EU roept de DVK tevens op om de kansen te benutten van het met de VS geplande topoverleg
en zodoende de spanningen te verminderen en de regionale stabiliteit te versterken.

Een constructieve opstelling van de DVK ten aanzien van beide kwesties is ook van cruciaal belang
voor de ontwikkeling van haar betrekkingen met EU-landen en de EU in het algemeen.

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.

________________________

32/00, 33/00 en 34/00:

Deze documenten werden ons bij de sluiting van de redactie nog niet toegestuurd.
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35/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de presidentsverkiezingen in Senegal van 19 maart 2000
Brussel, 29 maart 2000

De Europese Unie is bijzonder ingenomen met het vrije, eerlijke en transparante verloop van de
Senegalese presidentsverkiezingen, waardoor de vitaliteit van de pluralistische democratie in
Senegal volledig wordt bevestigd.

De Europese Unie looft de Senegalese bevolking voor de vreedzame en geordende manier waarop
zij aan de verkiezingen heeft deelgenomen en spoort de bevolking aan in deze nieuwe fase van het
politieke leven van hun land dezelfde zin voor dialoog, goede verstandhouding en tolerantie aan de
dag te blijven leggen.

De Europese Unie feliciteert tevens de Senegalese autoriteiten, die de versterking van de democratie
en het politieke pluralisme in Senegal ten zeerste zijn toegedaan, en blijft bereid hen te steunen bij
hun streven om de ontwikkeling en het welzijn van hun land verder te bevorderen, ten voordele van
het hele Senegalese volk.

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.

________________________

36/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezing van de heer Vladimir Poetin tot president van Rusland

Brussel, 27 maart 2000

De Europese Unie feliciteert de heer Vladimir Poetin met zijn verkiezing tot president van de
Russische Federatie.

De Europese Unie hoopt dat de verkiezing van de heer Vladimir Poetin een nieuwe impuls zal
geven aan het partnerschap tussen de Russische Federatie en de Europese Unie, en de dialoog over
alle kwesties van gemeenschappelijk belang zal versterken.
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De Europese Unie verwacht dat de heer Vladimir Poetin zal voortgaan op de ingeslagen weg van
ingrijpende economische en democratische hervormingen in de hele Russische Federatie. Daarvoor
zijn het versterken van de rechtsstaat en het verbeteren van het investeringsklimaat in Rusland van
essentieel belang. Het beëindigen van ernstige inbreuken op de partnerschaps- en samenwerkings-
overeenkomst zou daartoe bijdragen.

De Europese Unie vertrouwt erop dat de verkiezing van de heer Vladimir Poetin tot president van
de Russische Federatie zal leiden tot een duurzame, alomvattende politieke en vreedzame regeling
en tot de naleving van de mensenrechten in Tsjetsjenië, zoals bedoeld in de conclusies van de
Europese Raad van Lissabon op 23/24 maart 2000.

________________________

37/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie van de heer Alpha Condé

Brussel, 6 april 2000

De Europese Unie heeft nota genomen van de officiële aankondiging door de openbare aanklager
van de Republiek Guinee dat het proces van de heer Alpha Condé, die zich sinds december 1998 in
hechtenis bevindt, op 12 april 2000 wordt geopend.

De EU spreekt de hoop uit dat het een eerlijk en transparant proces wordt met volledige
inachtneming van het recht, zodat de heer Condé de mogelijkheid krijgt zich te verdedigen tegen
elke tegen hem ingebrachte beschuldiging.

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

________________________

38/00:  Dit document werd ons bij de sluiting van de redactie nog niet toegestuurd.
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39/00

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de betoging op
Onafhankelijkheidsdag op 25 maart in Minsk

Brussel, 3 april 2000

De EU betreurt het ongegronde en onevenredige gebruik van geweld door de Wit-Russische auto-
riteiten tegen een betoging van de oppositie op 25 maart in Minsk, vooral gezien het vreedzame en
ordelijke karakter van de vorige betoging op 15 maart.

De EU is diep misnoegd over de willekeurige aanhoudingen die de ordehandhavingsdiensten op die
dag hebben verricht en waarbij ondermeer Wit-Russische omstanders, demonstranten en
journalisten werden opgepakt, alsmede buitenlandse waarnemers, waaronder een diplomaat, een
parlementslid en vertegenwoordigers van de buitenlandse pers.

De EU wijst erop dat deze feiten duiden op een verslechtering van de mensenrechtensituatie inWit-
Rusland.

De EU roept de Wit-Russische autoriteiten dan ook op tot onmiddellijke vrijlating van en intrekking
van de aanklachten tegen eenieder die in verband met de betoging is aangehouden en zich nog in
hechtenis zou kunnen bevinden, waaronder degenen die reeds zijn berecht.

Tevens worden de Wit-Russische autoriteiten aangespoord een diepgaand onderzoek in te stellen
naar de ruwe aanpak van de betogers, met name naar berichten als zouden sommige personen voor
de optocht in hechtenis zijn genomen en sommige arrestanten vervolgens zijn geslagen.
In dit verband verzoekt de Europese Unie de Wit-Russische autoriteiten met aandrang om de aan-
klachten tegen de heren Lebedko, Ivachekevich en Belenki in te trekken. De EU herinnert de
Wit-Russische autoriteiten aan soortgelijke verzoeken die zij eerder heeft uitgesproken ten aanzien
van vertegenwoordigers van de oppositie zoals de heren Statkevich en Shchukin, in verband met
hun betrokkenheid bij de eerste vrijheidsbetoging in oktober 1999.

De EU roept de Wit-Russische autoriteiten op het algehele demonstratieverbod op te heffen. Dat
verbod is een ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van meningsuiting, het recht tot vreed-
zaam vergaderen en de vrijheid van vereniging van de Wit-Russen.

Deze ontwikkelingen vormen een reden tot grote bezorgdheid en zijn een tegenslag bij het scheppen
van een klimaat van vertrouwen in het kader van de dialoog. De EU herinnert de Wit-Russische
autoriteiten eraan dat de mensenrechten en de totstandbrenging van een echte politieke dialoog
belangrijke onderdelen zijn van haar normeringsbeleid jegens Wit-Rusland.
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Voorts wenst de EU de Wit-Russische autoriteiten in herinnering te brengen dat in de
OVSE-verklaring van Istanboel, die door Wit-Rusland is ondertekend, benadrukt wordt dat alleen
een echte politieke dialoog in Wit-Rusland de weg kan effenen voor vrije en democratische verkie-
zingen, waarmee de grondslagen voor werkelijke democratie kunnen worden gelegd. De EU spreekt
de hoop uit dat de Wit-Russische autoriteiten deze weg zullen volgen.

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.

________________________

40/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het invoeren van een
moratorium inzake executies op de Filipijnen

Brussel, 3 april 2000

"De Europese Unie is van mening dat afschaffing van de doodstraf een belangrijke stap is voor de
versterking van de menselijke waardigheid en de geleidelijke ontwikkeling van de mensenrechten
en zij bevestigt dat zij wil ijveren voor de universele afschaffing van de doodstraf of op zijn minst
voor een moratorium inzake executies als eerste stap op weg naar deze doelstelling.

In die zin is de Europese Unie verheugd over het besluit van President Joseph Estrada om een
moratorium af te kondigen inzake executies en spreekt de Unie de hoop uit dat dit besluit na een
jaar zal worden verlengd, waarmee een belangrijke stap zou worden gezet voor de toekomstige
afschaffing van de doodstraf op de Filipijnen."

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

________________________

41/00: Dit document werd ons bij de sluiting van de redactie nog niet toegestuurd.
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42/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de uitspraak van het constitutioneel hof van Oekraïne

inzake de grondwettigheid van het op 16 april te houden referendum
Brussel, 4 april 2000

De Europese Unie is ingenomen met de uitspraak van het constitutioneel hof van Oekraïne over de
grondwettigheid van het geheel Oekraïne omvattende referendum over het volksinitiatief, dat op
16 april 2000 zal worden gehouden. Deze uitspraak vertegenwoordigt een positieve ontwikkeling
die een bemoedigend bewijs vormt van het daadwerkelijk functioneren van de Oekraïense
democratische instellingen.

De Europese Unie hoopt dat het referendum voor de Oekraïense bevolking vruchten zal afwerpen
voor wat betreft de bevordering van een algemene verbetering van de democratie in Oekraïne, in
overeenstemming met de beginselen van de OVSE en de Raad van Europa, meer bepaald wat
betreft behoorlijk bestuur en eerbiediging van de mensenrechten. De Europese Unie blijft de
samenwerking tussen de president, de regering en het parlement van Oekraïne bij het aangaan van
de spoedeisende uitdagingen van economische hervorming steunen.

De Europese Unie doet een beroep op de Oekraïense autoriteiten om een vrije en eerlijke campagne
en stembusgang voor het referendum mogelijk te maken, met inbegrip van gelijke toegang tot de
massamedia, vooral de televisie, voor alle betrokken partijen.

De Europese Unie wijst de Oekraïense autoriteiten erop dat onbeperkte toegang van de pers en
buitenlandse vertegenwoordigers als waarnemers bij het gehele referendumproces een essentieel
element vormt om het welslagen ervan te waarborgen.

_______________________

43/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Cambodja: Tribunaal
voor de Rode Khmer
Brussel, 10 april 2000

De Europese Unie staat positief tegenover de voortzetting van de dialoog tussen de Verenigde
Naties en de Cambodjaanse autoriteiten inzake het voorgestelde Tribunaal voor de Rode Khmer.

De Europese Unie volgt met grote belangstelling de voorbereidingen die naar voor een dergelijk
Tribunaal te voeren processen zullen leiden. Zij memoreert dat het Tribunaal moet voldoen aan de
internationale normen van rechtvaardigheid, billijkheid en behoorlijke procesvoering, en moet
worden gesteund door de Verenigde Naties.
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De Europese Unie geeft haar volledige steun aan de inspanningen van de Verenigde Naties en de
Cambodjaanse autoriteiten in hun streven spoedig tot een akkoord te komen.

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

________________________

44/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het verkiezingsproces in Peru

Brussel, 7 april 2000

De Europese Unie volgt het verkiezingsproces in Peru met grote aandacht en dringt er bij de
nationale autoriteiten op aan alle vereiste maatregelen te nemen opdat het Peruaanse volk in vrijheid
en democratie, zonder enigerlei druk, zijn wil kenbaar kan maken.

Hoewel de Europese Unie zich ernstige zorgen blijft maken over bepaalde aspecten van het
verkiezingsproces, spreekt zij de hoop uit dat op de dag van de verkiezingen op 9 april, vrije en eer-
lijke procedures worden gevolgd die in overeenstemming zijn met de internationale normen.

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

________________________

45/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de situatie in de
Democratische Republiek Congo

Brussel, 12 april 2000

De Europese Unie heeft haar ernstige bezorgdheid uitgesproken over de aanhoudende spanningen
in de DRC en doet opnieuw een dringend beroep op alle partijen bij het conflict om alle militaire
activiteiten onmiddellijk te staken en hun verbintenissen krachtens het Akkoord van Lusaka ten
volle te respecteren.

De Europese Unie spreekt nogmaals haar oprechte steun uit voor het Akkoord van Lusaka en is
bereid om Afrika in zijn inspanningen bij te staan en de Verenigde Naties met politieke,
diplomatieke en financiële middelen te steunen bij de crisisbeheersing, en bij het streven de vrede
en stabiliteit in de DRC te herstellen. Hierbij memoreert de Europese Unie haar eerdere besluit om
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de gemengde militaire commissie en voormalig president Ketumile Masire in diens bemiddelende
rol te steunen.

De Europese Unie beklemtoont echter dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het
Akkoord van Lusaka uiteindelijk blijft berusten bij de partijen zelf, die onder meer moeten
waarborgen dat de voorwaarden worden gecreëerd om een spoedige ontplooiing van de VN-
waarnemingsmissie mogelijk te maken.

_________________

46/00: Dit document werd ons bij de sluiting van de redactie nog niet toegestuurd.

47/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vonnis in het proces tegen voormalig premier Nawaz Sharif

Brussel, 11 april 2000

De EU erkent dat het proces op transparante en eerlijke wijze lijkt te zijn gevoerd, zoals de
verdediging zelf heeft verklaard.

Desalniettemin geven bepaalde aspecten van de wijdere justitiële context aanleiding tot bezorgd-
heid, zoals de door de rechters afgelegde eed van trouw aan de Voorlopige Constitutionele Orde en
de opneming van nieuwe wetgeving inzake vliegtuigkaping in de wetten op terrorisme na de
gebeurtenissen.

De EU wil erop wijzen dat zij het beroep dat tegen deze uitspraak door de verdediging zal worden
ingesteld bij het Hooggerechtshof, op de voet zal volgen.

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

_______________________
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48/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de aankondiging van een topontmoeting tussen de twee Korea's

Brussel, 13 april 2000

De Europese Unie verheugt zich over de gelijktijdige aankondiging van een topontmoeting tussen
president Kim Dae-jung en voorzitter Kim Jong-il van het Nationaal Defensiecomité.

De EU, sinds jaar en dag pleitbezorger van een rechtstreekse dialoog tussen de twee Korea's,
beschouwt zo'n topontmoeting als een betekenisvolle historische gebeurtenis die grote beloftes
inhoudt om de spanningen op het schiereiland te verminderen.

De EU bevestigt nogmaals haar steun voor het op contact gerichte beleid en voor de voorstellen
betreffende vrede en hereniging op het Koreaans schiereiland die president Kim Dae-jung op
9 maart te Berlijn heeft gedaan.

De EU hoopt dat de topontmoeting een mijlpaal zal worden in een proces dat tot duurzame
verzoening op het schiereiland en tot versterking van de regionale stabiliteit moge leiden.

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.

________________________

49/00
Verklaring van het voorzitterschap

namens de Europese Unie betreffende de situatie in Gambia
Brussel, 14 april 2000

De Europese Unie heeft met bezorgdheid kennis genomen van het recente treffen tussen studenten
en politietroepen in Gambia en betreurt ten zeerste dat daarbij doden en zwaargewonden zijn
gevallen.

De Europese Unie wil van de Gambiaanse regering de verzekering krijgen dat de incidenten die
naar verluidt tot de rellen hebben geleid, door de rechtbanken onpartijdig worden behandeld. De
Europese Unie hoopt dat de situatie die aan deze rellen ten grondslag ligt, door middel van een
dialoog op vreedzame en ordentelijke wijze kan worden opgelost.

De Europese Unie roept de Gambiaanse autoriteiten op, zich bij het handhaven of herstellen van de
openbare orde zo terughoudend mogelijk op te stellen, met de nodige eerbied voor de mensen-
rechten en de beginselen van de rechtsstaat.
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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.

__________________

50/00

Verklaring van de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, betreffende Ethiopië en Eritrea, opgesteld door het voorzitterschap

namens de Europese Unie
Brussel, 17 april 2000

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
onderschrijven de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/206/GBVB betreffende
Ethiopië en Eritrea dat door de Raad van de Europese Unie op 15 maart 1999 werd vastgesteld op
grond van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, als verlengd bij
Gemeenschappelijk Standpunt 2000/230/GBVB van 20 maart 2000. Zij dragen er zorg voor dat hun
nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt nota van die toezegging en juicht ze toe.

________________________

51/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vooruitgang bij de intra-Togolese dialoog

Brussel, 20 april 2000

De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de afkondiging van de nieuwe kieswet in Togo
en moedigt alle partijen bij de intra-Togolese dialoog aan actief deel te nemen aan het paritaire
comitétoezicht, alsmede aan de oprichting van de onafhankelijke nationale verkiezingscommissie.

De Europese Unie meent dat, wanneer de onafhankelijke nationale verkiezingscommissie eenmaal
is geïnstalleerd, voldaan is aan de voorwaarden om de verkiezingsdatum te kunnen vaststellen,
zoals bepaald in de kaderovereenkomst van Lomé.
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De Europese Unie verklaart zich bereid om, zodra alle partijen bij de intra-Togolese dialoog zulks
wensen, haar steun aan het werk van de bemiddelaars voort te zetten, en om de mogelijkheden van
financiële bijstand voor het verkiezingsproces na te gaan, mits de Togolese partners het beginsel
van bijstand aanvaarden waarbij de steunmaatregelen in Lomé worden uitgestippeld.

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

________________________

52/00

Verklaring van de Europese Unie en de 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, betreffende de in 2000 te houden toetsingsconferentie van
de partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens

Brussel, 18 april 2000

De 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, verklaren dat zij de
doelstellingen delen van het op 13 april 2000 door de Raad van de Europese Unie vastgestelde
gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de in 2000 te houden toetsingsconferentie van de
partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV). Zij zullen verzekeren
dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

_____________________

53/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de herverkiezing van President Eduard Sjevardnadze van Georgië

Brussel, 20 april 2000

De Europese Unie wenst de heer Eduard Sjevardnadze geluk met zijn herverkiezing als president
van Georgië.

De Europese Unie hoopt dat het aanblijven van de heer Eduard Sjevardnadze moge bijdragen tot de
stabiliteit en tot de bevordering van politieke, economische en justitiële hervormingen teneinde in
Georgië een democratische en marktgeoriënteerde samenleving te vestigen.
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De Europese Unie verwacht dat de herverkiezing van de heer Eduard Sjevardnadze het partnerschap
tussen de Europese Unie en Georgië ten goede zal komen.

De Europese Unie betreurt evenwel dat het verkiezingsproces niet heeft plaatsgevonden in over-
eenstemming met de verbintenissen die Georgië als staat die deelneemt aan de OVSE en de Raad
van Europa, is aangegaan. Tevens betreurt de Europese Unie dat Georgië in dit opzicht nog geen
uitvoering gegeven heeft aan de conclusies van de Samenwerkingsraad van oktober 1999 en van het
Samenwerkingscomité van februari 2000.

De Europese Unie neemt akte van de verklaring van de OVSE van 10 april 2000 over haar voor-
lopige bevindingen en conclusies betreffende de presidentsverkiezingen in Georgië. In verband
daarmede betreurt de Europese Unie de ernstige onregelmatigheden die bij deze verkiezingen
hebben plaatsgevonden, zoals het gebruik van valse stembiljetten, beïnvloeding van de media en
ondoorzichtigheid bij het tellen en tabelleren van de stemmen, alsook de vele hinderpalen die voor
internationale waarnemers werden opgeworpen. Deze verkiezingen maken opnieuw duidelijk hoe
noodzakelijk het is dat Georgië, in nauwe samenwerking met de OVSE, de hervorming van zijn
kiesstelsel stimuleert.

________________________

54/00
Verklaring door het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende

de mensenrechtensituatie in Guatemala
Brussel, 26 april 2000

De Europese Unie denkt met de grootste eerbied terug aan bisschop Gerardi, die vandaag twee jaar
geleden op brutale en schokkende wijze werd vermoord. De Europese Unie is ingenomen met het
besluit van president Portillo om deze dag vandaag voortaan de "Dag van de waardigheid voor de
slachtoffers van het geweld" te noemen en hoopt dat dit voor alle Guatemalanen een dag met een
bijzondere betekenis zal worden. Zij verheugt zich ook over de vastberadenheid van de president
om degenen die echt verantwoordelijk zijn voor de moord op bisschop Gerardi onverwijld voor de
rechter te brengen en hoopt dat de regering van Guatemala aan de autoriteiten die met het onder-
zoek naar deze moord bezig zijn, volledige onafhankelijkheid en vrijheid zal garanderen.

De Europese Unie roept alle Guatemalanen op om de mensenrechten en de beginselen van de
rechtsstaat volledig te eerbiedigen en spoort de overheid van Guatemala aan om, zoals de president
onder andere in zijn inauguratierede reeds heeft beloofd, de aanbevelingen in de rapporten van
zowel de Waarheidscommissie als van het REHMI-project (Herwinning van het historisch besef)
om te zetten in het regeringsbeleid. De Europese Unie roept tevens alle burgers, en vooral de
autoriteiten, van Guatemala op om vastberaden te blijven streven naar de uitvoering van de
vredesakkoorden om een rechtvaardigere, stabielere en harmonieuzere samenleving tot stand te
brengen.

________________________
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D I V E R S E

DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD VAN LISSABON 1

•  ·Document van het voorzitterschap betreffende werkgelegenheid, economische hervormingen en
sociale samenhang
Naar een Europa van innovatie en kennis
(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en))  (UITGEDEELD AAN AL DE LEDEN)

•  ·Verslag van de Commissie
"e-Europe, een informatiemaatschappij voor iedereen"
(6978/00)(COM(1999)0687-C5-0063/00)

•  ·Bijdrage van de Commissie
Agenda van economische en sociale vernieuwing voor Europa
(6602/00)

•  ·Mededeling van de Commissie over het communautair beleid ten dienste van de
werkgelegenheid
(6714/00)(COM(2000)0078)

•  ·Mededeling van de Commissie: Bouwen aan een solidair Europa
(6715/00)(COM(2000)0079)

•  ·Mededeling van de Commissie: Sociale trends: vooruitzichten en uitdagingen
(6716/00)(COM(2000)0082)

•  ·Mededeling van de Commissie: Strategieën voor banen in de informatiemaatschappij
(6193/00)(COM(2000)0048)

•  ·Verslag van de Commissie over de economische hervorming: Verslag over de werking van
deproducten- en kapitaalmarkten in de EU
(5795/00)(COM(2000)0026

•  ·Bijdrage van de Raad (ECOFIN)
(6631/1/00 REV 1)

                                                
1 De voorbereidende documenten over werkgelegenheid, economische hervorming en sociale samenhang

staan op de internetsite van het voorzitterschap: http://www.portugal.ue-2000.pt/
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•  ·Bijdrage van de Raad (Arbeid en Sociale Zaken)
(6966/00)

•  ·Conclusies van de Raad (Interne Markt): Economisch hervormingsproces van Cardiff -
internemarktaspecten
(7130/00)

•  ·Advies van het Comité voor de Werkgelegenheid en de Arbeidsmarkt
(6557/00)

•  ·Verslag van het voorzitterschap "Versterking van het gemeenschappelijk Europees veiligheids-
en defensiebeleid"
(6933/00)

•  ·Rapport betreffende de Westelijke Balkan voorgelegd aan de Europese Raad van Lissabon door
de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de Commissie
(SN 2032/2/00 REV 2)

•  ·Ontwerp-verslag van de Europese Raad aan het Europees Parlement betreffende de vorderingen
van de Europese Unie in 1999
(6648/00 + COR 1 (gr))

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ALMEIDA
GARRETT
(PPE)

Wijz. besl. van het EP van 09.03.94
over statuut en algemene
voorwaarden uitvoering functies
ombudsman

AFCO (P) 17.04.00

FERBER
(PPE)

Wijz. besl. van het EP van 09.03.94
over statuut en algemene
voorwaarden uitvoering functies
ombudsman

BUDG (A) 19.04.00

PSE-Fraktie Strijd tegen antipersoneelsmijnen:
grotere bijdrage van de Unie.
Mededeling en verordening

BUDG (A) 19.04.00 C5-0158/00

POMES RUIZ
(PPE)

Hervorming Commissie - Witboek in
twee delen

CONT (P) 19.04.00

PSE-Fraktie Werkzaamheden paritaire vergadering
ACS/EU

DEVE (P) 18.04.00

PAULSEN
(ELDR)

Controle op ongewenste stoffen en
producten in diervoeding (wijz. richtl.
95/53/EG en 1999/29/EG)

ENVI (P) 18.04.00 C5-0165/00

CORBEY
(PSE)

Witboek voedselveiligheid ITRE (A) 19.04.00 C5-0136/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Onderwijs en opleiding; onderwijzen
en leren, naar een cognitieve
samenleving, tenuitvoerlegging
witboek.

ITRE (A) 19.04.00 C5-0145/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Onderwijs en opleiding: innovatie en
nieuwe technologieën

ITRE (A) 19.04.00 C5-0147/00

GALLAGHER
(UEN)

Gemeenschappelijk visserijbeleid en
globalisering van de economie

ITRE (A) 19.04.00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GALLAGHER
(UEN)

Gemeenschappelijk visserijbeleid na
2002: in 1998-1999 georganiseerde
regionale hoorzittingen

ITRE (A) 19.04.00 C5-0110/00

EDD-Fraktie Audiovisuele sector: media en digitale
technologie

ITRE (A) 19.04.00 C5-0144/00

MOMBAUR
(PPE)

Energie, elektriciteit en gas:
liberalisering van de markten (richtl.
96/92/EG en 98/30/EG)

ITRE (P) 19.04.00 C5-0163/00

McNALLY
(PSE)

Energie-efficiënte producten: kantoor-
en communicatieapparatuur,
etiketteringsprogramma

ITRE (P) 19.04.00 C5-0061/00

TAJANI
(PPE)

Audiovisuele sector: media en digitale
technologie

JURI (A) 18.04.00 C5-0144/00

TITLEY
(PSE)

Energie, elektriciteit en gas:
liberalisering van de markten (richtl.
96/92/EG en 98/30/EG)

JURI (A) 18.04.00 C5-0163/00

LEHNE
(PPE)

Onderlinge aanpassing burgerlijk en
handelsrecht van de lidstaten

JURI (P) 18.04.00

LEHNE
(PPE)

Opheffing immuniteit van de heer
Cohn-Bendit

JURI (P) 18.04.00 IMM00210
9

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek om opheffing van de
onschendbaarheid van de heer Brie

JURI (P) 18.04.00 IMM00209
6

MESSNER
(VERTS/ALE)

Uitstoot broeikasgassen - Europees
programma klimaatverandering
(EPK)

RETT (A) 19.04.00 C5-0192/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Veiligheid en oorzaken van
ongevallen tijdens visserijactiviteiten

RETT (A) 19.04.00

HATZIDAKIS
(PPE)

Nationaal en internationaal
wegvervoer: maximumafmetingen en
-gewichten (wijz. richtl. 96/53/EG)

RETT (P) 19.04.00 C5-0164/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

HATZIDAKIS
(PPE)

Veiligheid op zee: eisen voor
enkelwandige olietankschepen

RETT (P) 19.04.00 C5-0173/00

JARZEMBOWSKI
(PPE)

Vervoer per spoor: ontwikkeling van
de spoorwegen in de Gemeenschap
(wijz. richtlijn 91/440/EEG)

RETT (P) 19.04.00 C4-0561/98

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Veiligheid op zee: organisaties belast
met de inspectie en controle van
schepen (wijz. richtlijn 94/57/EG)

RETT (P) 19.04.00 C5-0175/00

SWOBODA
(PSE)

Vervoer per spoor: vergunningen aan
spoorwegondernemingen (wijz.
richtlijn 95/18/EG)

RETT (P) 19.04.00 C4-0562/98

SWOBODA
(PSE)

Vervoer per spoor: vergunningen aan
spoorwegondernemingen (wijz.
richtlijn 95/18/EG)

RETT (P) 19.04.00 C4-0563/98

PSE-Fraktie Luchtvervoer: burgerluchtvaart,
technische voorschriften en
administratieve procedures (wijziging
verordening)

RETT (P) 19.04.00 C5-0170/00

PSE-Fraktie Veiligheid op zee: normen voor
schepen die gebruikmaken van havens
in de Gemeenschap (wijz. richtlijn
95/21/EG)

RETT (P) 19.04.00 C5-0174/00

_______________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft     Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de Commissie inzake het instellen van
een Europees Buitengerechtelijk Netwerk (EBG-Net)

JURI SEC (00) 405
final

Europese Commissie: Hervorming van de Commissie -
Overlegdocument - Volume I - Actieplan - Volume II

TOUT
CONT

COM (00) 10
final

Discussienota van de Commissie: De Commissie en
Niet-Gouvernementele Organisaties:"bouwen aan een
sterker partnerschap"

TOUT
CONT

COM (00) 11
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad over haar
operationele conclusie Stabilisatie- en associatieproces van
de EU voor de landen van Zuidoost-Europa Bosnië en
Herzegovina, Kroatië, Federale Republiek Joegoslavië,
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en
Albanië

ITRE
AFET

COM (00) 49
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: "De betrekkingen tussen Indonesië en
de Europese Unie nauwer aanhalen"

BUDG
ITRE
DEVE
AFET

COM (00) 50
final

Europese Commissie: Groenboek van de Commissie:
Rechtsbijstand in burgerlijke zaken: problemen bij
grensoverschrijdende geschillen

JURI
LIBE

COM (00) 51
final

Eerste verslag van de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de
Richtlijn Eigen Vermogen (89/299/EEG)

JURI
ECON

COM (00) 74
final

Mededeling van de Commissie: Het communautair beleid
ten dienste van de werkgelegenheid

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 78
final
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Mededeling van de Commissie: Sociale Trends:
Vooruitzichten en Uitdagingen

ECON
JURI
ITRE

FEMM
CULT
EMPL

COM (00) 82
final

Verslag van de Commissie over de toepassing in 1999 van
Beschikking 2496/96/EGKS van de Commissie van 18
december 1996 houdende communautaire regels voor steun
aan de ijzer- en staalindustrie (Staalsteuncode)

ECON COM (00) 83
final

Verslag van de Commissie aan de Raad over de toepassing
van artikel 7 van Richtlijn 86/362/EEG van de Raad en
artikel 4 van Richtlijn 90/642/EEG van de Raad met
betrekking tot de bewaking van
bestrijdingsmiddelenresiduen

AGRI
ENVI

COM (00) 98
final

Europese Commissie: Verslag - De arbeidsverhoudingen in
Europa - 2000 Voorwoord

EMPL COM (00) 113
final

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

RETT COM (00) 125
final

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: over de klachten van consumenten over verkoop
op afstand en vergelijkende reclame (Artikel 17 van
Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand gesloten
overeenkomsten en artikel 2 van Richtlijn 97/55/EG
betreffende vergelijkende reclame)

ENVI
JURI

COM (00) 127
final

Europese Commissie: eEurope - Een
informatiemaatschappij voor iedereen - Voortgangsverslag
- Voor de bijzondere Europese Raad Werkgelegenheid,
economische hervormingen en sociale cohesie - Naar een
op innovatie en kennis gebaseerd Europa - Lissabon, 23 en
24 maart 2000

EMPL
ITRE

COM (00) 130
final

Verslag van de Commissie: 23e Jaarverslag van het
Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de
gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats - 1998

ITRE
EMPL

COM (00) 132
final



OFFICIËLE STUKKEN36

Bulletin 15.05.2000
Sluiting van de redactie: 05.05.2000

- NL- PE 168.655

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: European Community Investment Partners
(ECIP) Voortgangsverslag 1998

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 135
final

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad over de ervaring met de toepassing van Richtlijn
92/59/EEG inzake algemene productveiligheid

JURI
ITRE
ENVI

COM (00) 140
final

Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de
globale richtsnoeren voor het economisch beleid 1999

EMPL
ECON

COM (00) 143
final

Verslag van de Commissie over de maatregelen ter
uitvoering van Artikel 299, lid 2 - de ultraperifere regio's
van de Europese Unie

TOUT
RETT

COM (00) 147
final

Werkdocument van de Commissie: Invoering van de
Internet Top Level Domain Name :EU

JURI
ENVI
ITRE

COM (00) 153
final

Verslag betreffende de sociale bescherming in Europa 1999 FEMM
EMPL

COM (00) 163
final

Tussentijds verslag van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de Regio's over de uitvoering van het
communautair actieprogramma inzake
gezondheidsbevordering, -opvoeding, -voorlichting en
-opleiding (1996-2000)

ITRE
EMPL
AGRI
ENVI

COM (00) 165
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: Scorebord van de vorderingen op het
gebied van de totstandbrenging van een ruimte van
"Vrijheid, Veiligheid en rechtvaardigheid" in de Europese
Unie

JURI
LIBE

COM (00) 167
final

Europese Commissie: Het Phare-Programma: Jaarverslag
1998

AFET
ITRE

COM (00) 183
final
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van het EG-Verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de
betekening en de kennisgeving in de lidstaten van
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke
of in handelszaken

JURI
LIBE

COM (00) 75
final
CNS 990102

Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad
betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking
van vingerafdrukken van asielzoekers en van bepaalde
andere vreemdelingen

JURI
LIBE

COM (00) 100
final
CNS 990116

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
verdieping van de douane-unie EG-Turkije

BUDG
ITRE
AFET

COM (00) 141
final
CNS 980299

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor
gemeenschappelijke kinderen

JURI
LIBE

COM (00) 151
final
CNS 990110

__________________
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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 29 t/m 30 maart 2000
Brussel

Algemeen overzicht

Bron: PE/DG II/Follow-up parlementaire besluiten

Vergaderthema's

E
EE

Klonen van mensen 
B5-0288/2000

Middellandse-
Zeebeleidbeleid
B5-0297/2000

Commissie: algemene 
productveiligheid

Raad en Commissie: verklaring 
kunstmatige-intelligentiesysteem VS 
(Echelon)

Commissie: mededeling
BSE-tests

Asielzoekers en 
migranten
A5-0057/2000

Bestrijding 
kindersekstoerisme
A5-0052/2000

Wettelijke aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken 
A5-0061/2000

Elektriciteit
A5-0078/2000

Vliegtuigen met 
geluiddempings-systemen 
(Hushkits)
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Begrotingswerkzaamheden1

De begrotingsprocedure

BUDG/ Haug (A5-0070/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2001
– Afdeling III - Commissie
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-171

BUDG/ Ferber (A5-0068/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure
2001: Afdeling I - Europees Parlement; Afdeling II - Raad; Afdeling IV - Hof van Justitie;
Afdeling V - Rekenkamer; Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité; Afdeling VII -
Comité van de regio's; Afdeling VIII – Ombudsman
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/17
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-171

                                                
1 De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals

gewijzigd bij besluit van 15 april 1999 (B4-0365/1999, PB C 219 van 30.7.1999, blz. 374).
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Politieke controle2

1. Mededelingen, verklaringen en verslagen van de andere instellingen met
inbegrip van hun verklaringen tegenover de voor alle leden toegankelijke
Conferentie van voorzitters

♦  mededelingen, verklaringen

♦  RAAD EN COMMISSIE

Het bestaan van een kunstmatige-intelligentiesysteem waarmee de Verenigde Staten van Amerika
alle telefonische en elektronische communicaties van de Europese Unie kunnen onderscheppen
en bewaken (Echelon)
Notulen, vergadering van 30.03.2000/6
Standpunt van de Raad: CRE 4-015, 4-031
Standpunt van de Commissie: CRE 4-016, 4-032

♦  COMMISSIE

Algemene productveiligheid
Notulen, vergadering van 29.03.2000/13
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-035, 3-037, 3-039, 3-041, 3-043, 3-045, 3-047

BSE-tests
Notulen, vergadering van 29.03.2000/13
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-049, 3-051, 3-053, 3-056, 3-058, 3-060, 3-062, 3-064

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, TDI, UEN, ELDR, PPE-DE (B5-0288, 0291, 0293, 0295, 0296,
0299, 0301/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het besluit van het Europees Octrooibureau met
betrekking tot het op 8 december 1999 verleende octrooi EP 695 351
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/61
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-036, 4-046
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

                                                
2 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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♦  verslagen van de andere instellingen die het advies van het Europees Parlement vereisen

LIBE/ Hernández Mollar (A5-0057/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over asielzoekers en migranten: actieplannen voor de
landen van oorsprong en doorreis. Groep op hoog niveau
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/32
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-140
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
C5-0159/1999 – C5-0160/1999 – C5-0161/1999 – C5-0162/1999 – C5-0163/1999 - C5-0164/1999
– C5-0165/1999 – C4-0133/1999 – 1999/2096

LIBE/ Klamt (A5-0052/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad,
aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de
Regio's over de uitvoering van maatregelen ter bestrijding van kindersekstoerisme
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/40
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-184
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(1999)0262 – C5-0096/1999 – 1999/2097

JURI/ MacCormick (A5-0061/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek van de Commissie "Wettelijke
aansprakelijkheid voor producten met gebreken"
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/50
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-194
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(1999)0396 – C5-0184/1999 – 1999/2158

ITRE/ Turmes (A5-0078/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het werkdocument van de Commissie
"Elektriciteit uit duurzame bron en de interne markt voor elektriciteit"
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/53
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-210
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
SEC(1999)0470 – C5-0342/1999 – 2000/2002
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2. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

ENVI/ Jackson - Blokland (B5-0289/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over vliegtuigen met geluiddempingssystemen
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/24
Standpunt van de Raad: CRE 3-071
Standpunt van de Commissie: CRE 3-070, 3-088
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

ELDR, PSE, UEN, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0297, 0298, 0300, 0303, 0304/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het mediterrane beleid
Aangenomen teksten, vergadering van 30.03.2000/27
Standpunt van de Raad: CRE 3-098
Standpunt van de Commissie: CRE 3-099
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  

____________________
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Vergaderperiode van 10 t/m 14 april 2000
Straatsburg

Algemeen overzicht

Bron: EP/DG II/Follow-up parlementaire besluiten

Vergaderthema's

E E

E

E
E

E

E E

E E
EEE

Taiwan
B5-0347/2000

Iran
B5-0340/2000

Irak
B5-0342/2000

Tsjetsjenië
B5-03636/2000

Top EU/Afrika (Caïro, 
3/4 april)
B5-0325/2000

Zimbabwe
B5-0381/2000

EUR-OP
C5-0080/2000

Stabilisatie en associatie voor de 
landen van Zuidoost-Europa
A5-0069/2000Actieplan voor financiële 

diensten
A5-0059/2000

Interne markt voor aanvullende 
pensioenen
A5-0053/2000

Strategie voor de Europese 
interne markt
A5-0098/2000

Afschaffing doodsraf in 
VS
B5-0341/2000

Wereldforum educatie 
(Dakar)
B5-0355/2000

Structuurfondsen: 
additionaliteitsbeginsel 
B5-0241/2000

Nachtvluchten en 
geluidshinder
B5-0305/2000

Economische gevolgen recente 
stormen voor de bosbouwsector
B5-0390/2000

Europese Raad van Lissabon
verslag en verklaring Raad en 
Commissie 

Honger in Ethiopië
verklaringen Raad en 
Commissie

Commissie: mededeling pakket 
"externe betrekkingen"

Tibet
B5-0343/2000

IGC
A5-0086/2000 Situatie in Turkije

verklaringen van Raad en 
Commissie; gevangenzetting 
Akin Birdal B5-0352/2000

Emprisonnement d'Akin
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Wetgevingswerkzaamheden3

I. Procedures

1. Medebeslissing

Eerste lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel
RETT/ zonder verslag (C5-0129/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 95/50/EG
betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(2000)0106 – C5-0129/2000 – 2000/0044

♦  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel
ENVI/ Lannoye (A5-0072/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 95/2/EG
betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen
Aangenomen teksten, vergadering van 11.04.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-119
Aantal aangenomen amendementen : 5
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(1999)0329 - C5-0068/1999 - 1999/0158

                                                
3De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals

gewijzigd bij besluit van 15 april 1999 (B4-0365/1999 ,PB C 219 van 30.7.1999, blz. 374).
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ENVI/ Papayannakis (A5-0088/2000)
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
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/27
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-305
Aantal aangenomen amendementen : 54
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
COM(1999)0487 - C5-0240/1999 - 1999/0204

CULT/ Graça Moura (A5-0099/2000)
Besluit van het Europees Parlement en de Raad - Europees Jaar van de talen 2001
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/84
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-322
Aantal aangenomen amendementen : 37
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
COM(1999)0485 - C5-0278/1999 - 1999/0208

ECON/ Knörr Borràs (A5-0073/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter verduidelijking van verordening
(EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen voor de registratie van
belastingen en sociale premies
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/97
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-011
Aantal aangenomen amendementen : 9
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(1999)0488 - C5-0220/1999 - 1999/0200

Tweede lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 77/780/EEG van
de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen
Aangenomen teksten, vergadering van 11.04.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
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Standpunt van de Commissie: CRE 1-096, 2-072
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
12005/1/1999 - C5-0307/1999 - 1998/0253

AGRI/ in briefvorm (C5-0065/2000)
Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van area frame
sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
13300/1/1999 – C5-0065/2000 – 1998/0296

ENVI/ Fitzsimons (A5-0071/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen tegen de emissie van
verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van
landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van richtlijn 74/150/EEG van de Raad
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/9
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
10323/1/1999 - C5-0225/1999 - 1998/0247

♦  Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ECON/ Kauppi (A5-0080/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening
van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor
elektronisch geld
Aangenomen teksten, vergadering van 11.04.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-096, 2-072
Aantal aangenomen amendementen : 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
12004/2/1999 - C5-0306/1999 - 1998/0252

ENVI/ Staes (A5-0084/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van richtlijn 95/53/EG
van de Raad tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles
op het gebied van diervoeding
Aangenomen teksten, vergadering van 11.04.2000/8
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Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-105, 2-074
Aantal aangenomen amendementen : 4
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
10804/1/1999 - C5-0273/1999 - 1998/0301

ENVI/ Bowe (A5-0083/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-276, 2-279, 3-071, 3-075
Aantal aangenomen amendementen : 29
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
11216/1/1999 - C5-0012/2000 - 1998/0072

2. Bemiddeling

DELE/ Gröner (A5-0100/2000)
Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautaire
actieprogramma "Jeugd"
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/83
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-333
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
C5-0116/2000 - 1998/0197

3. Raadpleging

♦  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

LIBE/ Kirkhope (A5-0090/2000)
Initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de
Raad ter bestrijding van kinderpornografie op Internet
Aangenomen teksten, vergadering van 11.04.2000/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-068, 2-076
Aantal aangenomen amendementen : 29
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
10317/1999 - C5-0318/1999 - 1999/0822



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 51

Bulletin 15.05.2000
Sluiting van de redactie: 05.05.2000

- NL- PE 168.655

LIBE/ Frahm (A5-0091/2000) - Europees Vluchtelingenfonds
Beschikking van de Raad tot instelling van een Europees Vluchtelingenfonds
Aangenomen teksten, vergadering van 11.04.2000/26
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-086
Aantal aangenomen amendementen : 33
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
COM(1999)0686 - C5-0120/2000 - 1999/0274

LIBE/ Lehne (A5-0102/2000)
Initiatief van de Republiek Finland met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad
inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de
lidstaten bij de uitwisseling van gegevens
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/10
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Aantal aangenomen amendementen : 11
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
11636/1999 - C5-0330/1999 - 1999/0824

CONT/ Casaca (A5-0079/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 723/97 inzake de uitvoering
van actieprogramma's van de lidstaten betreffende de controles op de uitgaven voor rekening
van het EOGFL, afdeling Garantie
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/50
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
Aantal aangenomen amendementen : 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
COM(1999)0169 - C4-0225/1999 - 1999/0091

AGRI/ Dary (A5-0093/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/101
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-042
Aantal aangenomen amendementen : 36
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
COM(1999)0582 - C5-0277/1999 - 1999/0235
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal
aangenomen

amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur ten
princi-
pale

plenaire procedure tijdschema
motief

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 95/50/EG
betreffende uniforme procedures
voor de controle op het vervoer
van gevaarlijke goederen over de
weg

12/04/2000 COD I voorstel
Commissie

2000/004
4

RETT C5-
0129/2000

RETT 0 0 art 251§2
EGV

Raad: kan besluit
vaststellen

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 95/2/EG
betreffende
levensmiddelenadditieven met
uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen

11/04/2000 COD I voorstel
Commissie

1999/015
8

ENVI A5-
0072/2000

Lannoye 5 5 art 251§2
EGV

Raad: stelt
gemeenschappelijk

standpunt vast

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

12/04/2000 COD I voorstel
Commissie

1999/020
4

ENVI A5-
0088/2000

Papayannakis 44 54 art 251§2
EGV

Raad: stelt
gemeenschappelijk

standpunt vast
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besluit van het Europees
Parlement en de Raad - Europees
Jaar van de talen 2001

13/04/2000 COD I voorstel
Commissie

1999/020
8

CULT A5-
0099/2000

Graça Moura 42 37 art 251§2
EGV

Raad: stelt
gemeenschappelijk

standpunt vast

verordening van het Europees
Parlement en de Raad ter
verduidelijking van verordening
(EG) nr. 2223/96 van de Raad
met betrekking tot de beginselen
voor de registratie van
belastingen en sociale premies

13/04/2000 COD I voorstel
Commissie

1999/200
0

ECON A5-
0073/2000

Knörr Borràs 8 9 art 251§2
EGV

Raad: stelt
gemeenschappelijk

standpunt vast

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn
77/780/EEG van de Raad tot
coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende de toegang tot en de
uitoefening van de
werkzaamheden van
kredietinstellingen

11/04/2000 COD
II

Gemeensch.
standpunt

Raad

1998/025
3

ECON A5-
0080/2000

Kauppi 0 0 art 251§2
EGV

Besluit geacht te
zijn aangenomen

besluit van het Europees
Parlement en de Raad inzake de
toepassing van area frame
sampling en teledetectie voor
landbouwstatistieken in de
periode 1999-2003

12/04/2000 COD
II

Gemeensch.
standpunt

Raad

1998/029
6

AGRI Aanbeveling
in briefvorm

AGRI 0 0 art 251§2
EGV

Besluit geacht te
zijn aangenomen
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richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake
maatregelen tegen de emissie van
verontreinigende gassen en
deeltjes door motoren bestemd
voor het aandrijven van
landbouw- of bosbouwtrekkers
en houdende wijziging van
richtlijn 74/150/EEG van de
Raad

12/04/2000 COD
II

Gemeensch.
standpunt

Raad

1998/024
7

ENVI A5-
0071/2000

Fitzsimons 0 0 art 251§2
EGV

Besluit geacht te
zijn aangenomen

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad
betreffende de toegang tot, de
uitoefening van en het
bedrijfseconomisch toezicht op
de werkzaamheden van
instellingen voor elektronisch
geld

11/04/2000 COD
II

Gemeensch.
standpunt

Raad

1998/025
2

ECON A5-
0080/2000

Kauppi 3 2 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)
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richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad houdende
wijziging van richtlijn 95/53/EG
van de Raad tot vaststelling van
de beginselen inzake de
organisatie van de officiële
controles op het gebied van
diervoeding

11/04/2000 COD
II

Gemeensch.
standpunt

Raad

1998/030
1

ENVI A5-
0084/2000

Staes 4 4 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake de
doelbewuste introductie van
genetisch gemodificeerde
organismen in het milieu en tot
intrekking van richtlijn
90/220/EEG

12/04/2000 COD
II

Gemeensch.
standpunt

Raad

1998/007
2

ENVI A5-
0083/2000

Bowe 35 29 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot
vaststelling van het
communautaire actieprogramma
"Jeugd"

13/04/2000 COD
III

Gemeensch.
ontwerptekst

1998/019
7

DELE A5-
0100/2000

Gröner 0 0 art 251§5 6 weken voor al dan
niet vaststelling

besluit

Initiatief van de Republiek
Oostenrijk met het oog op de
aanneming van een besluit van de
Raad ter bestrijding van
kinderpornografie op Internet

11/04/2000 CNS nationaal
initiatief

1999/082
2

LIBE A5-
0090/2000

Kirkhope 28 29 art 34§2
VEU

Raad: stelt nodige
maatregelen vast

beschikking van de Raad tot
instelling van een Europees
Vluchtelingenfonds

11/04/2000 CNS voorstel van
de Raad

1999/027
4

LIBE A5-
0091/2000

Frahm 34 33 art 63, 67
EGV

Conclusies
Europese Raad

Tampere
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Initiatief van de Republiek
Finland met het oog op de
aanneming van het besluit van de
Raad inzake een regeling voor
samenwerking tussen de
financiële inlichtingeneenheden
van de lidstaten bij de
uitwisseling van gegevens

12/04/2000 CNS nationaal
initiatief

1999/082
4

LIBE A5-
0102/2000

Lehne 12 11 art 34§2
VEU

Raad: stelt nodige
maatregelen vast

verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EG)
nr. 723/97 inzake de uitvoering
van actieprogramma's van de
lidstaten betreffende de controles
op de uitgaven voor rekening van
het EOGFL, afdeling Garantie

13/04/2000 CNS voorstel van
de Raad

1999/009
1

CONT A5-
0079/2000

Casaca 2 2 art 37
EGV

Raad: stelt besluit
vast; AII van 1975

verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EEG)
nr. 404/93 houdende een
gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector bananen

13/04/2000 CNS voorstel van
de Raad

1999/023
5

AGRI A5-
0093/2000

Dary 36 36 art 37
EGV

Raad: stelt besluit
vast; AII van 1975

totaal aangenomen
wetgevingsverslagen

17

totaal aangenomen
amendementen, waarvan:

251

medebeslissing 1e lezing: COD I 105
medebeslissing 2e lezing: COD II 35

raadpleging: CNS 111
Bron: EP/DG II/Follow-up parlementaire besluiten
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Begrotingswerkzaamheden4

Kwijtingsprocedure

CONT/ Stauner (A5-0087/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het uitstel van kwijting aan de Commissie voor de
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0412 – C5-0006/1999 – 1999/2050(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het uitstel van het verlenen van kwijting aan de
Commissie voor het financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees
Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Besluit van het Europees Parlement waarbij de Raad van bestuur van de Europese Stichting
tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting wordt verleend voor de
uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0150/2000 – 2000/2094(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Besluit van het Europees Parlement waarbij de Raad van bestuur van het Europees Centrum
voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting wordt verleend voor de uitvoering van
zijn begroting voor het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/15
Standpunt van de Raad: geen
                                                
4 De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals

gewijzigd bij besluit van 15 april 1999 (B4-0365/1999, PB C 219 van 30.7.1999, blz. 374).
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Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0149/2000 – 2000/2093(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Besluit van het Europees Parlement tot verlening van kwijting voor de uitvoering van de
algemene begroting voor het begrotingsjaar 1998 van de Europese Unie: Afdeling IV – Hof
van Justitie, Afdeling V – Rekenkamer en Afdeling VI – Deel B – Comité van de regio’s
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/19
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Rühle (A5-0089/2000)
Resolutie van het Europees Parlement waarin het Economisch en Sociaal Comité
geïnformeerd wordt over de redenen van de uitstelling van het besluit tot verlening van
kwijting voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998
Afdeling VI – Deel A – Economisch en Sociaal Comité
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/22
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
SEC(1999)0414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de
uitvoering van de begroting van de EGKS in het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/24
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Besluit van het Europees Parlement waarbij de rekeningen worden gesloten met betrekking
tot de uitvoering van de begroting van de EGKS in het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/25
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)
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CONT/ Khanbhai (A5-0092/2000)
Resolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen bij het besluit waarbij de
Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de begroting van de EGKS in het
begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/31
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C5-0153/2000 – 2000/2077(DEC)

CONT/ Kuhne (A5-0097/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over uitstel van kwijting voor de uitvoering van de
algemene begroting voor het begrotingsjaar 1998 – Afdeling I – Europees Parlement/Bijlage:
ombudsman
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/35
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 – 1999/2051(DEC)

CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de Commissie
betreffende de besluiten inzake goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling
Garantie, voor de begrotingsjaren 1993, 1994 en 1995
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/42
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)

CONT/ Mulder (A5-0095/2000)
Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen over de aan de Commissie te
verlenen kwijting betreffende de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling
Garantie, voor de begrotingsjaren 1993, 1994 en 1995
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/44
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-033, 2-034, 2-067
C4-0128/1998 - C4-0372/1998 – C5-0167/2000 - 1997/2167(DEC)
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Politieke controle5

1. Mededelingen, verklaringen en verslagen van de andere instellingen met
inbegrip van hun verklaringen tegenover de voor alle leden toegankelijke
Conferentie van voorzitters

♦  mededelingen, verklaringen

♦  RAAD EN COMMISSIE

Resultaten van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2000 te Lissabon
Notulen, vergadering van 11.04.2000/14
Standpunt van de Raad: CRE 2-100, 2-129
Standpunt van de Commissie: CRE 2-101, 2-130

Situatie in Turkije
Notulen, vergadering van 11.04.2000/18
Standpunt van de Raad: CRE 2-239, 2-253
Standpunt van de Commissie: CRE 2-240, 2-254

Honger in Ethiopië
Notulen, vergadering van 12.04.2000/18
Standpunt van de Raad: CRE 3-161, 3-172
Standpunt van de Commissie: CRE 3-162

♦  RAAD

PPE-DE, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE, ELDR (B5-0325, 0330, 0332, 0336 en 0337/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de topbijeenkomst EU-Afrika
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/46
Standpunt van de Raad: CRE 2-134, 2-155
Standpunt van de Commissie: CRE 2-135, 2-156
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  

                                                
5 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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♦  COMMISSIE

Pakket "externe betrekkingen"
Notulen, vergadering van 11.04.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-160, 2-162, 2-164, 2-166, 2-168, 2-170, 2-172, 2-174, 2-176

♦  verslagen van de andere instellingen die het advies van het Europees Parlement vereisen

AFCO/ Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0086/2000)
Resolutie van het Europees Parlement met zijn voorstellen voor de Intergouvernementele
Conferentie
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/52
Standpunt van de Raad: CRE 3-041, 3-156
Standpunt van de Commissie: CRE 3-053, 3-157
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
14094/1999 – C5-0341/1999 - 1999/0825

AFET/ Lagendijk (A5-0069/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement over het stabilisatie- en associatieproces in de landen van Zuidoost-
Europa
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/114
Standpunt van de Raad: CRE 3-177
Standpunt van de Commissie: CRE 3-187
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
COM(1999)0235 - C5-0124/1999 - 1999/2126

ECON/ García-Margallo y Marfil (A5-0059/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie -
Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten: een actieplan
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/120
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-292, 3-294
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(1999)0232 - C5-0114/1999 - 1999/2117
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ECON/ Kuckelkorn (A5-0053/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie "Naar een
interne markt voor aanvullende pensioenen - Resultaten van de raadpleging over het
Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt"
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/128
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-292, 3-294
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(1999)0134 - C5-0135/1999 - 1999/2131

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0098/2000)
Resolutie van het Europees Parlement naar aanleiding van de mededeling van de Commissie
aan het Europees Parlement en de Raad over de strategie voor de Europese interne markt
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/137
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-306
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
COM(1999)0464 - C5-0212/1999 - 1999/2167

2. Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

Verts/ALE, GUE/NGL, PPE-DE, PSE (B5-0342, 0349, 0365 en 0374/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Irak
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/66
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-155
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

ELDR (B5-0363/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Tsjetsjenië
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/67
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-166
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
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EDD, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0340, 0351, 0362, 0367, 0378 en
0383/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de gevangenen in Iran die terecht zullen staan op
beschuldiging van spionage voor Israël en de Verenigde Staten
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/69
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-207
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE en Verts/ALE (B5-0352, 0358, 0368, 0379 en 0385/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de hechtenis van Akin Birdal
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/71
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-207
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, UEN, PSE (B5-0343, 0353, 0361, 0369, 0373, en
0377/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Tibet
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/73
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-207
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0341, 0354, 0359, 0370 en 0376/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over afschaffing van de doodstraf in de Verenigde
Staten
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/75
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-207
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0381, 0382, 0386 en 0389/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Zimbabwe
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/77
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-207
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■
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GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0355, 0357, 0371, 0380 en 0384/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het Wereldforum over educatie
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/79
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-216
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  

UEN, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0347, 0356, 0372 en 0388/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Taiwan
Aangenomen teksten, vergadering van 13.04.2000/81
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-224
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

3. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

Verts/ALE, PPE-DE, PSE, UEN, ELDR (B5-0241, 0316, 0317, 0318 en 0321/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het additionaliteitsbeginsel inzake de middelen
van de structuurfondsen
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-043, 5-058 du 17.03.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0305, 0319, 0334 en 0339/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over nachtvluchten en geluidshinder in de nabijheid
van luchthavens
Aangenomen teksten, vergadering van 14.04.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-068, 5-081
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                      Ja     Nee  ■

PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0390, 0391, 0393, 0394 en 0397/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de economische gevolgen van de recente stormen
voor de bosbouwsector in Europa
Aangenomen teksten, vergadering van .14.04.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-103, 5-111
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
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Diverse besluiten

1. Raadpleging door het Economisch en Sociaal Comité

Aanvullende ziekteverzekering
Notulen, vergadering van 11.04.2000/11

2. Besluit betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor
Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen

CULT/ zonder verslag (C5-0080/2000)
Ontwerpbesluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de
Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's betreffende de
organisatie en de werking van het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese
Gemeenschappen (EG, EGKS, Euratom)
Aangenomen teksten, vergadering van 12.04.2000/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?                       Ja  ■    Nee  
C5-0080/2000 – 2000/2043

____________________
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