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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat de heren Daniel DUCARME en Jacques POOS, fungerende voorzitters, aan de
leden van het Europees Parlement de volgende mededelingen hebben doen toekomen:

12/00 Reglement voor het gebruik van de gebouwen van het Europees Parlement
door externe gebruikers;
Voorwaarden inzake tentoonstellingen in de gebouwen van het Europees
Parlement

14/00 Openingsuren restaurants op de avonden van de nachtzittingen te Straatsburg

15/00 Bewustmaking problematiek "paniekrisico" - Brussel

16/00 Scheiding en recyclage van afval in het Europees Parlement

17/00 Inachtneming van de regels voor Internetgebruik

18/00 Wijziging van artikel 22 en 22 bis (taal- en computercursussen)
van de Regeling kosten en vergoedingen van de leden

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

VRAGENUUR (B5-0220/00) 16 en 17 mei 2000

23 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Alexandros ALAVANOS "Personae non gratae" in Turkije H-0350/00

Marie ISLER BÉGUIN Conflict Armenië-Turkije H-0361/00

John PURVIS Associatieovereenkomst EU-Jordanië H-0365/00

Brian CROWLEY Cultuur en de WTO H-0370/00

María IZQUIERDO
ROJO

Financiering van de de VN-missie in Kosovo met
gelden van de EU-landbouwbegroting

H-0376/00

Esko SEPPÄNEN Financiële steun voor Europese politieke partijen H-0381/00

Mihail PAPAYANNAKIS Turkse invasie in Irak H-0389/00

Pat GALLAGHER Europees handvest voor kleine ondernemingen H-0390/00

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Specifieke richtlijn tegen de discriminatie van
gehandicapten

H-0391/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Bestrijding discriminatie H-0396/00

Glenys KINNOCK Birma H-0392/00

Per GAHRTON Beslissingsbevoegdheid van de "Euro-11" H-0395/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

John CUSHNAHAN Detentie van de oppositionele politicus Xu Wenli in
China

H-0433/00

Jan MULDER Het hervormingsprogramma van de Commissie en de
uitbreiding

H-0357/00

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Entering van communautaire vaartuigen in internationale
wateren door Canadese inspecteurs

H-0411/00

Efstratios KORAKAS Steun aan de olijfoliesector H-0415/00

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer SOLBES MIRA

Pernille FRAHM Verdere integratie in aansluiting op de EMU H-0409/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Onzekere banen en arbeidsongevallen in Spanje en het
gewest Murcia

H-0419/00

De Heer VERHEUGEN

Jens-Peter BONDE Aanpassing van de kandidaat-lidstaten H-0352/00

Joachim WUERMELING Uitbreiding naar het oosten - overgangsregeling op het
gebied van het vrije verkeer van diensten

H-0388/00

De Heer MONTI

David MARTIN Verzoeken van de lidstaten betreffende staatssteun H-0354/00

Claude TURMES Staatssteun voor kernenergie H-0355/00

Nuala AHERN Financiële steun voor de Europese kernindustrie H-0383/00

_______________
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OVERZICHT VRAGENUUR
MEI 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 12 11 5 7 1 0 de heer SEIXAS DA COSTA

Commissie 52 11 40 9 1 0 0 de heer KINNOCK
de heer SOLBES MIRA
de heer VERHEUGEN
de heer MONTI

Totaal 83 23 51 14 8 1 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

2/2000

3/2000

4/2000

5/2000

289.155

289.159

289.664

289.668

COSSUTTA, MANISCO

DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

DEVA, VAN ORDEN, CORRIE,
KHANBHAI

KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN, KORHOLA

De aangekondigde sluiting van een
Goodyearfabriek in Italië

De herinnering aan de Holocaust

Zimbabwe

Het gebruik van afkortingen

21.02.2000

21.02.2000

20.03.2000

22.03.2000

21.05.2000

21.05.2000

20.06.2000

22.06.2000

26

231

33

24

                                                
1 Situatie op 19.05.2000
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6/2000

7/2000

8/2000

290.101

290.403

291.824

VILLIERS

Cristina MUSCARDINI

Caroline LUCAS, Luisa
MORGANTINI, Ulla
SANDBAEK, Patricia
McKENNA

Cyprus

Embargo tegen Irak

Nucleaire afschrikking

29.03.2000

10.04.2000

16.05.2000

29.06.2000

10.07.2000

16.08.2000

36

20

11
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

32/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over
de uitlevering van Mladen Naletilic (Tuta) aan het Internationaal Oorlogstribunaal

voor het voormalige Joegoslavië in Den Haag
Brussel, 21 maart 2000

De Europese Unie waardeert het besluit van de Kroatische regering om Mladen Naletilic (Tuta) uit
te leveren aan Den Haag, zodat hij door het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige
Joegoslavië kan worden berecht op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid in Zuid-
Bosnië.

De Europese Unie is ingenomen met het gebaar van de Kroatische regering, dat strookt met de
toezeggingen van het nieuwe Kroatische leiderschap om aanzienlijke vooruitgang te boeken bij de
naleving van mensenrechten en fundamentele vrijheden.

De Europese Unie heeft in haar verklaring van de Raad van 24 januari, evenals in recente contacten
op hoog niveau, benadrukt dat het nakomen door Kroatië van internationale toezeggingen, met
name de volledige samenwerking met het ICTY, samen met belangrijke hervormingen op politiek
en economisch gebied, voorwaarden zijn om Kroatië dichter bij de Europese structuren te brengen.

__________________

33/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de moord op het
Burundese parlementslid Gabriel Gisabwamana

Brussel, 24 maart 2000

De Europese Unie heeft meer informatie ontvangen over de omstandigheden van de dood, in de
nacht van 20 op 21 november 1999, van Gabriel Gisabwamana, lid van de Nationale Overgangs-
assemblee, en spreekt naar aanleiding daarvan haar bezorgdheid uit.

Naast de emotie die de dood van een mens veroorzaakt, is de EU van oordeel dat een dergelijke
gewelddaad tegen een vertegenwoordiger van de Burundese natie en lid van een instelling die aan
de interburundese onderhandelingen deelneemt, een bijzonder ernstig feit is.

Zij wijst erop dat elke vorm van geweld, door wie dan ook, de totstandbrenging van vrede slechts
kan schaden en het welslagen van de lopende onderhandelingen vertragen.

Zij is ingenomen met het feit dat de vermoedelijke dader aan de gerechtelijke autoriteiten is
overgedragen en zij hoopt dat hij in overeenstemming met de wet berecht wordt.
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Zij verzoekt de hoogste autoriteiten van het land alles in het werk te stellen om herhaling van
soortgelijke gewelddaden te voorkomen.

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.

________________________

34/00

Verklaring door het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de arrestatie van de heer Nurberdy Nurmamedov en zijn zoon

Brussel, 27 maart 2000

De EU betreurt de arrestatie op 5 januari 2000 van de heer Nurberdy Nurmamedov, leider van de
organisatie "Agzyrbilik", op beschuldiging van gewelddaden en poging tot doodslag. De EU
betreurt tevens de arrestatie van zijn zoon Murad, later in januari, eveneens op beschuldiging van
gewapend geweld. De EU roept de Turkmeense autoriteiten op om de zaak van de Nurmamedovs
met spoed te behandelen en daarbij internationale waarnemers toe te laten.

De EU vraagt tevens dat de Europese ambassades in Asjchabad en de vertegenwoordigers van het
ICRK rechtstreeks contact mogen opnemen met de heer Nurmamedov en zijn zoon.

Aangezien er tegen de heer Nurberdy Nurmamedov en zijn zoon Murad geen klacht is ingediend
door een gewone burger, roept de EU de Turkmeense autoriteiten op, hen in afwachting van de
behandeling van hun zaak vrij te laten.

De EU is van mening dat de principes die de OVSE in het Document van Kopenhagen van 1990
heeft opgenomen, meer bepaald met betrekking tot de vestiging van een vrij, onafhankelijk en
doeltreffend rechtssysteem en met betrekking tot de omstandigheden van gedetineerden,
primordiaal zijn en hoopt dat de Turkmeense autoriteiten deze normen in acht zullen nemen. In dit
verband roept de EU de Turkmeense autoriteiten op om buitenlandse vertegenwoordigers
toestemming te geven soortgelijke gevallen te volgen.

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

________________________
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38/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de hernieuwde gevangenneming van de heer Birdal

Brussel, 17 april 2000

De Europese Unie betreurt het feit dat de heer Birdal opnieuw is aangehouden. De hernieuwde
gevangenhouding van de heer Birdal is een ernstige tegenslag voor de vrijheid van meningsuiting in
Turkije en is niet in overeenstemming met de geest van de conclusies van Helsinki.

De Europese Unie roept de regering van Turkije op de heer Birdal op humanitaire gronden vrij te
laten en zij legt er grote nadruk op dat hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis een adequate
medische behandeling moet hebben.

De Europese Unie volgt de ontwikkelingen op het gebied van de politieke en de mensenrechten in
Turkije van nabij en zij herinnert aan het belang van de eerbied voor de rechtsstaat en de inter-
nationale mensenrechtennormen.

________________________

46/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het bombarderen van burgerdoelen door de Sudanese luchtmacht

Brussel, 5 mei 2000

De Europese Unie is verheugd over de recente mededeling van de Sudanese president dat hij
opdracht gegeven heeft de luchtbombardementen van doelen in Zuid-Sudan te staken. De Europese
Unie roept de Sudanese regering op die toezegging volledig na te komen en voortaan van dergelijke
acties af te zien. De Europese Unie zal de situatie van de bevolking in dat gebied nauwkeurig in het
oog houden.

De Europese Unie spreekt nogmaals haar steun aan de nieuwe politieke dialoog uit en wijst de
Sudanese autoriteiten erop dat naleving van het internationaal humanitair recht een essentiële aan-
wijzing is dat zij bereid zijn een klimaat te scheppen voor een succesvolle voortzetting van die
dialoog en dat zij naar vrede streven.

De Europese Unie roept tevens het SPLM/A op zijn verantwoordelijkheid te nemen en de regels en
beginselen van het internationaal humanitair recht volledig na te leven en burgerlijke gebouwen niet
als militaire doeleinden te gebruiken.
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De Europese Unie doet een beroep op beide partijen om te besluiten tot een algehele staking van de
vijandelijkheden en om in het lopende IGAD-vredesproces een belangrijke stap voorwaarts te
zetten.

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

___________________

55/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende UNMIK-reisdocumenten

Brussel, 3 mei 2000

De Europese Unie is ingenomen met UNMIK-reglement 2000/18 van 29 maart tot regeling van de
afgifte van reisdocumenten.

De Unie moedigt de lidstaten en de staten die aan Kosovo grenzen, aan om het reisdocument dat
weldra door de UNMIK zal worden ingevoerd voor ingezetenen van Kosovo aan wie bij de op
handen zijnde civiele bevolkingsregistratie de status van vaste ingezetene van Kosovo wordt
verleend, te erkennen als wettige titel voor vrij verkeer, onder voorbehoud van de visum-
voorschriften die elke betrokken staat naar goeddunken kan toepassen.

________________________

56/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de gemeentelijke
verkiezingen in Equatoriaal Guinea

Brussel, 4 mei 2000

De Europese Unie heeft met voldoening kennis genomen van de bevestiging van de datum van de
aanstaande gemeentelijke verkiezingen die op 28 mei 2000 plaatsvinden in Equatoriaal Guinea.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de gemeentelijke verkiezingen tot de belangrijkste onder-
delen van het democratiseringsproces van het land behoren en is van mening dat een constructieve
dialoog tussen de regering en alle politieke krachten van Equatoriaal Guinea de enige weg is om dit
proces te bevorderen, en een fundamentele voorwaarde voor de politieke, economische en sociale
ontwikkeling van Equatoriaal Guinea en voor de positieve ontwikkeling van zijn externe betrek-
kingen.



ALGEMENE INFORMATIE 17

Bulletin 13.06.2000
Sluiting van de redactie: 05.06.2000

- NL- PE 291.819

Vanwege geschillen die zich hebben voorgedaan gedurende de laatste verkiezingen zal de Europese
Unie het verloop van deze verkiezingen met aandacht volgen; tevens wil zij uiting geven aan haar
bezorgdheid ten aanzien van de neutraliteit en de onpartijdigheid van het waarnemingsmechanisme
dat de regering met het oog daarop wil instellen.

De Europese Unie roept de regering ertoe op de rechten van de mens te eerbiedigen en met name
het stemrecht, de vrijheid van beweging, van bijeenkomst en van meningsuiting van de burgers en
van alle partijen van de oppositie te waarborgen.

De Europese Unie moedigt de regering aan deze raadpleging zodanig te organiseren dat de omstan-
digheden uit een oogpunt van transparantie en uitoefening van de fundamentele vrijheden aan-
vaardbaar zijn, daar deze raadpleging voor haar immers een gelegenheid is om de internationale
gemeenschap te tonen dat zij zich effectief wil inzetten voor een proces van democratisering en
consolidering van de rechtsstaat.

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

________________________

57/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Sierra Leone
Brussel, 5 mei 2000

De Europese Unie keurt het optreden van het Revolutionair Verenigd Front (RUF) in Sierra Leone,
dat een rechtstreekse schending van de vredesovereenkomst van Lomé is, streng af en is ernstig
verontrust door de berichten over het ombrengen van UNAMSIL-personeel.

Voorts acht de Europese Unie het vasthouden van militair en burgerpersoneel van UNAMSIL en de
aanvallen van het Revolutionair Verenigd Front op UNAMSIL totaal onaanvaardbaar.

De Europese Unie roept het RUF, en met name RUF-leider, Foday Sankoh, op de vijandelijkheden
tegen UNAMSIL te staken, alle gevangenen ongedeerd en onvoorwaardelijk vrij te laten, alsmede
alle verbintenissen uit hoofde van de vredesovereenkomst van Lomé ten volle na te komen, met
inbegrip van de verbintenis tot uitvoering van het ontwapenings-, demobilisatie- en
reïntegratieprogramma.

De Europese Unie bevestigt haar krachtige steun aan de vredesovereenkomst van Lomé en aan de
inspanningen van de Verenigde Naties om het VN-mandaat in Sierra Leone te vervullen.

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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59/00

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, betreffende Libanon
Brussel, 6 mei 2000

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de wijze waarop de situatie in Libanon en Noord-Israël
zich recentelijk heeft ontwikkeld en roept alle partijen op zich te onthouden van een verdere
escalatie en de bepalingen van het akkoord inzake het staakt-het-vuren van april 1996 na te leven.

De Europese Unie betuigt haar medeleven met de gewonden en met de nabestaanden.

De Europese Unie wijst er andermaal op dat de intensivering van de vijandelijkheden slechts ten
goede komt aan degenen die gekant zijn tegen een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede
in het Midden-Oosten en onnodig leed van onschuldigen met zich mee zal brengen; zij roept alle
partijen derhalve op de grootst mogelijke terughoudendheid te betrachten.

________________________

60//00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Ethiopië/Eritrea
Brussel, 10 mei  2000

De EU, die door de speciale vertegenwoordiger van het voorzitterschap op de hoogte is gebracht
van het resultaat van de recente indirecte besprekingen in Algiers over de oplossing van het conflict
tussen Ethiopië en Eritrea, doet een beroep op de regeringen van beide landen om onmiddellijk en
zonder voorwaarden vooraf verdere onderhandelingen te openen op basis van de verklaring van het
voorzitterschap van de OAE van 5 mei 2000, teneinde overeenstemming te bereiken over de
onverwijlde uitvoering, die de Unie bereid is te steunen, van de OAE-vredesregeling
overeenkomstig de kaderovereenkomst en de uitvoeringsregels van de OAE.

De EU steunt ten volle de inspanningen in die richting van de vertegenwoordiger van het huidige
Algerijnse voorzitterschap van de OAE, de inspanningen van de Verenigde Staten en die van haar
eigen voorzitterschap en doet een beroep op de twee regeringen om op constructieve wijze met hen
samen te werken, af te zien van iedere militaire actie, die rampzalige gevolgen zou hebben voor
beide landen en de grootste terughoudendheid te betrachten.

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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61/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over de toename van de repressie tegen de
democratische krachten, de civiele maatschappij en de onafhankelijke media in Servië

Brussel, 10 mei 2000

De Europese Unie is ten zeerste verontrust door de steeds sterker wordende repressie tegen de
democratische krachten, de civiele maatschappij en de onafhankelijke media in Servië.

De maatregelen van de autoriteiten van de FRJ om de wettige en democratische bijeenkomst te
verhinderen die op 9 mei in Pozarevac moest plaatsvinden, is het zoveelste bewijs van de
miskenning van de democratie en van de schending van het recht op vrije meningsuiting. De
Europese Unie looft het gedrag van de democratische krachten waardoor, ondanks bewuste
provocaties door de autoriteiten, gewelddaden zijn uitgebleven.

De EU veroordeelt voorts de recente willekeurige arrestaties van politici, journalisten en studenten.
Dat twee Otpor-activisten opnieuw zijn gearresteerd, verontrust haar zeer.

De Europese Unie herhaalt dat zij het rechtmatig streven van het Servische volk naar vrijheid en
democratie ten volle steunt.

________________________

62/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Indonesië
Brussel, 15 mei 2000

De Europese Unie wenst een sterk, democratisch, verenigd en welvarend Indonesië. Zij steunt de
territoriale integriteit van Indonesië en verheugt zich over het streven van de huidige Indonesische
regering om de interne conflicten in het land via de dialoog in plaats van met gewapend geweld op
te lossen. De EU is derhalve ingenomen met de ondertekening op 12 mei 2000 in Genève van het
memorandum van overeenstemming (MOU) tussen de Indonesische regering en de Beweging Vrij
Atjeh (GAM). Zij dringt er bij beide partijen op aan zich aan het memorandum te houden. De EU
beschouwt het memorandum als een eerste stap in de richting van een rechtvaardige en duurzame
oplossing van de problemen in Atjeh. De EU is tevens verheugd dat er een begin gemaakt is met
een wettelijke procedure om de personen die de mensenrechten in de provincie geschonden zouden
hebben, voor de rechter te brengen.

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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64/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het conflict tussen Ethiopië en Eritrea

Brussel, 17 mei 2000

De Europese Unie veroordeelt en betreurt ten zeerste de hervatting van de vijandelijkheden tussen
Ethiopië en Eritrea alsmede de voortzetting van een conflict dat de veiligheid in gevaar brengt en de
ontwikkelingsinspanningen in de regio op losse schroeven zet, zulks in het bijzonder gelet op de
voedselcrisis die als gevolg van de heropleving van de gevechten alleen maar kan verergeren.

De Europese Unie verwelkomt en steunt Resolutie 1297 van de Veiligheidsraad van de Verenigde
naties.

De Europese Unie verzoekt beide partijen met klem, de gevechten onverwijld te beëindigen en de
vredesonderhandelingen onder auspiciën van de OAE zonder voorafgaande voorwaarden te
hervatten, teneinde tot een akkoord te komen over technische regelingen voor de uitvoering van de
kaderovereenkomst en de toepassingsbepalingen die door beide partijen werden aanvaard.

De Europese Unie bevestigt haar volledige steun voor de vredesinspanningen van de OAE en haar
bereidheid om bij te dragen aan de uitvoering van het vredesakkoord dat onder auspiciën van de
pan-Afrikaanse organisatie kan worden bereikt.

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.

________________________

65/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Guinee-Buissau
Brussel, 19 mei 2000

De Europese Unie spreekt haar bezorgdheid uit over het klimaat van spanning en onveiligheid in
Guinee-Buissau en over de rapporten waarin sprake is van ongedisciplineerd optreden van bepaalde
onderdelen van de strijdkrachten.

De Europese Unie spoort alle groepen in Guinee-Buissau - met name de strijdmacht - ertoe aan, de
positieve ontwikkelingen die vorig jaar zijn ingezet met de organisatie van eerlijke, vrije en
democratische verkiezingen die tot een democratische machtsovergang hebben geleid, toegedaan te
blijven.
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De Europese Unie benadrukt dat een volledige terugkeer naar een burgerlijk bestuur, alsmede
doeltreffend werkende democratische instellingen en een vreedzaam klimaat absolute voorwaarden
zijn voor de verdere buitenlandse investeringen en financiële en economische steun die het land
dringend nodig heeft.

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.

________________________

66/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU
betreffende de sluiting van Studio B door de Servische regering

Brussel, 18 mei 2000

Het voorzitterschap van de EU is ontzet door de verscherping van het repressieve optreden van de
Servische regering tegen de media, de oppositie en de civiele samenleving.

Het voorzitterschap van de EU veroordeelt de sluiting van het televisiestation Studio B op
woensdag 17 mei 2000 met kracht. Hierdoor wordt ook Radio B292, Radio Index en de krant BLIC
het werken onmogelijk gemaakt, en hebben de burgers van Belgrado geen toegang meer tot
onafhankelijke elektronische media.

Het voorzitterschap van de EU spreekt zijn volledige steun uit aan de onafhankelijke media en de
journalisten en het overige personeel dat daarvoor werkt en moedigt hen aan om hun belangrijke
taak voort te zetten. Vrije en onafhankelijke verslaggeving in Servië is een daad van democratie en
openbare dienstverlening.

De schandelijke maatregelen van de Servische regering om de vrije media lam te leggen, zijn
daarentegen een onaanvaardbare ontkenning van het recht op vrije meningsuiting en tonen duidelijk
aan dat de regering van de FRJ de ingeslagen weg naar het totale isolement wil blijven bewandelen,
in weerwil van de democratische aspiraties van het Servische volk.

Het voorzitterschap van de EU roept de Servische regering met klem op om terug te keren op haar
beslissing Studio B onder controle te plaatsen en om Radio B292, Radio Index en Blic in staat te
stellen verder te werken.

________________________
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68/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Birma/Myanmar
Brussel, 24 mei 2000

Tien jaar na de parlementsverkiezingen van 1990 in Birma/Myanmar, die door de democratische
partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), met een overtuigende marge zijn gewonnen,
betreurt de Europese Unie het ten zeerste dat de Birmaanse autoriteiten de duidelijke democratische
uitspraak van de bevolking nog steeds niet respecteren.

De Europese Unie geeft voorts uitdrukking aan haar diepe bezorgdheid over het feit dat in de
periode voorafgaande aan deze gedenkdag opnieuw NLD-activisten worden gearresteerd.

Zij herhaalt haar oproep aan de Birmese autoriteiten om de mensenrechten te eerbiedigen, de demo-
cratie te herstellen en een dialoog aan te gaan met de oppositiepartijen en de etnische minderheden
teneinde te komen tot een duurzame nationale verzoening in een eensgezinde democratische staat.

Ook herhaalt de EU dat zij bereid is nogmaals een missie van de Trojka naar Rangoon/Yangon te
sturen om de doelstellingen van het EU-beleid ten aanzien van Birma/Myanmar in positieve en con-
structieve zin te bevorderen door het aangaan van een zinvolle politieke dialoog.

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

________________________
69/00

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

Brussel, 22 mei 2000

De Europese Unie volgt met bezorgdheid de recente politieke ontwikkelingen in Paraguay en
veroordeelt krachtig alle pogingen om het constitutioneel bestel in het land met geweld te
veranderen.

De Europese Unie steunt de president van de republiek, Luis Gonzáles Macchi, en is verheugd dat
de democratische orde snel was hersteld. Zij hoopt dat de instellingen en de bevolking van het land
zullen vasthouden aan de beginselen van constitutionele democratie, politiek pluralisme en respect
voor de mensenrechten.

De met de Europese Unie geassocieerde landen in 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.

________________________
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70/00

Verklaring van de EU over de recente gebeurtenissen in Servië
Brussel, 22 mei 2000

De Europese Unie is diep bezorgd over de laatste ontwikkelingen in Servië en veroordeelt ten
zeerste de overname van het onafhankelijke televisiestation Studio B in Belgrado op woensdag
17 mei en de gelijktijdige actie tegen Radio B292, Radio Index, de krant BLIC en televisiezender
TV Mladenovac.

Deze actie, die volgde op aanhoudende massa-arrestaties en de detentie van vertegenwoordigers van
de oppositie en studentenleiders, de zware bestraffing van de onafhankelijke media, de repressie
van journalisten en belemmeringen van openbare manifestaties van de democratische krachten, is
de laatste van een reeks repressiemaatregelen van het regime Milosevic.

De Raad sprak zijn bezorgdheid uit over berichten dat het regime nieuwe maatregelen wil nemen
tegen de democratische oppositie en de civiele samenleving.

Door het toenemende beleid van repressie door het regime komen de FRJ en Servië steeds verder af
te staan van een vrij en democratisch Europa en wordt het isolement van het land, tegen de wensen
van het Servische volk in, steeds groter.

Bijna tien jaar na de ontmanteling van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië is de
Federale Republiek Joegoslavië de enige staat in Zuid-Oost-Europa die nog steeds geïsoleerd is van
de rest van Europa. Het regime van president Milosevic is als enige verantwoordelijk voor die
situatie.

De EU heeft zware inspanningen geleverd om het overgangsproces van de landen van de Westelijke
Balkan naar democratie en markteconomie te helpen door middel van aanzienlijke economische
steun, technische bijstand, het aanbod van contractuele betrekkingen en de ontwikkeling van een
intensievere politieke dialoog.

De EU zet zich er samen met de landen van de regio in het kader van het Stabiliteitspact ook voor in
dat die landen zich meer kunnen gaan integreren in de Europees-Atlantische structuren. Er is al veel
bereikt. De EU ziet ernaar uit de FRJ in dit samenwerkingsverband te kunnen verwelkomen nadat er
in Servië succesvolle democratische veranderingen tot stand zijn gebracht.

Het beleid van de EU is niet gericht tegen het Servische volk, wel tegen het regime van president
Milosevic dat de fundamentele mensenrechten op zeer flagrante wijze schendt. De EU heeft niets
tegen het Servische volk. Daarom verstrekt de EU aanzienlijke humanitaire hulp, ontwikkelt zij een
alomvattende dialoog met de civiele samenleving en neemt zij maatregelen om de democratie en de
onafhankelijke media in Servië te ondersteunen.

_________________
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71/00

Verklaring van de EU betreffende de Vredesimplementatieraad
Brussel, 22 mei 2000

Met het oog op de ministeriële vergadering van de vredesimplementatieraad voor Bosnië-
Herzegovina, die op 23/24 mei plaatsvindt, herinnerde de EU eraan dat zij zich ten volle inzet voor
het vredesproces in Bosnië-Herzegovina. In dit verband prees zij het opmerkelijke werk dat de
Hoge Vertegenwoordiger en zijn medewerkers in Bosnië-Herzegovina hebben verricht, en
bevestigde zij opnieuw haar algehele steun voor hun optreden.

De EU nam er nota van dat bijna vijf jaar na Dayton aanzienlijke vooruitgang is geboekt. De
veiligheidssituatie is gestabiliseerd. Van de verwoestingen is nu heel wat hersteld. De terugkeer van
minderheden verloopt in een hoger tempo. Het district Brcko is nu een feit en functioneert. Door
opeenvolgende verkiezingen is een tendens naar groeiend politiek pluralisme op gang gekomen.
Bosnië-Herzegovina is als natiestaat aanvaard. In heel Bosnië-Herzegovina heerst een nieuwe sfeer
op de drempel van het nieuwe millennium. Het volk van Kroatië heeft de weg aangegeven door te
kiezen voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid. Er is een beweging naar waarachtig "Eigendom"
door het volk en door de civiele samenleving, en de democratische vrijheden en de economische
transparantie krijgen eindelijk voet aan de grond.

Toch had er meer bereikt kunnen worden: politieke obstructie en het nastreven van beperkte
etnische agenda's door sommigen weerhoudt de bevolking van Bosnië-Herzegovina ervan alle
economische en democratische vruchten te plukken die haar door de akkoorden van Dayton en
Parijs in het vooruitzicht waren gesteld. De EU steunt de hoge vertegenwoordiger bij het
aanwenden van al zijn bevoegdheden om de uitvoering van de vredesakkoorden te verzekeren,
waaronder de verwijdering van diegenen die de economische hervormingen verhinderen.

Het voorgestelde programma zal, indien het door de vredesimplementatieraad wordt goedgekeurd,
het volk van Bosnië-Herzegovina de macht geven de kansen te benutten die de inwoners van een
moderne Europese staat moeten krijgen, en te kiezen voor de weg van voorspoed en democratische
verkiezingen

Uitvoering van de Akkoorden van Dayton en Parijs betekent:

- de economische hervormingen opvoeren om instorting van de economie te voorkomen. De
wurggreep van de politieke partijen op het economische en commerciële leven breken. De
regelgeving vereenvoudigen om het bedrijfsleven in Bosnië-Herzegovina meer vrijheid te
geven. Ervoor zorgen dat het volk van Bosnië-Herzegovina de telecommunicatie-, energie- en
bankdiensten heeft die zij nodig heeft en zich bij de nieuwe generatie van internettechnologie
kan aansluiten;
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- ontwikkeling van effectieve en democratische overheidsinstellingen op basis van een
professioneel ambtenarenapparaat, en instellen van regelgevende instanties op
overheidsniveau om de bepalingen van de Dayton-grondwet uit te voeren zodat Bosnië-
Herzegovina de belangen van zijn eigen volk kan dienen;

- bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit en toename van transparantie en
verantwoording, waaronder het doorknippen van de banden tussen politieke partijen en het
zakenleven;

- instellen van een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht die ervoor zorgt dat de
rechtsstaat in acht wordt genomen;

- versnelde terugkeer van vluchtelingen naar hun huizen in een zelfvoorzienend proces;

- het voor de rechter brengen van personen die van oorlogsmisdaden worden beschuldigd;

- voltooiing van de hervorming van de media en het omroepbestel en ervoor zorgen dat de
media mogen werken zonder intimidatie en politieke bemoeienis;

- reduceren van de militaire uitgaven en fundamentele herstructurering van de strijdkrachten op
grond van financiële haalbaarheid en van de defensiebehoeften van Bosnië-Herzegovina;

- een positieve rol spelen in het stabiliteitspact.

Uitvoering van de Akkoorden van Dayton en Parijs, via politieke, sociale en economische
hervormingen, waardoor Bosnië-Herzegovina samen met de andere landen van Zuid-Oost-Europa
zal kunnen deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces van de EU.

________________________

72/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de mensenrechten- en de humanitaire situatie in Colombia

Brussel, 23 mei 2000

De Europese Unie is ernstig verontrust door de verslechtering van de mensenrechten- en de
humanitaire situatie in Colombia, in het bijzonder door het groeiende aantal onmenselijke geweld-
daden en gruwelijkheden die in de eerste plaats de burgerbevolking treffen, zoals recentelijk in
Gigante en Chiquinquirá.

De Europese Unie keurt de voortdurende ernstige schendingen van de mensenrechten alsmede
terroristische daden en schendingen van het internationaal humanitair recht door alle gewapende
groepen streng af en benadrukt de noodzaak om diegene die verantwoordelijk zijn voor
schendingen van de mensenrechten te berechten.
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De Europese Unie steunt het huidige vredesproces in Colombia maar spoort alle gewapende
groepen ertoe aan alle gewelddaden te staken, de mensenrechten te respecteren, het internationaal
humanitair recht na te leven en een aanvang te maken met ernstige en constructieve vredes-
gesprekken met de regering, teneinde een duurzame vrede in Colombia tot stand te brengen.

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.

________________________

73/00

Verklaring van de Europese Unie over het vredesproces in het Midden-Oosten
Brussel, 22 mei 2000

De Europese Unie is van mening dat er een reële kans is op een rechtvaardige, blijvende en algehele
vrede in het Midden-Oosten, op basis van de in het kader van Madrid vastgestelde beginselen. De
Europese Unie blijft bereid om daartoe met de partijen samen te werken.

De Europese Unie betreurt de recente escalatie van de spanningen en het geweld in de bezette
gebieden. De Europese Unie maande alle betrokken partijen zich te beheersen en roept Israël en de
Palestijnse autoriteit op, hun inspanningen op te voeren om de kaderovereenkomst bedoeld in het
memorandum van Sharm el Sheikh van september 1999 spoedig te sluiten en de onderhandelingen
over de definitieve status binnen het afgesproken tijdschema met de daarvoor benodigde moed en
compromisbereidheid af te ronden. De Europese Unie verwelkomt het Israëlische besluit om Abu
Dis, Ayzariyah en Suwahirah onder volledige Palestijnse controle te brengen.

De Europese Unie roept de partijen op af te zien van unilaterale handelingen die de uiteindelijk
bereikte akkoorden in gevaar kunnen brengen. In dit verband is de Europese Unie er bijzonder
bezorgd over dat Israël opnieuw nederzettingen en wegen is gaan bouwen, wat in strijd is met het
internationale recht en het zoeken naar oplossingen verder bemoeilijkt. Voor de door Israël
gevangen gehouden Palestijnen zou een oplossing moeten worden gevonden die geheel in overeen-
stemming is met het ondertekende akkoord.

De Europese Unie wijst opnieuw op het belang van het Syrische en het Libanese spoor voor een
alomvattende oplossing voor de regio en roept de partijen op de lijnen open te houden met het oog
op spoedige hervatting van de onderhandelingen.
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In afwachting van een algehele oplossing, juicht de Europese Unie het besluit van Israël toe om
zich, in overeenstemming met de resoluties 425 en 426 van de VN-Veiligheidsraad, terug te trekken
uit Zuid-Libanon en spreekt hij de hoop uit dat dit initiatief de verzoening en de rehabilitatie in het
gebied zal bevorderen. De Europese Unie staat volledig achter de inspanningen van de secretaris-
generaal van de VN om de bovengenoemde resoluties te doen uitvoeren. De Europese Unie dringt
er bij alle zijden op aan om daartoe volledig met de VN samen te werken. In dit verband benadrukt
de Europese Unie dat de veiligheid van UNIFIL en ander internationaal personeel ter plekke altijd
door alle partijen moet worden gerespecteerd.

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

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

24 EN 25 MEI 2000

Deze nota geeft een overzicht van de adviezen die het Economisch en Sociaal
Comité heeft goedgekeurd tijdens zijn zitting van 24 en 25 mei 2000.

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

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

•  Nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie - TEN/027
Rapporteur: de heer LAGERHOLM (Gr. I - S)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - Naar een nieuw
regelgevingskader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten -
Herziening van de communicatieregelgeving 1999
COM(1999) 539 def.
CES 582/2000

− Stemuitslag: 94 stemmen voor, 1 stem tegen, 4 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité vindt net als de Commissie dat er behoefte bestaat aan harmonisering
van de bepalingen voor vergunningen. Het stelsel dient gebaseerd te zijn op algemene
machtigingen. Het Internet mag niet worden onderworpen aan specifieke regelgeving. Nieuwe
vormen van technologie moeten zo weinig mogelijk worden gereguleerd; een en ander dient wel
in overeenstemming te zijn met de elementaire eisen van consumentenbescherming. Prijsstelling
als instrument ter verbetering van de efficiency van het radiospectrumgebruik is aanvaardbaar
voor het Comité.

Voorlopig moet worden vastgehouden aan de huidige definitie van de universele dienstverlening;
de Commissie heeft toegezegd om te komen met voorstellen voor criteria inzake een mogelijke
verruiming ervan in de communautaire wetgeving, alsmede met voorstellen voor mechanismen
om regelmatig na te gaan wat onder het begrip valt, zulks i.v.m. het dynamische en veranderende
karakter ervan. Bij de financiering van universele diensten en "openbare toegang" in de
elektronische communicatie dient het subsidiariteitsbeginsel in acht genomen te worden.
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Transparantie op het gebied van kostenberekening en prijsopbouw is absoluut noodzakelijk voor
de consument. Verder is het Comité er voorstander van dat eenvoudige en goedkope niet-
gerechtelijke procedures voor de behandeling van klachten en beslechting van geschillen worden
ingevoerd (bevordering van het gebruik van "Europese klachtenformulieren voor de consument",
zoals voorgesteld door de Commissie.) De Gegevensbeschermingsrichtlijn is aan herziening toe.

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

•  Interoperabiliteit van het conventionele Trans-Europese spoorwegsysteem - TEN/028
Rapporteur: de heer VINAY (Gr. II - I)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het conventionele Trans-Europese spoorwegsysteem
COM (1999) 617 def. - 1999/0252 (COD)
CES 583/2000 - 1999/0252 COD

− Stemuitslag: 102 stemmen voor, 1 onthouding

− Kernpunten: Het ESC stemt in met het richtlijnvoorstel dat tot doel heeft de interoperabiliteit
van de conventionele spoorwegsystemen te garanderen, en waarin dezelfde aanpak als voor de
hogesnelheidslijnen is gevolgd.

Voor de opstelling van technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI) vindt het Comité dat
termijnen moeten worden gesteld, en dat de garantie wordt gegeven dat de investeringen in
infrastructuurprojecten en in beheersactiviteiten onderling samenhang vertonen. Verder is het
van mening dat ook voor de problematiek van de automatische koppeling een TSI zou moeten
worden opgesteld, en dat de sociale partners aan de opstelling van TSI moeten deelnemen.

Wat de door treinen veroorzaakte geluidshinder betreft, acht het ESC het raadzaam om zich niet
alleen op de mate van geluidshinder, maar ook op de frequentie daarvan te richten.

Het ESC is er voorstander van dat interoperabiliteit in de toekomst ook voor de kandidaat-
lidstaten gaat gelden, en wijst erop dat de samenwerking met deze landen op dit gebied moet
worden opgevoerd.

Wat de veiligheid en de bescherming van de gezondheid betreft, benadrukt het ESC dat een
rechtstreekse bijdrage van de sociale partners, bovenop die van gekwalificeerde
vertegenwoordigers van de gebruikers, van belang is bij de identificatie en toepassing van
essentiële eisen.

− Contactpersoon: De heer L. LOBO
(Tel. +32 2 546.97.17 - e-mail: Luis.Lobo@esc.eu.int)

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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•  Etikettering/kantoorapparatuur - TEN/038
Rapporteur: de heer NILSSON (Gr. III - S)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoor- en
communicatieapparatuur
COM(2000) 18 def. - 2000/0033 (COD)
CES 584/2000 - 2000/0033 COD

− Stemuitslag: 103 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding

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

*

*          *

2. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Voedselveiligheid - NAT/044
Rapporteur: de heer ATAÍDE FERREIRA (Gr. III - P)
Co-rapporteur: de heer VERHAEGHE (Gr. I - B)

− Referentie: Witboek over voedselveiligheid
COM(1999) 719 def.
CES 585/2000

− Stemuitslag: 105 stemmen voor, 1 stem tegen, 4 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité stelt de volgende verbeteringen met betrekking tot het Witboek voor:

a. het snelle-waarschuwingssysteem moet op nationaal en EU-niveau worden
hervormd;
b. het belang van de arbeidsomstandigheden ter garantie van een hygiënische
handelwijze bij de vervaardiging van producten dient te worden benadrukt;
c. het voedselbeleid van de EU moet niet alleen op veiligheid, maar ook op
voedingswaarde en voedingspatronen zijn gericht;
d. de EVA zou tevens de volgende functies zou moeten hebben: i) het vaststellen en
toepassen van doeltreffende procedures voor risico-evaluatie; ii) ervoor zorgen dat de
consumenten formeel worden betrokken bij de raadpleging; iii) wetenschappelijk advies
uibrengen aan de Commissie over nieuwe voedingsmiddelen, nieuwe voedselingrediënten
en nieuwe productiemethoden; iv) de evaluatie van nieuwe additieven en smaakstoffen; v)

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 31

Bulletin 13.06.2000
Sluiting van de redactie: 05.06.2000

- NL- PE 291.819

beoordelen van de veiligheid van residuen van bestrijdingsmiddelen, residuen van
diergeneesmiddelen en verontreinigende stoffen in levensmiddelen; vi) opzetten van een
communautair stelsel voor de verzameling van gegevens over voeding en het verbruik van
levensmiddelen, met inbegrip van een bewakingssysteem voor met voeding verwante
ziekten; vii) evaluatie van claims in verband met gezondheidsproblemen; viii) de Europese
instellingen voorzien van onpartijdige en objectieve wetenschappelijke steun inzake
voedselveiligheidskwesties die van belang zijn voor de verplichtingen van de Europese Unie
krachtens internationale handelsovereenkomsten, waaronder gevallen die onder de
geschillenregeling van de WTO vallen;
e. er zou nieuwe wetgeving inzake drinkwater moeten worden opgesteld;
f. de beginselen betreffende de toekomstige voedselveiligheidsregelgeving op het
gebied van aquacultuur, visserij en producten van de zee zouden in het Witboek moeten
worden opgenomen;
g. ten slotte is het ESC van mening dat voorlichtingscampagnes een belangrijke rol
kunnen spelen in de publieksvoorlichting.

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

•  Migrerende werknemers van buiten de EU in de landbouw - NAT/051
Rapporteur: de heer WILMS (Gr. II - D)

− Referentie: Ontwikkeling van een plan tot vaststelling van een kaderregeling voor de inzet van
migrerende werknemers van buiten de EU in de landbouw

Initiatiefadvies
CES 598/2000

− Stemuitslag: 65 stemmen voor, 1 onthouding

− Kernpunten: In dit initiatiefadvies vraagt het Comité aandacht voor het vraagstuk van buiten de
EU afkomstige werknemers in de Europese landbouwsector. Het Comite betreurt dat tot op
heden niet of nauwelijks sprake is van een op communautair niveau gecoördineerd beleid en doet
daarom een groot aantal specifieke aanbevelingen voor toekomstige beleidsinitiatieven, zoals - in
het kader van de uitbreiding van de EU - adequate overgangsregelingen inzake het vrije verkeer
van werknemers, de oprichting van een waarnemingspost teneinde migratiestromen te analyseren
en voorstellen te doen, en de invoering van een schriftelijke werkvergunning voor trekarbeiders.

− Contactpersoon: de heer J. LANGENDORFF
(Tel.: +32 2 546.91.11 - e-mail: Julius.Langendorf@esc.eu.int)

mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  De rol van de plattelandsvrouw - NAT/052
Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Gr. II - E)

− Referentie: De rol van de plattelandsvrouw in verband met de duurzame ontwikkeling van de
landbouw in de EU
Initiatiefadvies
CES 586/2000

− Stemuitslag: 109 stemmen voor, 1 stem tegen, 2 onthoudingen

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

•  Algemene evaluatie - 5e milieuactieprogramma - NAT/061
Rapporteur: de heer RIBBE (Gr. III - D)

− Referentie: 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'
COM(1999) 543 def.
CES 593/2000

− Stemuitslag: 70 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 5 onthoudingen

− Kernpunten: Het ESC is zeer teleurgesteld over de door de Commissie gepresenteerde
Algemene evaluatie. Hoewel in de Mededeling een opsomming staat van de problemen die zich
bij de uitvoering van het vijfde MAP hebben voorgedaan, bevat het document toch allerminst
een systematische, gedetailleerde analyse van het beperkte succes van het programma. Dit is de
grootste tekortkoming. Diepgaande analyse is essentieel, niet alleen om het zesde MAP voor te
bereiden en uit te voeren, maar ook voor het toekomstige milieubeleid in een uitgebreide Unie.
De Commissie zou aan zo'n analyse moeten beginnen en de resultaten in een mededeling moeten
verwerken.

Het zesde MAP en de thematische actieprogramma's zouden volgens het ESC onder meer het
volgende moeten bevatten: een analyse van de rolverdeling tussen verschillende bestuurslagen en
van de behoefte aan nationale (en regionale) strategische en sectorale milieuplannen; een brede
definitie van duurzame ontwikkeling: in het zesde MAP moet niet alleen de kwaliteit van het
leefmilieu aandacht krijgen, maar ook de effecten van het EU-ontwikkelingsmodel op het milieu
in derde landen, op het gebruik van hulpbronnen in Europa en in de hele wereld en op de
volksgezondheid en de kwaliteit van het bestaan; kwalitatieve en kwantitatieve

mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
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langetermijndoelstellingen op EU-niveau voor geselecteerde milieuthema's en duidelijke
tijdschema's voor de verwezenlijking hiervan, zowel voor de lange als voor de middellange
termijn.

Op 20 juni 2000 zal in het ESC een seminar worden gehouden over het zesde MAP, waaraan
vertegenwoordigers van de academische wereld zullen deelnemen. Deelname aan het seminar is
gratis; een deelnameformulier kan bij het secretariaat van de afdeling NAT worden verkregen.

− Contactpersoon: de heer J. LANGENDORFF
(Tel.: +32 2 546.91.11 - e-mail: Julius.Langendorf@esc.eu.int)

*

*          *

3. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUKTIE EN CONSUMPTIE"

•  Naar een Europese onderzoeksruimte - INT/057
Rapporteur: de heer WOLF (Gr. III - D)

− Referentie: "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Naar een Europese
onderzoeksruimte"
(COM(2000) 6 def.)
CES 595/2000

− Stemuitslag: 61 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 1 onthouding

− Kernpunten: Het Comité beschouwt de mededeling van de Commissie als een relevant en
welkom initiatief. Hetzelfde geldt voor de voorgestelde maatregelen, waarin het belang van
onderzoek en ontwikkeling voor Europa's welvaart, concurrentievermogen en cultuur naar voren
komt. Het Comité stelt met voldoening vast dat de Commissie ook suggesties uit een eerder
advies1 ("Coördinatie van het OTO-beleid" d.d. 25.10.1998) heeft overgenomen.

In het licht van de resultaten van de Europese Raad van Lissabon is het Comité van mening dat
met de mededeling een essentiële stap voorwaarts wordt gezet en mogelijkheden worden
geboden om het Europees onderzoeksprogramma te consolideren en te structureren. Het steunt
de voorgestelde maatregelen, maar wijst erop dat naast toereikende materiële hulpmiddelen ook
de specifieke vorm en uitvoering van de maatregelen in de praktijk een doorslaggevende rol
spelen.

                                                
1 PB C18 van 22.1.1996

mailto:Julius.Langendorf@cese.europa.eu
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− Contactpersoon: de heer J. Pereira dos Santos
(Tel.: +32 2 546.92.45 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Het op de markt brengen van bepaalde gevaarlijke stoffen (azokleurstoffen) - INT/055
Rapporteur: mevrouw WILLIAMS (Gr. III - GB)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
negentiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het
op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
(azokleurstoffen)
(COM(1999) 620 def. - 1999/0269 COD)
CES 597/2000 - 1999/0269 COD

− Stemuitslag: 73 stemmen voor, 1 onthouding

− Contactpersoon: de heer J. Pereira dos Santos
(Tel.: +32 2 546.92.45 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Emissies van motorvoertuigen - INT/064
Rapporteur: de heer GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 70/220/EEG betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van
motorvoertuigen
COM(2000) 42 def. - 2000/0040 COD
CES 580/2000 - 2000/0040 COD

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd

− Contactpersoon: de heer J. Pereira dos Santos
(Tel.: +32 2 546.92.45 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Rechtenvrije invoer van bier in Finland - INT/066
Rapporteur: de heer WILKINSON (Gr. I - GB)

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG
en 92/12/EEG met betrekking tot de toekenning aan Finland van tijdelijke kwantitatieve
beperkingen op de invoer van bier en het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 918/83 met betrekking tot een tijdelijke afwijking voor rechtenvrije
invoer, in Finland, voor bier
COM (2000) 76 def. - 2000/0038 (CNS) - 2000/0039 (CNS)
CES 581/2000 - 2000/0038 (CNS) - 2000/0039 (CNS)

− Stemuitslag: 89 stemmen voor, 1 stem tegen, 2 onthoudingen

− Contactpersoon: mevrouw B. FULAR
(Tel.: +32 2 546.90.44 - e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Europees Handvest voor het kleinbedrijf - INT/068
Rapporteur: de heer PEZZINI (Gr. III - I)

− Referentie: Europees Handvest voor het kleinbedrijf
Initiatiefadvies
CES 592/2000

− Stemuitslag: 70 stemmen voor, 3 onthoudingen

− Kernpunten: Het besluit van de Europese Raad te Lissabon om de Raad en de Commissie te
vragen een Europees Handvest voor het kleinbedrijf op te stellen, valt bij het Comité in goede
aarde. Het belang van een dergelijk handvest wordt vooral duidelijk in het licht van de uitdaging
van de informatiemaatschappij waarvoor alle, maar met name kleine ondernemingen zich zien
gesteld. Bovendien is dit besluit kenmerkend voor het feit dat lidstaten en Commissie vooral de
afgelopen jaren gevoelig zijn geworden voor de problematiek van het kleinbedrijf.

Meer dan 95% van alle bedrijven in de EU zijn kleine ondernemingen en meer dan tweederde
van de beroepsbevolking werkt in kleine ondernemingen. Bovendien wordt ieder jaar 60 à 80%
van de nieuwe banen in kleine ondernemingen gecreëerd. Het Comité stelt daarnaast evenwel
vast dat kleine ondernemingen niet over evenveel financiële middelen en dezelfde personele
mogelijkheden beschikken als andere, grótere ondernemingen, zodat maatregelen waarbij geen
rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken, een waar obstakel kunnen worden voor
economische en banengroei.

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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Het Economisch en Sociaal Comité, dat over ruime ervaring op het gebied van KMO's beschikt,
heeft besloten een eigen voorstel voor een Europees Handvest voor kleine bedrijven (minder dan
50 werknemers) uit te werken.

− Contactpersoon: de heer J. Pereira dos Santos
(Tel.: +32 2 546.92.45 - e-mail: Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

*

*          *

4. AFDELING "ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE - ECONOMISCHE EN
SOCIALE SAMENHANG"

•  Duurzame ontwikkeling in het stedelijk milieu - ECO/036
Rapporteur: de heer VINAY (Gr. II-I)

− Referentie: Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
een communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame ontwikkeling in het
stedelijk milieu

COM(1999) 557 def. - 1999/0233 COD
CES 587/2000

− Stemuitslag: 106 stemmen voor, 4 onthoudingen

− Contactpersoon: de heer PIETRASANTA
(Tel.: +32 2 546.93.13 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

*

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

•  Demografische ontwikkeling in de Europese Unie - SOC/017
Rapporteur: de heer BURNEL (Gr. III-F)

− Referentie: Informatief rapport
CES 930/99 fin

− Stemuitslag: toezending van dit informatief rapport aan de andere instellingen is met
algemene stemmen goedgekeurd

− Kernpunten: De verwachte bevolkingsgroei zal op zeer korte termijn maatschappelijk
zwaarwegende problemen en politieke knelpunten opleveren, die zich ook nu al doen gevoelen.
Daarbij moet met name worden gedacht aan problemen op het gebied van werkgelegenheid,
volksgezondheid en pensioenstelsels. Al deze thema's hebben de volle aandacht van het ESC,
dat altijd een bijzonder belangrijke rol te spelen zal hebben waar het gaat om het uitvoeren van
studies, het doen van suggesties, en de voorlichting en bewustmaking van de publieke opinie.

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

•  Maatregelen ter bestrijding van discriminatie - SOC/029
Rapporteur: de heer SHARMA (Gr. III - GB)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over bepaalde maatregelen ter
bestrijding van discriminatie
(COM(1999) 564 def.)

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de invoering van een algemeen kader voor
gelijke behandeling op het gebied van de werkgelegenheid
(COM(1999) 565 def. - 1999/0225 CNS)

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming
(COM(1999) 566 def. - 1999/0253 CNS)

mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter
bestrijding van discriminatie 2001-2006
(COM(1999) 567 def. - 1999/0251 CNS)
CES 596/2000

− Stemuitslag: 108 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 6 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité is ingenomen met het voorstel voor twee nieuwe richtlijnen inzake
gelijke behandeling. Dit zijn belangrijke juridische instrumenten in de strijd tegen de
verschillende vormen van discriminatie in de Europese Unie.

Het Comité is zich ervan bewust dat het politieke klimaat hiervoor nu erg gunstig is en steunt
specifieke wetgeving ter bescherming van raciale en etnische minderheden in de Unie. Het
Comité verzoekt de Commissie echter erop te letten dat toekomstige wetgeving bescherming
biedt aan alle groepen die blootstaan aan discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging,
handicap, seksuele geaardheid of leeftijd, overeenkomstig de beginselen in de richtlijn ter
bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming.

Het Comité had het op prijs gesteld indien de richtlijn inzake discriminatie op grond van ras of
etnische afstamming ook had verwezen naar rassengeweld en het aanzetten tot rassenhaat.

Het Comité constateert tot zijn genoegen dat de begrippen “directe” en “indirecte
discriminatie” en het “lastig vallen van personen” in de richtlijn worden gedefinieerd.

Het Comité schaart zich volledig achter het voorstel wat de omschrijving van de bewijslast
betreft. Gepreciseerd moet worden dat hier een verschuiving in de bewijslast wordt bepleit, en
niet een omkering.

Het Comité steunt het voorstel voor een actieprogramma ten volle.

− Contactpersoon: mevrouw S. JOHANSSON
(Tel.: +32 2 546.96.19 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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•  Gezinshereniging - SOC/031
Rapporteur: mevrouw CASSINA (Gr. II - I)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het recht op gezinshereniging
COM(1999) 638 def. - 1999/0258 (CNS)

CES 588/2000

− Stemuitslag: 81 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 8 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité verheugt zich erover dat de personen die recht op gezinshereniging
hebben, zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen, en zowel vluchtelingen als personen
die subsidiaire bescherming genieten, kunnen zijn. Bovendien worden voor vluchtelingen
gunstigere voorwaarden gehanteerd. Het feit dat deze categorieën personen samen worden
behandeld, is volledig in overeenstemming met de gekozen juridische grondslag en vestigt de
aandacht op het sociale karakter en de doelstelling van integratie van derdelanders en hun
gezinsleden in de EU.

Het Comité is ermee ingenomen dat het voorstel van de Commissie ingaat op tal van verzoeken
die het ESC sinds het begin van de jaren '90 in diverse adviezen heeft geformuleerd; hierbij ging
het om de noodzaak de toegangs- en verblijfsvoorwaarden voor derdelanders in een
gemeenschappelijk wettelijk kader onder te brengen, om duidelijke en uniforme waarborgen te
bieden voor de toepassing van het recht op gezinshereniging, dat niet alleen als een recht op zich
maar ook als een sociaal, humanitair en cultureel instrument ter bevordering van de integratie
van derdelanders moet worden beschouwd.

− Contactpersoon: de heer A. HICK
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Dopingbestrijding in de sport - SOC/032
Rapporteur: de heer BEDOSSA (Gr. III-F)

− Referentie: 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
COM(1999) 643 def.
CES 589/2000

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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− Stemuitslag: 112 stemmen voor, 3 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité is ingenomen met deze Mededeling van de Commissie. Hierin wordt
een probleem aan de orde gesteld waarvan de grote ernst niet langer aan de publieke opinie
voorbij gaat.

Het had echter gehoopt op een basissysteem voor de EU als draagconstructie voor de bestrijding
van doping en de bescherming van de gezondheid van sporters, waaraan de overheden van de
lidstaten vervolgens een eigen structuur konden geven. Door een dergelijke benadering hadden
de contouren van een Europees stelsel voor de preventie en bestrijding van doping kunnen
worden geschetst, uitgaande van de volgende drie hoofdonderdelen:
− de totstandbrenging van een daadwerkelijk voortvarend EU-beleid voor dopingpreventie;
− de ontwikkeling en harmonisatie van de instrumenten voor dopingbestrijding;
− de voortzetting en verbetering van het medisch en farmacologisch onderzoek.

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

•  Aanvullende ziektekostenverzekering - SOC/040
Rapporteur: de heer BLOCH-LAINE (Gr. III-F)

− Referentie: Raadpleging door het Europees Parlement over de aanvullende
ziektekostenverzekering
EP.286.183 - DT/402.876
CES 590/2000

− Stemuitslag: 113 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 2 onthoudingen

Dit is de eerste maal dat het Europees Parlement het Comité overeenkomstig art. 262 van het
EG-Verdrag heeft geraadpleegd.

− Kernpunten: Het is een feit dat de - sterk uiteenlopende - mechanismen van de aanvullende
ziektekostenverzekering per definitie anders functioneren dan de verplichte stelsels, en wel in
twee opzichten:
•  De kosten zijn afhankelijk van de aard van het risico. De risicodekking is afhankelijk van de

financiële draagkracht van de cliënten of aangeslotenen. De kosten kunnen potentiële cliënten
afschrikken. Er vindt dus hoe dan ook een SELECTIE plaats.

•  De stelsels voor aanvullende verzekeringen zijn in een concurrentiestrijd verwikkeld.

Alle lidstaten weten voor welke keuze ze staan:
•  de verplichte heffingen optrekken (belastingen en/of premies);

mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu
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•  zich tevreden stellen met minderwaardige prestaties en langere wachttijden;
•  zoveel mogelijk plaats inruimen voor de stelsels van aanvullende ziektekostenverzekering;
•  de verplichte stelsels efficiënter doen functioneren.

 
Het Comité is van mening dat het solidariteitsprincipe op de eerste plaats voor de verplichte
stelsels moet gelden. Over de vraag of ook de aanvullende stelsels zich daaraan moeten houden,
dient een open debat op gang te worden gebracht.

De Unie moet de nodige mechanismen in het leven roepen om toezicht te kunnen houden op de
situatie; het gaat immers om een bijzonder belangrijke materie.
Zo kan zij:
•  óf een beroep doen op een al bestaand orgaan;
•  óf de nodige logistieke en financiële middelen ter beschikking stellen van het Comité voor

sociale bescherming, over de oprichting waarvan onlangs een akkoord is bereikt;
•  óf, indien daarvoor niet de nodige middelen beschikbaar zijn, een waarnemingspost oprichten.

 
Het Comité is ingenomen met het voorstel om, wat de tijdige toegang tot kwalitatief
hoogwaardige gezondheidszorg aangaat, een gemeenschappelijke omschrijving van het begrip
universele dienst in te voeren. Het is niet zozeer de taak van de Unie om een wetgevingskader uit
te werken voor deze materie, die, zoals gezegd, bijzonder complex is, maar wel om een en ander
in goede banen te leiden. Zo zou de Unie erop moeten toezien dat alle lidstaten, in overleg met
de particuliere verzekeraars, een aantal basisprestaties vastleggen in een overeenkomst, die dan
dienst kan doen als gedragscode. Op die manier kan de selectie van de risico's aan banden
worden gelegd en uitsluiting worden voorkomen.

Het Comité pleit voor een aanbeveling in die zin, conform de bepalingen van art. 152 van het
Verdrag.

− Contactpersoon: de heer A. HICK
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Comité sociale bescherming - SOC/041
Rapporteur: mevrouw CASSINA (Gr. II - I)

− Referentie: Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Comité voor de sociale
bescherming
COM(2000) 134 def. - 2000/0055 (CNS)
CES 591/2000

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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− Stemuitslag: 111 stemmen voor, 1 stem tegen, 5 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité is van oordeel dat het voorstel van de Commissie in de goede richting
gaat, maar nader moet worden uitgewerkt.

Het vindt het positief dat de Commissie in de toelichting nogmaals duidelijk stelt drie zaken van
essentieel belang te achten: instelling van een groep van hoge ambtenaren (het Comité voor de
sociale bescherming, naar de Engelse benaming ESPC genoemd), systematische gebruikmaking
van het Verslag over de sociale bescherming in Europa en inschakeling van alle betrokken
actoren. Dit sluit naadloos aan bij de aanbevelingen die het in zijn advies over de
"gemeenschappelijke strategie" naar voren heeft gebracht.

Het stelt evenwel vast dat deze drie essentiële elementen in het besluit zélf niet of nauwelijks
terug te vinden zijn en, erger nog, dat geen enkele procedure wordt voorgesteld om de sociale
partners daadwerkelijk bij een en ander te betrekken.

Het Comité betreurt dat met geen woord wordt gerept over de inschakeling van
vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten, die z.i. eveneens bij de werkzaamheden van het
ESPC moeten worden betrokken.

Verder wijst het erop dat de werkzaamheden van het ESPC op zorgvuldig samengestelde, aan
iedereen ter beschikking gestelde en uitvoerig besproken documenten gebaseerd dienen te zijn.
Het vestigt in dit verband de aandacht op de sleutelrol van de Commissie, die het secretariaat van
het ESPC zal waarnemen, en van het gestroomlijnde Verslag over de sociale bescherming in
Europa.

In verband met de rol van de Commissie als secretariaat van het ESPC wijst het Comité er ten
slotte nog op dat de ter beschikking gestelde middelen in geen verhouding staan tot de
ambitieuze doelstellingen die met de strategie worden nagestreefd. Gelet op het veel te geringe
budget en de aard van de taken van het ESPC dringt het erop aan dat de Commissie haar
financieel memorandum opnieuw bekijkt.

− Contactpersoon: de heer A. HICK
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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6. AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

•  TEMPUS III - REX/041
Rapporteur: mevrouw FLORIO (Gr. II - I)

− Referentie: Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/311/EG van
29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het Trans-Europees Mobiliteitsprogramma
voor hoger onderwijs (TEMPUS III) (2000-2006)

COM(2000) 184 def. - 2000/0074 (CNS)
CES 594/2000

− Stemuitslag: 81 stemmen voor, 1 onthouding

− Kernpunten: Het Comité acht het belangrijk dat Kroatië aan de lijst van door het
TEMPUS III-programma "begunstigde landen" wordt toegevoegd, al was het maar vanwege de
ingrijpende economische en sociale hervormingen die dit land zal moeten doorvoeren om dichter
bij de EU te komen te staan.

− Contactpersoon: mevrouw M. LAURILA
(Tel.: +32 2 546.98.10 - e-mail: Maarit.Laurila@esc.eu.int)

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

Naam Betreft Commissie Datum Fractie Doc.

PPE-Fraktie Visa: derde landen waar-
van de onderdanen wel
of niet bij overschrijding
van de buitengrenzen een
visum moeten hebben

AFET (A) 24.05.00 PPE C5-0166/00

PSE-Fraktie Besluit herziening
financiële vooruitzichten

AFET (A) 24.05.00 PSE C5-0233/00

GAROT Gemeenschappelijke
marktordening
varkensvlees (wijz.
verord. 2759/75/EEG)

AGRI (P) 24.05.00 PSE C5-0225/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

Visserij in de wateren
van Mauritius.
Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap
en de regering van
Mauritius

BUDG (A) 23.05.00 PSE C5-0253/00

JENSEN Midden- en kleinbedrijf
(MKB) - deelname
Cyprus aan het derde
meerjarenprogramma
(1997-2000)

BUDG (A) 23.05.00 ELDR

BLAK Gevolgen hervorming
Commissie voor de
betrekkingen
EU-ontwikkelingslanden

CONT (A) 24.05.00 PSE

HEATON-HARRIS Begroting 2001: afdeling
III

CONT (A) 24.05.00 PPE

THEATO Financieel instrument EC
Investment Partners:
afsluiting en afwikkeling
van projecten (verord.
213/96/EG)

CONT (A) 24.05.00 PPE C5-0062/00

van der LAAN Aan kwijting 1997
gegeven gevolg

CONT (P) 24.05.00 ELDR C5-0223/00



COMMISSIES 47

Bulletin 13.06.2000
Sluiting van de redactie: 05.06.2000

- NL- PE 291.819

PPE-Fraktie Communautair
ontwikkelingsbeleid

DEVE (P) 25.05.00 PPE C5-0264/00

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

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0174/00

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

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0175/00

VACHETTA Veiligheid op zee: eisen
voor enkelwandige
olietankschepen

ENVI (A) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0173/00

PPE-Fraktie Toepassing verdrag
bescherming mondiaal,
cultureel en
natuurerfgoed in de EU

ENVI (A) 23.05.00 PPE

ELDR-Fraktie Accijnzen minerale oliën
- belasting
vliegtuigbrandstof

ENVI (A) 23.05.00 ELDR C5-0207/00

de ROO Banden voor
motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan
(wijziging van richtlijn
92/23/EEG)

ENVI (P) 24.05.00 VERTS/
ALE

C4-0675/97

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Consumentenbe-
scherming - algemene
productveiligheid

ENVI (P) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0224/00

PPE-Fraktie Richtlijn onderlinge
aanpassing wetgeving
voedingssupplementen

ENVI (P) 23.05.00 PPE C5-0234/00

FOLIAS Mededeling - EU en
Macao na 2000

ITRE (A) 25.05.00 PPE C5-0169/00
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VERTS/ALE-Fraktie Veiligheid op zee:
normen voor schepen die
gebruikmaken van
havens in de
Gemeenschap (wijz.
richtlijn 95/21/EG)

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0174/00

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

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0175/00

VERTS/ALE-Fraktie Veiligheid op zee: eisen
voor enkelwandige
olietankschepen

ITRE (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0173/00

PSE-Fraktie Gemeenschappelijke
strategie voor de
Oekraïne

ITRE (A) 25.05.00 PSE C5-0208/00

MONTFORT Beleid ondernemingen:
meerjarenprogramma
2001-2005

ITRE (P) 25.05.00 UEN

HAUTALA Luchtvervuiling, broei-
kasgasemissierechten.
Groenboek

JURI (A) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0193/00

SPERONI Luchtvervoer:
burgerluchtvaart,
technische voorschriften
en administratieve
procedures (wijziging
verordening)

JURI (A) 25.05.00 NI C5-0170/00

Lord INGLEWOOD Richtl. tot wijziging van
richtl. 78/660/EEG en
83/349/EEG inzake
waarderingsregels
(geconsolideerde)
jaarrekeningen

JURI (P) 25.05.00 PPE C5-0106/00

ZIMMERLING Harmonisatie van de
nationale wetgevingen
inzake zaaksgevolg -
Grafische en beeldende
kunsten

JURI (P) 25.05.00 PPE C4-0251/96
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PPE-Fraktie Beschikking Raad -
oprichting secretariaat
controleorganen Europol
- Schengen

LIBE (P) 23.05.00 PPE C5-0230/00

ELDR-Fraktie Ultraperifere regio's -
uitvoering art. 299, lid 2

PECH (A) 25.05.00 ELDR C5-0247/00

NICHOLSON Behoud visstand: herstel
kabeljauwbestand in
Ierse Zee (ICES-sector
VIIa)

PECH (P) 25.05.00 PPE C5-0219/00

EDD-Fraktie Accijnzen minerale oliën
- belasting
vliegtuigbrandstof

RETT (A) 23.05.00 EDD C5-0207/00
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft     Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan de Begrotingsautoriteit over
de stand van de algemene-begrotingsgaranties per 31
december 1999

AFET
CONT
BUDG

SEC (00) 573
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's: De Europese Standpunten voor de
Wereldradiocommunicatieconferentie 2000 (WRC-2000)

RETT
ITRE

COM (00) 86
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 aan het Europees Parlement en
de Raad over de stand van toepassing van de richtlijn inzake
de instelling van een Europese ondernemingsraad of van
een procedure in ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van
de werknemers (Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22
september 1994)

JURI
ITRE
EMPL

COM (00) 188
final

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de
toepassing van Beschikking nr. 3052/95/EG in 1997 en
1998

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 194
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: Lokale
werkgelegenheidsinitiatieven - Een lokale dimensie voor de
Europese werkgelegenheidsstrategie

RETT
EMPL

COM (00) 196
final
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Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de
tenuitvoerlegging en de effecten van Richtlijn 91/250/EEG
betreffende de rechtsbescherming van
computerprogramma's

JURI COM (00) 199
final

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

JURI
AFCO
TOUT
CONT

COM (00) 200
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 inzake de energierendementseisen
voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen

ENVI
ITRE

COM (00) 181
final
COD 990127

_______________



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 55

Bulletin 13.06.2000
Sluiting van de redactie: 05.06.2000

- NL- PE 291.819

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 3 t/m 4 mei 2000
Brussel

Algemeen overzicht

Behandelde onderwerpen

Bron: PE/DGII/Follow-up parlementaire besluiten

E

E

E

COM: mededeling - Herziening 
financiële vooruitzichten

Jaarverslag 1998 over trans-
Europese netwerken
A5-0076/2000

Hongersnood in Ethiopië
B5-0345/2000

COM: mededeling - Benoeming 
hoge ambtenaren EP: Mondelinge 
vraag B5-0218/2000

COM: Richtsnoeren: verticale 
overeenkomsten
(art 81§3 EGV) A5-0077/2000

Europese 
luchtvaartsector
A5-0075/2000

Bestrijding namaak en 
piraterij
A5-0096/2000
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Voorbereidende werkzaamheden

ECON/ Thyssen (A5-0077/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp voor richtsnoeren inzake verticale overeenkomsten
Aangenomen teksten, vergadering van 03.05.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-310 van 13.04.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                Ja     Nee  ■
C5-0009/2000 - 2000/2003

RETT/ Sterckx (A5-0075/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de Europese
luchtvaartsector: van eenheidsmarkt naar uitdagingen op mondiale schaal

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/33
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                Ja     Nee  ■
COM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

JURI/ Fourtou (A5-0096/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek van de Commissie – Bestrijding van namaak en
piraterij in de interne markt

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/39
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 04.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
COM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Wetgevingswerkzaamheden  2

I. Procedures

1. Medebeslissing

Eerste lezing

♦  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

DEVE/ Deva (A5-0065/2000)

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot verlenging van de geldigheidsduur van verordening
(EG) nr. 443/97 van de Raad betreffende acties op het gebied van de hulp aan de ontwortelde
bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika en in Azië

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Aantal aangenomen amendementen: 4
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
COM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

Tweede lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

JURI/ Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten
van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt ("Richtlijn over de
elektronische handel")

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                Ja     Nee  ■
14263/1/1999 - C5-0099/2000 - 1998/0325

                                                
2 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 C219 van 30 juli 1999, blz. 374).
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2. Instemming

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000):
Overeenkomst over het vrije verkeer van personen

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
(9748/1999 – C5-0197/2000 – 1999/0103)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000):
Overeenkomst over het luchtvervoer

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/13
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
(9749/1999 – C5-0198/2000 – 1999/0104

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000):
overeenkomst inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
(9750/1999 – C5-0199/2000 – 1999/0105

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
besluit van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000):
overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/15
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Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
(9751/1999 – C5-0200/2000 – 1999/0106

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000):
overeenkomst betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
(9752/1999 – C5-0201/2000 – 1999/0107

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000):
overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/17
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
(9753/1999 – C5-0202/2000 – 1999/0108

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 – COM(1999) 229 – C5-0204/2000):
overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/18
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
(9755/1999 – C5-0204/2000 – 1999/0109
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3. Raadpleging

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

AGRI/ Pesälä (A5-0081/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Aangenomen teksten, vergadering van 03.05.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-289 van 13.04.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
COM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254

DEVE/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Voedselhulpverdrag 1999

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/19
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
COM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131

♦  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

AGRI/ Maat (A5-0074/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Aangenomen teksten, vergadering van 03.05.2000/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-303 van 13.04.2000
Aantal aangenomen amendementen: 8
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
COM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246
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ITRE/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Moldavië

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/20
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Aantal aangenomen amendementen: 9
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
COM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213

BUDG/ Laschet (A5-0111/2000)
Verordening van de Raad betreffende de ondersteuning van bepaalde door de internationale gemeenschap in
de nasleep van conflicten tot stand gebrachte entiteiten om het tijdelijk burgerlijk bestuur van bepaalde
regio's of de tenuitvoerlegging van vredesakkoorden te verzekeren

Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/25
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 04.05.2000
Aantal aangenomen amendementen: 7
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  
COM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN64

Bulletin 13.06.2000
Sluiting van de redactie: 05.06.2000

- NL- PE 291.819

II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot
verlenging van de
geldigheidsduur van
verordening (EG) nr. 443/97
van de Raad betreffende acties
op het gebied van hulp aan de
onwortelde bevolkingsgroepen
in de ontwikkelingslanden van
Latijns-Amerika en Azië

04/05/2000 COD I 1999/0194 DEVE A5-
0065/2000

Deva 4 4 art 251, lid 2
EGV

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad
betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met
name de elektronische handel in
de interne markt ("Richtlijn
over de elektronische handel")

04/05/2000 COD II standpunt
Raad

1998/0325 JURI A5-
0106/2000

Palacio
Vallelersundi

0 0 art 251, lid 2
EGV
besluit geacht
te zijn
aangenomen
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II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

Besluit van de Raad betreffende
de sluiting van overeenkomsten
tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Zwitserse
Bondsstaat, anderzijds
(7260/2000 – COM(1999) 229
– C5-0204/2000):
Overeenkomst over het vrije
verkeer van personen

04/05/2000 AVC voorstel
Raad

1999/0103 ITRE A5-
0118/2000

Carraro 0 0 art 300, lid 2
besluit van de
Raad

Besluit van de Raad
betreffende de sluiting van
overeenkomsten tussen de
Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds (7260/2000 –
COM(1999) 229 –
C5-0204/2000):
Overeenkomst over het
luchtvervoer

04/05/2000 AVC voorstel
Raad

1999/0104 ITRE A5-
0118/2000

Carraro 0 0 art 300, lid 2
besluit van de
Raad
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II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

Besluit van de Raad
betreffende de sluiting van
overeenkomsten tussen de
Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds (7260/2000 –
COM(1999) 229 –
C5-0204/2000):
overeenkomst inzake het
goederen- en
personenvervoer per spoor en
over de weg

04/05/2000 AVC voorstel
Raad

1999/0105 ITRE A5-
0118/2000

Carraro 0 0 art 300, lid 2
besluit van de
Raad

Besluit van de Raad
betreffende de sluiting van
overeenkomsten tussen de
Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds (7260/2000 –
COM(1999) 229 –

04/05/2000 AVC voorstel
Raad

1999/0106 ITRE A5-
0118/2000

Carraro 0 0 art 300, lid 2
besluit van de
Raad
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II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

C5-0204/2000):
overeenkomst inzake
wetenschappelijke en
technologische
samenwerking tussen de EG
en de EG voor
Atoomenergie, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds
Besluit van de Raad
betreffende de sluiting van
overeenkomsten tussen de
Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds (7260/2000 –
COM(1999) 229 –
C5-0204/2000):
overeenkomst betreffende
sommige aspecten van
overheidsopdrachten

04/05/2000 AVC voorstel
Raad

1999/0107 ITRE A5-
0118/2000

Carraro 0 0 art 300, lid 2
besluit van de
Raad
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II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

Besluit van de Raad
betreffende de sluiting van
overeenkomsten tussen de
Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds (7260/2000 –
COM(1999) 229 –
C5-0204/2000):
overeenkomst inzake de
handel in landbouwproducten

04/05/2000 AVC voorstel
Raad

1999/0108 ITRE A5-
0118/2000

Carraro 0 0 art 300, lid 2
besluit van de
Raad

Besluit van de Raad
betreffende de sluiting van
overeenkomsten tussen de
Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds (7260/2000 –
COM(1999) 229 –
C5-0204/2000):
overeenkomst inzake

04/05/2000 AVC voorstel
Raad

1999/0109 ITRE A5-
0118/2000

Carraro 0 0 art 300, lid 2
besluit van de
Raad
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II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

wederzijdse erkenning van de
overeenstemmingsbe-
oordeling

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening
(EG) nr. 1255/1999
houdende een
gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk
en zuivelproducten

03/05/2000 CNS voorstel
Raad

1999/0254 AGRI A5-
0081/2000

Pesälä 0 0 art 37
besluit van de
Raad

Besluit van de Raad inzake
de sluiting namens de
Europese Gemeenschap van
het Voedselhulpverdrag 1999

04/05/2000 CNS voorstel
Raad

1999/0131 DEVE A5-
0105/2000

Schierhuber 0 0 art 37
besluit van de
Raad
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II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening
(EG) nr. 1255/1999
houdende een
gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk
en zuivelproducten

03/05/2000 CNS voorstel
Raad

1999/0246 AGRI A5-
0074/2000

Maat 7 8 art 37
besluit van de
Raad

Besluit van de Raad tot
toekenning van aanvullende
macrofinanciële bijstand aan
Moldavië

04/05/2000 CNS voorstel
Raad

1999/0213 ITRE A5-
0082/2000

Matikainen-
Kallström

9 9 art 308
besluit van de
Raad

Verordening van de Raad
betreffende de ondersteuning
van bepaalde door de
internationale gemeenschap
in de nasleep van conflicten
tot stand gebrachte entiteiten
om het tijdelijk burgerlijk
bestuur van bepaalde regio's
of de tenuitvoerlegging van
vredesakkoorden te

04/05/2000 CNS voorstel
Raad

2000/0042 BUDG A5-
0111/2000

Laschet 7 7 art 308
besluit van de
Raad
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II. Wetgevingsamendementen
Titel document Datum

aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Document Nummer ten prin-
cipale

zittings-
document

Rapporteur ten princi-
pale

plenaire procedure, tijd-
schema, motief

verzekeren

Totaal aangenomen
wetgevings-verslagen

14

Totaal aangenomen
amendementen, waarvan:

28

medebeslissing: 1e lezing:
COD I

4

medebeslissing 2e lezing:
COD II

0

raadpleging: CNS 24
Bron: PE/DG II/Follow-up
parlementaire besluiten
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Begrotingswerkzaamheden

♦  MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Herziening van de financiële vooruitzichten
Notulen, vergadering van 03.05.2000/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
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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

♦  COMMISSIE

Benoeming van hoge ambtenaren van de Commissie
Notulen, vergadering van 03/05/2000/
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000

♦  RAAD en COMMISSIE

UEN, GUE/NGL, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0345, 0348, 0360, 0392 en 0395/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de hongersnood in Ethiopië
Aangenomen teksten, vergadering van 03.05.2000/10
Standpunt van de Raad: CRE 3-161, 3-172 van 12.04.2000
Standpunt van de Commissie: CRE 3-162 van 12.04.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                 Ja  ■    Nee  

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

RETT/ Hatzidakis (A5-0076/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de regio's "Trans-Europese
netwerken - jaarverslag 1998", op grond van artikel 16 van verordening 2236/95 tot vaststelling van de
algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van
transeuropese netwerken

                                                
2 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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Aangenomen teksten, vergadering van 04.05.2000/29
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:                                Ja     Nee  ■
COM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004

2. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

PPE-DE (B5-0218/2000)
Benoeming van hoge ambtenaren van de Commissie
Notulen, vergadering van 03/05/2000/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE van 03.05.2000
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Vergaderperiode van 15 t/m 19 mei 2000

Straatsburg

ALGEMEEN OVERZICHT

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

Vergaderthema's

E

E
E

Guatemala
B5-0438/2000

Iran
B5-0436/2000

Birma
B5-0437/2000

Filippijnen
B5-0434/2000

Sri Lanka
B5-0433/2000

Zimbabwe
B5-0415/2000

Sierra Leone
B5-0432/2000 Equatoriaal Guinee 

B5-0435/2000

Vervallenverklaring 
mandaat Dhr. Le Pen

Hoge ambtenaren 
B5-0399/2000

Schulden arme 
landen

Non-proliferatieverdrag 
nucléaire B5-0439/2000

MOX Sellafield
B5-0416/2000

GR: Eenheidsmunt 
A5-0135/2000

COM: Hervorming 
bijstand derde landen 

Fraudebestrijding A5-
0116/2000

VEU A5-0112/2000

Richtsnoeren 
economisch beleid A5-

Verzeke-
ringen A5-
0104/2000

Openbare bedrijven 
A5- 0109/2000

Radiospectrumbeleid 
A5-0122/2000

Aanpak ruimtevaart  A5-
0119/2000

Eur. onderzoekruimte 
A5-0131/2000

Bestrijding 
vrouwenhandel A5-

COM: VOB 2001
PE: Begrotingsjaar 
2001 A5-0121/2000

TELECOM 
A5-0094/2000

Stabiliteit en 
convergentie 
A5-0108/2000

Actieplatform 
Beijing A5-



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 77

Bulletin 13.06.2000
Sluiting van de redactie: 05.06.2000

- NL- PE 291.819



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN78

Bulletin 13.06.2000
Sluiting van de redactie: 05.06.2000

- NL- PE 291.819

Voorbereidende werkzaamheden

ECON/ Randzio-Plath (A5-0109/2000)

Richtlijn tot wijziging van richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen
tussen lidstaten en openbare bedrijven

Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/30
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-145
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
SEC(1999)0404 - C5-0102/2000 - 2000/2065

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0122/2000)

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 "Verdere stappen in het
radiospectrumbeleid - resultaten van de openbare raadpleging over het Groenboek"

Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/41
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-272
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0538 - C5-0113/2000 - 2000/2073

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0119/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het werkdocument van de Commissie "Naar een
samenhangende Europese aanpak van de ruimtevaart"
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/45
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-284
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
SEC(1999)0789 - C5-0336/1999 - 1999/2213
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ITRE/ Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad,
het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's
"Naar een Europese onderzoekruimte"
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/48
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-308
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(2000)0006 - C5-0115/2000 - 2000/2075

FEMM/ Sörensen (A5-0127/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement "Over nieuwe maatregelen ter bestrijding van de vrouwenhandel"

Aangenomen teksten, vergadering van 19.05.2000/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-303
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1998)0726 - C5-0123/1999 - 1999/2125
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Procedures

1. Medebeslissing

Eerste lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

ENVI/ zonder verslag (C5-0091/2000)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 70/220/EEG betreffende
maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(2000)0042 - C5-0091/2000 - 2000/0040

♦  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

ENVI/ Roth-Behrendt (A5-0117/2000)

Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake
preventie en beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-145
Aantal aangenomen amendementen: 47
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1998)0623 - C4-0025/1999 - 1998/0323
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RETT/ Savary (A5-0113/2000)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele
trans-Europese spoorwegsysteem

Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/30
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-296
Aantal aangenomen amendementen: 41
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0617 - C5-0301/1999 - 1999/0252

Tweede lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

JURI/ in briefvorm (C5-0179/2000)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en
houdende wijziging van richtlijn 70/156/EEG van de Raad

Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007

♦  Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

DEVE/ Martínez Martínez (A5-0114/2000)

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende ontwikkelingssamenwerking met Zuid-
Afrika

Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-101, 1-104, 2-071
Aantal aangenomen amendementen: 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070
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Derde lezing

♦  Goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst van het bemiddelingscomité

DELE/ Rothley (A5-0130/2000)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het
verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en
88/357/EEG (Vierde Richtlijn Motorrijtuigenverzekering)

Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-085
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
C5-0155/2000 - 1997/0264

DELE/ González Álvarez (A5-0128/2000)
Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een systeem ter
bewaking van de gemiddelde specifieke uitstoot van kooldioxide door nieuwe personenauto's
Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-267
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
C5-0105/2000 - 1998/0202

DELE/ Smet (A5-0129/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 93/104/EG van de Raad
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten
sectoren en activiteiten te bestrijken

Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-169
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
C5-0183/2000 - 1998/0318
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2. Bemiddeling

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt

Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-059
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0077 - C5-0122/2000 - 2000/0046

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van
bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt

Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-059
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0077 - C5-0124/2000 - 2000/0048

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 2467/98 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees

Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-059
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0077 - C5-0125/2000 - 2000/0049
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AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2759/75 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees
Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-059
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0077 - C5-0126/2000 - 2000/0050

ENVI/ Jackson (A5-0120/2000)

Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het nieuwe Verdrag
inzake de bescherming van de Rijn
Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/6
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0061 – C5-0168/2000 – 2000/0037

LIBE/ Karamanou (A5-0110/2000)

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Republiek Finland
met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad tot vaststelling van de
verplichtingen tussen de lidstaten onderling inzake de overname van onderdanen van derde
staten
Aangenomen teksten, vergadering van 19.05.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-313
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
12488/1999 – C5-0319/1999 – 1999/0823

♦  Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen
Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-059
Aantal aangenomen amendementen: 5
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0077 - C5-0121/2000 - 2000/0045
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AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde prijzen in de sector suiker en van de
standaardkwaliteit voor suikerbieten voor het verkoopseizoen 2000/2001
Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-059
Aantal aangenomen amendementen: 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0077 - C5-0123/2000 - 2000/0047

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een
steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de
werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep

Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/17
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Aantal aangenomen amendementen: 18
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)

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

Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/25
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Aantal aangenomen amendementen: 19
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

AFET/ zonder verslag (C5-0222/2000)

Besluit van de Raad tot toekenning van uitzonderlijke financiële bijstand aan Montenegro
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Aantal aangenomen amendementen: 9
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(2000)0288 – C5-0222/2000 – 2000/0114
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LIBE/ Buitenweg (A5-0136/2000)

Richtlijn van de Raad houdende tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen
ongeacht ras of etnische afstamming

Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/65
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-193
Aantal aangenomen amendementen: 60
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0101/2000)

Verordening van de Raad houdende vaststelling van controlemaatregelen ten aanzien van
vaartuigen die de vlag voeren van landen die geen partij zijn bij de Visserijorganisatie voor
het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)
Aangenomen teksten, vergadering van 19.05.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-059
Aantal aangenomen amendementen: 3
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0570 - C5-0041/2000 - 1999/0231

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0103/2000)

Verordening van de Raad houdende vijfde wijziging van verordening (EG) nr. 850/98 voor de
instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van
jonge exemplaren van mariene organismen
Aangenomen teksten, vergadering van 19.05.2000/18
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-076
Aantal aangenomen amendementen: 1
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0636 - C5-0038/2000 - 1999/0255

♦  besluit de stemming naar de volgende vergaderperiode te verzetten?

LIBE/ Schmid (A5-0107/2000)

Kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met

andere betaalmiddelen dan contanten
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Notulen, vergadering van  17.05.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0438 - C5-0066/2000 - 1999/0190

3.  Adviezen die vallen onder artikel 122 van het EG-verdrag
ECON/ Goebbels (A5-0135/2000)

Beschikking van de Raad betreffende de aanneming van de ene munt door Griekenland op 1 januari 2001
(artikel 122, lid 2)

Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/27
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-128, 3-130
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
8350/2000 – COM(2000)0274 – C5-0226/2000 – 2000/0110
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van richtlijn
70/220/EEG betreffende maatregelen
tegen luchtverontreiniging door
emissies van motorvoertuigen

17/05/2000 COD I 2000/0040 ENVI C5-0091/2000 ENVI 0 0 Raad: kan
besluit
vaststellen, art
251§2 VEU

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad houdende
vaststelling van voorschriften inzake
preventie en beheersing en
bestrijding van bepaalde
overdraagbare spongiforme
encefalopathieën

17/05/2000 COD I 1998/0323 ENVI A5-0117/2000 Roth-
Behrendt

48 47 Raad:stelt
gemeenschappel
ijk standpunt
vast, art 251§2
VEU

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het
conventionele trans-Europese
spoorwegsysteem

17/05/2000 COD I 1999/0252 RETT A5-0113/2000 Savary 34 41 Raad:stelt
gemeenschappel
ijk standpunt
vast, art 251§2
VEU
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten betreffende de
beschermingsinrichting aan de
voorzijde tegen klemrijden van
motorvoertuigen en houdende
wijziging van richtlijn 70/156/EEG
van de Raad

17/05/2000 COD II 1999/0007 JURI Aanbeveling in
briefvorm

JURI 0 0 Besluit geacht te
zijn
aangenomen, art
251§2 TCE

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
ontwikkelingssamenwerking met
Zuid-Afrika

16/05/2000 COD II 1999/0070 DEVE A5-0114/2000 Martínez
Martínez

2 2 3 maanden + (1)
art 251§3 VEU

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten betreffende de
verzekering tegen de wettelijke
aansprakelijkheid waartoe
deelneming aan het verkeer van
motorrijtuigen aanleiding kan geven
en houdende wijziging van de
richtlijnen 73/239/EEG en
88/357/EEG (Vierde Richtlijn

16/05/2000 COD III 1997/0264 DELE A5-0130/2000 Rothley 0 0 6 weken voor al
dan niet
vaststelling
besluit, art
251§5 VEU
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

Motorrijtuigenverzekering)

Beschikking van het Europees
Parlement en de Raad tot instelling
van een systeem ter bewaking van de
gemiddelde specifieke uitstoot van
kooldioxide door nieuwe
personenauto's

17/05/2000 COD III 1998/0202 DELE A5-0128/2000 González
Álvarez

0 0 6 weken voor al
dan niet
vaststelling
besluit, art
251§5 VEU
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van richtlijn
93/104/EG van de Raad betreffende
een aantal aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd om de
van deze richtlijn uitgesloten
sectoren en activiteiten te bestrijken

17/05/2000 COD III 1998/0318 DELE A5-0129/2000 Smet 0 0 6 weken voor al
dan niet
vaststelling
besluit, art
251§5 VEU

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EG) nr.
3072/95 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de
rijstmarkt

16/05/2000 CNS 2000/0046 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Raad: stelt
besluit vast

Verordening van de Raad houdende
wijziging van verordening (EEG) nr.
845/72 tot vaststelling van bijzondere
maatregelen ter bevordering van de
zijderupsenteelt

16/05/2000 CNS 2000/0048 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Raad: stelt
besluit vast

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EG) nr.
2467/98 houdende een
gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector schapen- en
geitenvlees

16/05/2000 CNS 2000/0049 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Raad: stelt
besluit vast
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

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

16/05/2000 CNS 2000/0050 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Raad: stelt
besluit vast

Besluit van de Raad betreffende de
sluiting namens de Gemeenschap van
het nieuwe Verdrag inzake de
bescherming van de Rijn

17/05/2000 CNS 2000/0037 ENVI A5-0120/2000 Jackson 0 0 Raad: stelt
besluit vast

Wetgevingsresolutie van het
Europees Parlement over het
initiatief van de Republiek Finland
met het oog op de aanneming van
een verordening van de Raad tot
vaststelling van de verplichtingen
tussen de lidstaten onderling inzake
de overname van onderdanen van
derde staten

19/05/2000 CNS 1999/0823 LIBE A5-0110/2000 Karamanou 0 0 Raad: stelt
besluit vast

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EEG) nr.
1766/92 houdende een
gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen

16/05/2000 CNS 2000/0045 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 5 5 Raad: stelt
besluit vast
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

Verordening van de Raad tot
vaststelling van bepaalde prijzen in
de sector suiker en van de
standaardkwaliteit voor suikerbieten
voor het verkoopseizoen 2000/2001

16/05/2000 CNS 2000/0047 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 2 2 Raad: stelt
besluit vast

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

16/05/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 17 18 Raad: stelt
besluit vast

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

16/05/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 19 19 Raad: stelt
besluit vast

Besluit van de Raad tot toekenning
van uitzonderlijke financiële bijstand
aan Montenegro

18/05/2000 CNS 2000/0114 AFET C5-0222/2000 AFET 0 9 Raad: stelt
besluit vast
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

Richtlijn van de Raad houdende
tenuitvoerlegging van het beginsel
van gelijke behandeling van
personen ongeacht ras of etnische
afstamming

18/05/2000 CNS 1999/0253 LIBE A5-0136/2000 Buitenweg 60 60 Raad: stelt
besluit vast

Verordening van de Raad houdende
vaststelling van controlemaatregelen
ten aanzien van vaartuigen die de
vlag voeren van landen die geen
partij zijn bij de Visserijorganisatie
voor het noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan (NAFO)

19/05/2000 CNS 1999/0231 PECH A5-0101/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 Raad: stelt
besluit vast

Verordening van de Raad houdende
vijfde wijziging van verordening
(EG) nr. 850/98 voor de
instandhouding van de visbestanden
via technische maatregelen voor de
bescherming van jonge exemplaren
van mariene organismen

19/05/2000 CNS 1999/0255 PECH A5-0103/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 Raad: stelt
besluit vast
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II. Wetgevingsamendementen

Titel document Datum
aanneming
ter plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Ten
principale

Zittings-
document

Rapporteur Ten
principale

Plenairee Tijdschema
motief

Beschikking van de Raad betreffende
de aanneming van de ene munt door
Griekenland op 1 januari 2001
(artikel 122, lid 2)

18/05/2000 avis au sens
de l'art. 122

TCE

2000/0110 ECON A5-0135/2000 Goebbels 0 0 Raad: stelt
besluit vast

totaal aangenomen
wetgevingsverslagen

23

totaal aangenomen amendementen
waarvan:

207

medebeslissing 1e lezing: COD I 88

medebeslissing 2e lezing: COD II 2

raadpleging: CNS 117

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

♦  COMMISSIE

Voorontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2001
Notulen, vergadering van 16.05.2000/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-032

BUDG/ Ferber (A5-0121/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het
Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2001
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028
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Politieke controle

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

♦  COMMISSIE

Hervormingen biijstand aan derde landen
Notulen, vergadering van 16.05.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-174, 2-176, 2-181

♦  RAAD EN COMMISSIE

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, PSE (B5-0415, 0419, 0424, et 0429/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Zimbabwe
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/35
Standpunt van de Raad: CRE 3-171, 3-182
Standpunt van de Commissie: CRE 3-172, 3-183
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■

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

CONT/ Bösch (A5-0116/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 1998 van de Commissie over de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding
Aangenomen teksten, vergadering van 16.05.2000/32
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-065
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0590 - C5-0058/2000 - 2000/2032

RETT/ Savary (A5-0112/2000)

Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de tenuitvoerlegging en de effecten van richtlijn 96/48/EG betreffende de interoperabiliteit
van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem
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Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/53

Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-296
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0414 - C5-0207/1999 - 1999/2165

ECON/ Katiforis (A5-0134/2000)

Resolutie van het Europees Parlement over de aanbeveling van de Commissie inzake de globale richtsnoeren
voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap (opgesteld overeenkomstig artikel 99,
lid 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-038,
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(2000)0214 – C5-0218/2000 – 2000/2119

ITRE/ Paasilinna (A5-0094/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
regio's over het vijfde verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket
telecommunicatieregelgeving
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/37
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-272
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0537 - C5-0112/2000 - 2000/2072

ECON/ Langen (A5-0104/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de werking van verordening (EEG) nr. 3932/92 van de Commissie
van 21 december 1992 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag (ex-
artikel 85, lid 3) op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen in de verzekeringssector
Aangenomen teksten, vergadering van 19.05.2000/20
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: 5-087
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0192 - C5-0254/1999 - 1999/2183
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2. Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0432, 0444, 0448, 0456 et 0465/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Sierra Leone
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/85
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-226
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0433, 0449, 0457, 0466 et 0474/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Sri Lanka
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/87
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-235
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  

ELDR, UEN, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0434, 0442, 0454, 0458, 0467 et
0473/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de Filippijnen
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/89
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-268
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0435, 0455, 0459 et 0468/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Equatoriaal Guinee
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/91
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-268
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  

ELDR, EDD, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0436, 0440, 0447, 0450, 0460 et
0469/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Iran
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/93
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-268
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
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ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0437, 0446, 0451, 0461 et 0470/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Birma
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/95
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-268
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0438, 0443, 0452, 0463 et 0471/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Guatemala
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/100
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE GUE/NGL (B5-0439, 0445, 0453, 0464 et 0472/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het Non-proliferatieverdrag
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/102
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■

3. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0399, 0412 et 0413/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de benoeming van hoge ambtenaren bij de Commissie

Aangenomen teksten, vergadering van 17.05.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-114, 3-124 du 03.05.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■

PSE, ELDR, PPE-DE (B5-0416, 0418 et 0425/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het knoeien met gegevens betreffende MOX-brandstoffen in
Sellafield

Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/28
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-302, 2-313
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
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PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0417, 0420 et 0428/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de schuldenlast van arme landen
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/33
Standpunt van de Raad: CRE 3-145, 3-166
Standpunt van de Commissie: CRE 3-155, 3-167
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■

4. Initiatiefverslagen

ECON/ Pomés Ruiz (A5-0108/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de
stabiliteits- en convergentieprogramma's
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/23
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-049
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja     Nee  ■
2000/2041 INI

FEMM/ Smet-Gröner (A5-0125/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de follow-up van het Actieplatform van Beijing
Aangenomen teksten, vergadering van 18.05.2000/59
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-320
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:   Ja  ■    Nee  
2000/2020(INI)
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Diverse besluiten

Vervallenverklaring van het mandaat van de heer Le Pen
Het Parlement neemt pas officieel kennis van het besluit tot vervallenverklaring van het mandaat ba
afloop van de termijn voor berooep van de Franse Raad van State of zo mogelijk na een besluit van
die Raad van State.
Notulen, vergadering van 18.05.2000/6
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New .eu Domain

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

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorf@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorf@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorf@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorf@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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