
E U R O P E E S  P A R L E M E N T

08/A-2000

W E R K Z A A M H E D E N

D I R E C T O R A A T  P L A N N I N G
P A R L E M E N T A I R E  W E R K Z A A M H E D E N

D i r e c t o r a a t - g e n e r a a l  p r e s i d i u m

NL NL



AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

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

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
TDI Technische Fractie van Onafhankelijke Leden
EDD Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EINDE VAN HET MANDAAT VAN EEN ITALIAANS LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn vergadering van 3 juli 2000 heeft het Parlement kennis genomen van de verkiezing van

de heer Raffaele FITTO (PPE-DE/IT)

tot voorzitter van de regio Puglia. Zijn mandaat in het Europees Parlement eindigt met ingang van
21 juni 2000.

_______________________

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN TWEE ITALIAANSE AFGEVAARDIGDEN

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 3 juli 2000 akte genomen van de
verkiezing van

de heer Luciano Emilio CAVERI
ter vervanging van de heer Massimo CACCIARI (ELDR/IT),
met ingang van 21 juni 2000

en

de heer Generoso ANDRIA
ter vervanging van de heer Raffaele FITTO (PPE-DE/IT),
met ingang van 21 juni 2000

___________________
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ONTSLAGNEMING VAN EEN ZWEEDS LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Pierre SCHORI (PSE/SV)

medegedeeld met ingang van 1 augustus 2000 ontslag te nemen als lid van het Europees
Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 7 juli 2000 kennis genomen van deze
mededeling.

_______________________
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VRAGENUUR (B5-0532/00) 4 en 5 juli 2000

28 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Andrew DUFF Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid H-0518/00

Marie ISLER BÉGUIN Vervoer van water uit Frankrijk naar Spanje en
duurzaam beheer van de waterrijkdommen

H-0519/00

Roy PERRY Digitale radio H-0525/00

John CUSHNAHAN Overeenkomst Europese Unie-China over de
Wereldhandelsorganisatie

H-0531/00

Ioannis SOULADAKIS Verbetering van de exportmogelijkheden van landen in
Zuid-Oost-Europa

H-0536/00

Alexandros ALAVANOS Opheffing van de sancties tegen Irak H-0539/00

Esko SEPPÄNEN Ongebondenheid van bepaalde lidstaten van de EU H-0542/00

María IZQUIERDO
ROJO

Prioriteiten Franse voorzitterschap ter verbetering van
de positie van de vrouw

H-0545/00

Jonas SJÖSTEDT Standpunt van de Raad over de rechtszaak Pelinka in
Oostenrijk

H-0552/00

Maj THEORIN Internationaal Strafhof H-0554/00

Concepció FERRER Diamanthandel als bron van conflicten in Afrika H-0556/00

Ioannis MARINOS Schending van het Cypriotische luchtruim door Turkse
gevechtsvliegtuigen

H-0565/00

Olivier DUPUIS Milosevic H-0569/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Charlotte
CEDERSCHIÖLD

IT-misdaad ("Cybercrime") H-0549/00

Esko SEPPÄNEN Ongebondenheid van bepaalde lidstaten van de EU H-0543/00

Maj THEORIN Internationaal Strafhof H-0555/00

Michl EBNER Verkeersas door kwetsbaar Alpengebied H-0560/00
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer NIELSON

Ioannis MARINOS De wijze waarop Turkije communautaire kredieten
gebruikt

H-0524/00

Caroline LUCAS Ontwikkelingslanden en welzijn van landbouwhuisdieren H-0540/00

Caroline JACKSON De heer Gavin Howard en het EEG-
ontwikkelingsprogramma voor de regio Noord (PDRN
II) (DG VIII)

H-0567/00

Bernd POSSELT Humanitaire hulp voor de Tsjetsjenen H-0573/00

De Heer BARNIER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Additionaliteitsbeginsel H-0523/00

Monica FRASSONI Nieuwe structuurfondsprogramma's en biodiversiteit H-0528/00

Konstantinos
HATZIDAKIS

Verloop van de onderhandelingen over  het Griekse
communautair bestek

H-0544/00

De Mevrouw WALLSTRÖM

Patricia McKENNA Ontginning in de Baai van Dublin H-0521/00

Mihail PAPAYANNAKIS Beheer van toxische afvalstoffen H-0529/00

Anneli HULTHÉN Vervuilde terreinen H-0547/00

Arlette LAGUILLER Vuurwerkfabrieken H-0548/00

__________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
JULI 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 * 24 13 3 9 1 0 1 de heer MOSCOVICI

Commissie 54 15 36 8 1 0 2 de heer VITORINO
de heer PATTEN
mevrouw  de PALACIO
de heer NIELSON
de heer BARNIER
mevrouw WALLSTRÖM

Totaal 78 28 39 17 2 0 3
*    Aangezien enkele vertalingen niet tijdig zijn aangekomen heeft de Raad 6 vragen niet beantwoord.
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

7/2000

8/2000

9/2000

10/
2000

290.403

291.824

293.050

293.051

Christiana MUSCARDINI

Caroline LUCAS, Luisa
MORGANTINI, Ulla
SANDBAEK, Patrici McKENNA

Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Philip Rodway BUSHILL-
MATTHWES

Embargo tegen Irak

Nucleaire afschrikking

Economisch en Sociaal Comité

Comité van de Regio's

10.04.2000

16.05.2000

14.06.2000

14.06.2000

10.07.2000

16.08.2000

14.09.2000

14.09.2000

27

32

12

11

                                                
1 Situatie op 07.07.2000
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

86/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Estlandse taalwet en
het staatsintegratieprogramma

Brussel, 19 juni 2000

De Europese Unie is verheugd over het feit dat het parlement van Estland op 14 juni amendementen
op de taalwet heeft aangenomen. De Unie stelt met tevredenheid vast dat rekening is gehouden met
EU-aanbevelingen, waardoor de wet in ruime mate overeenstemt met de Europa-overeenkomst. De
Unie schaart zich achter de verklaring over de taalwet van Max van der Stoel, de hoge commissaris
van nationale minderheden, waarin deze tot de slotsom komt dat de wet nu ruimschoots
beantwoordt aan internationale normen. De Unie vertrouwt erop dat voor een correcte
tenuitvoerlegging van de wet zal worden gezorgd.

Tegelijkertijd neemt de Europese Unie kennis van het besluit van de regering van Estland om in
maart 2000 het staatsintegratieprogramma voor de jaren 2000-2007 aan te nemen. Het
staatsintegratieplan, aangevuld met een passend tenuitvoerleggingsschema, biedt alle ruimte voor
een versterking van het proces tot integratie van de niet-Estisch sprekende minderheid in de
Estlandse samenleving.

De Unie ziet deze door Estland genomen stappen als zeer bemoedigende tekenen van een positieve
ontwikkeling in het integratieproces en zal nauw met de autoriteiten van Estland blijven
samenwerken om deze doelstelling te steunen.

______________________

89/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de veroordeling van de heren Statkevitch en Chtchoukine

Brussel, 28 juni 2000

De Europese Unie betreurt de veroordeling op 19 juni van de heer Statkevitch, voorzitter van de
sociaal-democratische partij, en de heer Chtchoukine tot voorwaardelijke gevangenisstraffen. Deze
veroordelingen laten hen in vrijheid - waarvan de EU nota neemt - maar zullen hen waarschijnlijk
verhinderen aan de komende verkiezingen deel te nemen.

Uit deze veroordelingen, die plaatsvinden na de veroordeling van de heer Tchiguir, ex-premier, en
na de administratieve maatregelen die de Belarussische sociaal-democratische partij hebben
verhinderd haar jaarlijkse congres onder normale omstandigheden te houden, blijkt eens te meer de
realiteit van de belemmeringen die in dit land de activiteiten van personen en partijen van de
oppositie beperken.
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Aangezien in een dergelijke context geen democratische en eerlijke verkiezingen kunnen worden
georganiseerd, hebben de EU, de OVSE en de Raad van Europa samen, als een van vier hoofd-
voorwaarden, een periode van "politieke wapenstilstand" noodzakelijk genoemd om de voor-
bereiding, de organisatie en het verloop van de verkiezingen onder aanvaardbare omstandigheden
mogelijk te maken. Onlangs heeft president Loukachenko zelf zich openlijk voorstander van dit
voorstel verklaard tijdens een plenaire zitting van de door de regering ingestelde "nationale
dialoog".

De Europese Unie doet derhalve een dringend beroep op de Belarussische autoriteiten, indien zij
werkelijk wensen dat de parlementsverkiezingen voor de Europese instellingen en de internationale
gemeenschap aanvaardbaar zijn om - zolang het nog kan - alle maatregelen te nemen die nodig zijn
om eindelijk het minimale klimaat van vertrouwen te scheppen zonder hetwelk vrije en eerlijke
verkiezingen onmogelijk zijn. Daartoe zijn vereist:

- de mogelijkheid voor de onlangs veroordeelde politici, in het bijzonder de heren Tchiguir en
Statkevitch, om aan de komende verkiezingen deel te nemen;

- de vrijlating van degenen die nog worden vastgehouden;

- activiteiten van politieke partijen en niet-gouvernementele organisaties van de oppositie, vrije
vakbonden en, vooral in de provincie, nog al te vaak gedwarsboomde onafhankelijke dag-
bladen;

- de uitoefening van persoonlijke en openbare vrijheden, alsmede de vrijheid tot het oprichten
van vakverenigingen;

- de in elke democratie normale toegang van alle partijen, ook die van de oppositie, tot de
massamedia;

- de deelneming van vertegenwoordigers van alle partijen, ook die van de oppositie, in plaatse-
lijke, regionale en nationale verkiezingscommissies;

- de instelling van een werkelijke dialoog tussen de regering en de oppositiepartijen, zoals in de
slotverklaring van de OVSE-top van Istanbul is aanbevolen.

Alleen indien er snel concrete en wezenlijk belangrijke maatregelen op deze verschillende gebieden
kunnen worden genomen, kan de EU, samen met de andere Europese instellingen, de OVSE en de
Raad van Europa, het besluit tot waarneming van deze verkiezingen nemen.

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

________________________
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90/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

 over het grensverdrag tussen Saudi-Arabië en Jemen
Brussel, 29 juni 2000

De Europese Unie verheugt zich over de bekrachtiging van het verdrag tot vaststelling van de zee-
en landgrenzen tussen het Koninkrijk Saudi-Arabië en de Republiek Jemen dat op 12 juni 2000 te
Djedda is ondertekend. De Europese Unie is van mening dat dit verdrag in het belang van beide
landen is en zal bijdragen tot de handhaving van de stabiliteit in de regio en tot de ontwikkeling van
de economische en regionale samenwerking.

________________________

91/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de burgeroorlog in Sudan
Brussel, 30 juni 2000

De Europese Unie deelt de conclusies van de zesde vergadering van de Sudancommissie van het
IGAD Partners' Forum van 20 juni te Oslo volledig. In dit verband wil de EU uiting geven aan haar
ernstige bezorgdheid in verband met het offensief dat de SPLM/A in de regio van Bahr al-Ghaza l
heeft gelanceerd.

De Europese Unie roept op de aangegane verbintenissen betreffende een humanitair staakt-het-
vuren na te leven en spreekt de hoop uit dat de partijen zo spoedig mogelijk een alomvattend staakt-
het-vuren van onbeperkte duur uitroepen.

De Europese Unie heeft goede nota genomen van de verklaring van 19 juni 2000 waarin de
SPLM/A verklaart weer aan de vredesonderhandelingen te zullen deelnemen en doet een beroep op
de Sudanese regering en de SPLM/A de vredesonderhandelingen onder auspiciën van de IGAD snel
te hervatten.

_______________________
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93/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende
de verkiezingen in Zimbabwe

Brussel, 4 juli 2000

De Europese Unie is verheugd over de afloop van de parlementsverkiezingen in Zimbabwe met de
officiële aankondiging van de resultaten op 27 juni 2000 en spreekt tegenover het volk van
Zimbabwe zijn grote waardering uit voor de zeer ruime opkomst bij de verkiezingen en de daarbij
getoonde discipline en vastberadenheid. De EU meent dat deze verkiezingen duidelijk het signaal
hebben afgegeven dat het volk van Zimbabwe vastbesloten is op vreedzame en democratische wijze
zijn eigen toekomst te kiezen.

Op de verkiezingen is toegezien door een Europese waarnemingsmissie die in haar verslag van
4 juli 2000 heeft opgemerkt dat de stembusgang rustig is verlopen ondanks een forse hoeveelheid
geweld, intimidaties en dwang tijdens de verkiezingscampagne. De EU verzoekt de regering van
Zimbabwe dringend nieuwe gewelddaden te verhinderen.

De EU dringt er bij de autoriteiten van Zimbabwe op aan samen te werken met de oppositie en de
civiele maatschappij om een constructieve en open dialoog aan te gaan die Zimbabwe in staat stelt
vooruit te gaan, en vooral de ernstige economische problemen waarmee het kampt, aan te pakken en
te boven te komen. In dit verband herinnert de EU eraan dat het van fundamenteel belang is dat de
mensenrechten, democratische beginselen en de rechtsstaat opnieuw worden geëerbiedigd. De EU
is gereed om samen te werken met alle Zimbabwanen die deze beginselen aanvaarden.

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.

________________________

85/00, 87/00, 88/00, 92/00, 95/00: Deze documenten werden ons bij de sluiting van de redactie nog
niet toegestuurd.
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94/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het vonnis in het proces

tegen de Iraanse joden
Brussel, 1 juli 2000

De Unie heeft met bezorgdheid kennis genomen van het vonnis dat is uitgesproken door het
revolutionaire tribunaal van Shiraz. Zij spreekt haar teleurstelling uit over het feit dat ondanks
eerdere toezeggingen van de Iraanse autoriteiten het proces achter gesloten deuren is gevoerd. De
Europese Unie wijst erop dat de mogelijkheid bestaat om tegen het vonnis in beroep te gaan. Gezien
het belang dat zij aan deze zaak hecht, hoopt zij vurig dat het Hof van Beroep op de uitgesproken
veroordelingen zal terugkomen. De Europese Unie zal niet aflaten de Iraanse autoriteiten van haar
bezorgdheid in kennis te stellen.

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

______________________

96/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Mexico
Brussel, 5 juli 2000

1. De Europese Unie wenst de heer Vicente Fox Quesada geluk met zijn verkiezings-
overwinning en wenst hem voorts alle succes toe bij de uitoefening van de taak die hem wacht
aan het hoofd van de Verenigde Mexicaanse Staten.

2. De Europese Unie is verheugd over het voorbeeldige verloop van de verkiezingen, hetgeen
een bevestiging is van de versterking en de maturiteit van de democratie in Mexico.

3. De Europese Unie prijst zich gelukkig dat deze vrije en transparante verkiezingen zijn
verlopen onder het gezag van onafhankelijke federale verkiezingsinstellingen die in hun
huidige vorm door alle politieke partijen van het Mexicaanse congres werden opgericht op
initiatief van president Zedillo, wiens opvattingen en democratisch engagement de EU met
instemming begroet.
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4. De Europese Unie verzekert de verkozen president en het Mexicaanse volk van haar vaste
voornemen haar uitstekende betrekkingen met Mexico, die onlangs werden versterkt door de
Algemene Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking
te handhaven en te verdiepen.

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

________________________

97/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Togo
Brussel, 12 juli 2000

De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de installatie van de onafhankelijke nationale
verkiezingscommissie in Togo en verzoekt de leden ervan en de partijen die zij vertegenwoordigen,
alles in het werk te stellen opdat deze commissie haar werkzaamheden kan aanvangen, in het bij-
zonder door een voorzitter aan te wijzen en de regels voor haar werking vast te stellen.

Zoals de Europese Unie in haar verklaring van 20 april heeft opgemerkt kan - nu deze installatie een
feit is - worden overwogen een datum voor de parlementsverkiezingen vast te stellen. De Europese
Unie moedigt de partijen in Togo aan, snel en eensgezind de schikkingen te treffen die nog voor het
houden van deze verkiezingen noodzakelijk zijn; zij roept deze partijen eveneens op, vastbesloten te
beginnen met de uitvoering van de overige bepalingen van de kaderovereenkomst van Lomé.

De Europese Unie herhaalt haar aanbod tot het verlenen van financiële bijstand voor het verkie-
zingsproces, mits de Togolese partners in principe kunnen instemmen met bijstand waarbij de
vereiste maatregelen worden aangegeven.

De bemiddelaars van de intra-Togolese dialoog zullen met de steun van de Europese Unie de
dialoog blijven begeleiden, zoals zij tot dusver hebben gedaan.

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 Econo-
mische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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98/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het referendum van 29 juni 2000 in Oeganda
Brussel, 7 juli 2000

De Europese Unie heeft kennis genomen van de uitslag van het referendum van 29 juni 2000 over
wederinstelling van het meerpartijenstelsel, dan wel handhaving van het stelsel van de NRM, optie
die van de Oegandezen de meeste stemmen heeft gekregen.

De Europese Unie is verheugd dat de stemming volgens de bevindingen van de buitenlandse
waarnemers regelmatig verlopen is. Zij betreurt evenwel dat de pleitbezorgers van het meerpartijen-
stelsel tijdens de campagne werden benadeeld door handhaving van de grondwetsbepalingen
waarbij de activiteiten van de partijen worden ingeperkt, alsmede door het feit dat aan de oppositie
onvoldoende financiële middelen ter beschikking werden gesteld.

De Europese Unie roept de Oegandese autoriteiten op deze observaties ter harte te nemen teneinde
de presidents- en parlementsverkiezingen in 2001 volledig rechtmatig te laten verlopen.

Voorts is Oeganda uit hoofde van de door het land ondertekende internationale verdragen
gehouden, de grondrechten vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging te eerbiedigen.

________________________

99/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in Ivoorkust
Brussel, 10 juli 2000

De Europese Unie betreurt het ten zeerste dat er, met name tegen de burgerbevolking en
ondernemingen, talrijke malen machtsmisbruik is begaan tijdens de ernstige gebeurtenissen die in
de loop van 4 en 5 juli 2000 in Ivoorkust hebben plaatsgevonden; zij is verheugd over het feit dat de
rust is teruggekeerd en neemt akte van het op 5 juli tot stand gekomen akkoord.

Zij spreekt de hoop uit dat het verkiezingsproces geen vertraging ondervindt en dat het voor 23 juli
geplande referendum inderdaad op die datum zal plaatsvinden.

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

________________________
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100/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van een verklaring van de 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,

met betrekking tot Angola
Brussel, 11 juli 2000

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en
Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren het
eens te zijn met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2000/391/GBVB betreffende
Angola, dat door de Raad van de Europese Unie op 19 juni 2000 is vastgesteld op basis van artikel
15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid
in overeenstemming is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt akte van deze verbintenis en verheugt zich erover.
________________________

101/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van een verklaring van de 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,

met betrekking tot Ethiopië en Eritrea
Brussel, 11  juli 2000

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en
Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren het
eens te zijn met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2000/420/GBVB betreffende
steun van de Europese Unie voor het OAE-vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea, dat door de
Raad van de Europese Unie op 29 juni 2000 is vastgesteld op basis van artikel 15 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie. Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid in overeenstemming
is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt akte van deze verbintenis en verheugt zich erover.

________________________
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102/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vredesproces in Haïti

Brussel, 12 juli 2000

1. De Europese Unie sluit zich volledig aan bij het initiatief van de waarnemersmissie van de
OAS de president van de Republiek Haïti en de voorzitter van de verkiezingsraad te
attenderen op een flagrante en cruciale fout in de methode voor het tellen van de stemmen van
de kandidaat-senatoren. De categorische weigering van de voorlopige verkiezingsraad en de
Haïtiaanse autoriteiten om deze nochtans makkelijk recht te zetten fout toe te geven, is voor
de Unie onbegrijpelijk.

2. De Europese Unie veroordeelt de onaanvaardbare bedreigingen die de voorzitter van de
voorlopige verkiezingsraad ertoe hebben aangezet het land in allerijl te verlaten.

3. De Europese Unie betreurt dat de president van de Republiek Haïti en de voorlopige
verkiezingsraad niet zijn ingegaan op de bemiddelingspoging van de CARICOM, noch op de
oproep die de voorzitter van de Veiligheidsraad op 6 juli tot de Haïtiaanse autoriteiten heeft
gericht en waarin hij deze verzocht rekening te houden met de opmerkingen van de
waarnemersmissie van de OAS. In het licht hiervan lijkt het bijzonder betwistbaar om op
9 juli een tweede verkiezingsronde te houden.

4. De Europese Unie herhaalt dat volledige eerbiediging van de constitutionele bepalingen
betreffende verkiezingen en de geldende kieswet geacht moet worden aan de basis te liggen
van de fundamentele regels van democratie en rechtsstaat, zoals beklemtoond werd door
zowel de OAS als de CARICOM, organisaties waarvan Haïti lid is. De Europese Unie is van
oordeel dat de weigering van de autoriteiten om de in de onlangs gehouden verkiezingen
gemaakte fouten recht te zetten, een ernstige schending van deze fundamentele regels is.

5. Derhalve sluit de Unie zich volledig aan bij de opmerkingen van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties en het hoofd van de waarnemersmissie van de OAS. Zij zou zich genoopt
kunnen zien tot heroverweging van haar beleid ten aanzien van Haïti, met name op het gebied
van ontwikkelingsamenwerking, mocht het democratiseringsproces op de helling komen te
staan. Zulks zou, in het kader van de Overeenkomst van Lomé, toepassing van artikel 366bis
inhouden, daaronder begrepen de gedeeltelijke of volledige opschorting van de hulp.

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

__________________
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103/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Gambia
Brussel, 18 juli 2000

De Europese Unie spreekt haar bezorgdheid uit na de recente botsingen in Gambia tussen leden van
een oppositiepartij en leden van de partij die aan het bewind is, en na de bij die gelegenheid
geconstateerde rechtsmisbruiken.

De Europese Unie doet een beroep op de Gambiaanse autoriteiten om bij het optreden tegen de
leider van de oppositie, Ousainou Darboe, en 24 leden van zijn partij de onafhankelijkheid van de
rechtspraak ten volle te eerbiedigen en de beginselen van goed bestuur in acht te nemen.

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.

__________________

104/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

 over de situatie in Afghanistan
Brussel, 14 juli 2000

De Europese Unie veroordeelt de recente hervatting van grootschalige confrontaties in Afghanistan.

De Europese Unie herinnert aan de bepalingen van haar gemeenschappelijk standpunt van
24 januari 2000 en benadrukt hoezeer uit de voortzetting van deze oorlog, de geringschatting van de
talrijke vredesoproepen van de internationale gemeenschap blijkt. Een nieuwe escalatie van de
gevechten zou onaanvaardbaar lijden met zich meebrengen voor de Afghaanse bevolking, die reeds
zwaar getroffen is door een ernstige droogte, en zou blijk geven van een volledige minachting van
de door de donorlanden geleverde inspanningen om haar te hulp te komen.

De Europese Unie is zeer bezorgd over de problemen bij de toegang van de humanitaire hulp tot de
bevolking van Afghanistan vanwege de militaire operaties. Het opzettelijk belemmeren van de
toegang van personen tot humanitaire hulp vormt een schending van het internationaal humanitair
recht. De Europese Unie verzoekt alle partijen bij het conflict om een veilige en onbelemmerde
toegang tot de burgerbevolking te waarborgen.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat het huidige conflict niet met militaire middelen kan
worden opgelost. Zij roept de verschillende partijen op om de gevechten te beëindigen en met hulp
van de Verenigde Naties te werken aan een politiek proces waarmee de vrede kan worden hersteld.
Zij volgt met aandacht de pogingen die thans worden ondernomen om een "loya jirgah"-proces te
starten waarbij de Afghaanse civiele samenleving zo breed mogelijk betrokken wordt.
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De Europese Unie herhaalt haar oproepen aan de buurlanden van Afghanistan om elke bemoeienis
met het conflict te beëindigen. Zelf handhaaft zij sedert 1996 een embargo op wapens met
bestemming Afghanistan.

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.

________________________

105/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

inzake het begin van de vredesgesprekken
tussen de regering van Colombia en het E.L.N.

Brussel, 20 juli 2000

De Europese Unie heeft kennis genomen van een gezamenlijk communiqué van 22 juni 2000
waarin de start van de dialoog tussen de regering van Colombia en het E.L.N. wordt aangekondigd.

De Europese Unie verwelkomt de start van deze besprekingen en de stappen die zijn ondernomen
om tot een vreedzame oplossing te komen. Zij moedigt beide partijen aan in hun wens om de inter-
nationale gemeenschap bij het vredesproces te betrekken en is verheugd over de aanwezigheid van
lidstaten van de Unie in de groep van bemiddelaars bij het vredesproces tussen de Colombiaanse
regering en de E.L.N.

De Europese Unie herinnert aan haar gehechtheid aan de naleving door alle geledingen van de
Colombiaanse maatschappij van de in haar "Verklaring inzake de mensenrechten en de humanitaire
situatie in Colombia" van 23 mei 2000 vervatte fundamentele beginselen.

De Europese Unie keurt de ernstige schendingen van de mensenrechten en het groeiend aantal
geweld- en gruweldaden in Colombia ten stelligste af. De Europese Unie herhaalt in het bijzonder
dat zij zich vastberaden zal blijven verzetten tegen de praktijken van opsluiting en ontvoering,
ongeacht de daders of hun drijfveren.
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De Europese Unie roept alle gewapende groepen die gijzelaars vasthouden op deze vrij te laten. Zij
maant in het bijzonder het E.L.N. aan, een einde te maken aan de gevangenschap van alle gijzelaars
die deze groepering vasthoudt, met name de gijzelaars die als gevolg van de kaping op
12 april 1999 van een lijnvlucht van de maatschappij Avianca gevangen worden gehouden.

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

________________________

106/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake het optreden van de O.A.S. en de aanwijzing van de heer Latorre

als permanente secretaris van de O.A.S. in Peru
Brussel, 24 juli 2000

De Europese Unie volgt de situatie na de presidentsverkiezingen in Peru op de voet.

Zij ondersteunt ten volle het optreden van de O.A.S. naar aanleiding van de gezamenlijke missie
van de heer Axworthy, voorzitter van de Algemene Vergadering, en de heer Gaviria, secretaris-
generaal, met het oog op de versterking van de democratie in Peru. De Europese Unie wenst dat alle
aanbevolen hervormingen binnen de door deze missie op hoog niveau voorgestelde termijnen
worden nageleefd.

De Europese Unie verwelkomt in het bijzonder de benoeming van de heer Eduardo Latorre,
minister van Buitenlandse Zaken van de Dominicaanse Republiek, tot permanent secretaris van de
O.A.S. in Peru. De Europese Unie is van oordeel dat de totstandbrenging ter plaatse van een ad hoc
structuur, die door een erkende Latijns-Amerikaanse vooraanstaande figuur wordt geleid, een
essentieel element is voor de tenuitvoerlegging van de door de O.A.S. aanbevolen maatregelen.

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

_______________________

107/00 en 108/00: Deze documenten werden ons bij de sluiting van de redactie nog niet
toegestuurd.
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109/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het proces van Miroslav Filipovic
Brussel, 26 juli 2000

De Europese Unie spreekt haar steun uit voor de heer Miroslav FILIPOVIC, onafhankelijk
Servisch journalist, correspondent van Danas en verschillende andere Europese persorganen en
-agentschappen, die sedert medio mei opgesloten zit in de militaire gevangenis van Nis en op 26 juli
door de militaire rechtbank van Nis berecht en veroordeeld werd tot 7 jaar gevangenisstraf wegens
het uitoefenen van zijn beroep van journalist.

De Europese Unie betreurt het dat de Joegoslavische autoriteiten geweigerd hebben om het plaatse-
lijke voorzitterschap van de EU op zijn verzoek te ontvangen voor het einde van de hoorzitting; dit
voorzitterschap had van de EU namelijk opdracht gekregen om een demarche te doen om de
vrijlating van de heer FILIPOVIC te bewerkstelligen en toegang van EU-vertegenwoordigers tot het
proces te verkrijgen.

De Europese Unie veroordeelt krachtig de opsluiting van de heer FILIPOVIC, het proces zelf, de
omstandigheden waaronder dit proces is gevoerd - achter gesloten deuren en volgens een versnelde
procedure - en het vonnis, die een verdere stap vormen in de escalatie van de repressie jegens de
onafhankelijke pers in Servië en de flagrante schendingen van de persvrijheid door het regime in
Belgrado.

Zij memoreert dat vrijheid van meningsuiting, het recht en de plicht om vrijelijk te informeren en
het recht op een eerlijk en openbaar proces voor een onpartijdige en onafhankelijke rechtbank deel
uitmaken van de grondrechten van de mens, die genoemd worden in tal van internationale teksten,
waaronder in eerste instantie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

________________________
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110/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het constitutionele referendum in Ivoorkust

Brussel, 28 juli 2000

De Europese Unie is verheugd erover dat de Ivorianen zich overeenkomstig het door het
overgangsbewind aangekondigde tijdschema op 23 en 24 juli 2000 hebben kunnen uitspreken over
hun toekomstige grondwet. De Unie hecht immers groot belang aan het vrije en transparante
karakter van de stembusgang, met name aan de billijke behandeling van alle politieke partijen.

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.

________________________

111/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de verkiezingen in de FRJ en Servië
Brussel, 28 juli 2000

Dat er op 24 september aanstaande gelijktijdig presidents- en parlementsverkiezingen in de FRJ en
gemeenteraadsverkiezingen in Servië zullen worden gehouden, bevestigt dat MILOSEVIC het erop
aanlegt aan de macht te blijven.

De Europese Unie blijft hopen op een democratische en vreedzame koerswijziging in Belgrado, die
er echter niet zal kunnen komen onder een bewind zoals dat van MILOSEVIC.

De Europese Unie bevestigt haar steun voor en vertrouwen in de oppositie en de civiele
samenleving van Servië en roept de oppositie op haar krachten te bundelen om bij te dragen tot deze
onontbeerlijke koerswijziging.

________________________
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CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
LIDSTATEN

BENOEMING VAN EEN RECHTER BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN

De voorzitter van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten heeft het
Europees Parlement ter informatie een op 22 juni 2000 gedateerd gewaarmerkt afschrift doen
toekomen van het besluit inzake de benoeming van

mevrouw Ninon COLNERIC

tot rechter  bij  het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de periode vanaf de
datum van eedaflegging tot 6 oktober 2000, ter vervanging van de heer Günter HIRSCH.

________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

WERKZAAMHEDEN VAN HET
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

ADVIEZEN GOEDGEKEURD TIJDENS DE ZITTING VAN
12 EN 13 JULI 2000

Deze nota geeft een overzicht van de adviezen die het Economisch en Sociaal
Comité heeft goedgekeurd tijdens zijn zitting van 12 en 13 juli 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"

• Luchtvervoer en milieu - TEN/029
Rapporteur: de heer GARCÍA ALONSO (gr. I - E)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Luchtvervoer en het milieu:
Werken aan duurzame ontwikkeling

     COM(1999) 640 def.
     CES 810/2000

− Stemuitslag: 83 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, 7 onthoudingen

− Kernpunten: het Comité is te spreken over de mededeling, hoewel de Commissie naar zijn
mening ook het mogelijke effect van andere vervoerswijzen op de groeiscenario's voor de
luchtvaart alsmede de gevolgen van de nieuwe IT-mogelijkheden had moeten schetsen. Tevens
had zij moeten nagaan wat de gevolgen zullen zijn van de uitbreiding van de EU.
Volgens het Comité is het van fundamenteel belang dat de veiligheid op het gebied van de
luchtvaart door de Commissie grondig wordt bekeken. Bepaalde aspecten die verband houden
met het milieu, zoals ruimtelijke ordening en een beter beheer van het luchtruim, hadden
geanalyseerd moeten worden.
De Commissie gaat helaas evenmin in op het effect van veel van de voorgestelde maatregelen
op de werkgelegenheid, niet alleen in de luchtvaartindustrie zelf, maar ook bij de directe en
indirecte luchthavendiensten.

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

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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• Controle gevaarlijke goederen/Wijziging - TEN/039
Rapporteur: de heer GHIGONIS (gr. I - F)

− Referentie : Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer
van gevaarlijke goederen over de weg
COM(2000) 106 def. - 2000/0044 (COD)
CES 799/2000 - 2000/0044 COD

− Stemuitslag: 111 stemmen vóór, 2 onthoudingen

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

*

*          *

2. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

• 2002 - Het gemeenschappelijk visserijbeleid - NAT/049
Rapporteur: de heer CHAGAS (gr. II - P)

− Referentie: "2002 - Het gemeenschappelijk visserijbeleid en de situatie van de visserij in de
Europese Unie"
Initiatiefadvies
CES 806/2000

− Stemuitslag: 34 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, bij 9 onthoudingen

− Kernpunten: Er wordt in dit advies op aangedrongen het GVB aan een algehele revisie te
onderwerpen met als doel de effectieve overlevingskansen van de gehele sector te vergroten, de
bevoorrading veilig te stellen, de werkgelegenheid in stand te houden en de bevolkingsgroepen
die afhankelijk zijn van de visserij bestaanszekerheid te bieden, wat toch één van de
doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid is, zonder voorbij te gaan aan de
doelstellingen van hogere opbrengsten en gelijke sociale voorwaarden op de weg naar
vooruitgang, die zijn vastgelegd in het Verdrag van Rome.

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

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
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• Voorzorgsbeginsel - NAT/065
Rapporteur: de heer BEDOSSA (gr. III - F)

− Referentie: Toepassing van het voorzorgsbeginsel
Initiatiefadvies

CES 800/2000

− Stemuitslag: 101 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, bij 1 onthouding

− Kernpunten: In dit initiatiefadvies formuleert het Comité een aantal opmerkingen waarin het
uitvoerig aangeeft hoe het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Het merkt o.m. op dat
doorzichtige besluitvorming een voorwaarde is voor de toepassing ervan en onderstreept dat het
van belang is dat volop de ruimte wordt geboden aan een brede maatschappelijke discussie over
wat wenselijk en haalbaar is en op basis waarvan naar consensus kan worden gestreefd. Het
Comité dringt er voorts op aan de juridische basis van het voorzorgsbeginsel op Europees niveau
te versterken. Tenslotte dient de EU zich ook in internationaal verband verder in te zetten voor
het bereiken van overeenstemming over de concrete toepassing van het voorzorgsbeginsel.

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

• Vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken - NAT/067
Rapporteur: de heer SABIN (gr. III - F)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 68/193/EEG
betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken
COM(2000) 59 def. - 2000/0036 (CNS)
CES 807/2000

− Stemuitslag: 65 stemmen vóór, 1 onthouding

− Kernpunten: Het Comité schaart zich achter de actualisering van Richtlijn 68/193/EEG, maar
formuleert toch een aantal opmerkingen, met name de hiernavolgende voorwaarden met het oog
op het creëren van een rechtsgrondslag om aldus rekening te houden met de ontwikkelingen op
het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (Richtlijn 90/22/EEG):

a) er moet een inventaris van de onderzoeksprioriteiten in de verschillende betrokken sectoren
worden opgemaakt;

b) er moet een evaluatieverslag over GGO's worden opgesteld;
c) de coördinatie tussen de verschillende comités moet worden verbeterd, zodat er strikte regels
voor de registratie van genetisch gemodificeerde wijnstokken kunnen worden uitgewerkt;

d) de etiketteringsvoorschriften voor GGO's moeten worden verduidelijkt.

mailto:Julius.Langendorf@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 31

Bulletin 04.09.2000
Sluiting van de redactie: 25.08.2000

- NL- PE 291.821

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

• Prioriteitsstoffen op het gebied van het waterbeleid - NAT/069
Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (gr. II - E)

− Referentie: Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de
lijst van prioriteitsstoffen op het gebied van het waterbeleid
COM(2000) 47 def. - 2000/0035 (COD)
CES 801/2000 - 2000/0035 COD

− Stemuitslag: 114 stemmen vóór en 1 stem tegen, 1 onthouding
 
− Contactpersoon: de heer J. LANGENDORFF

(Tel.: +32 2 546.91.11 - e-mail: Julius.Langendorf@esc.eu.int)

• Milieuaansprakelijkheid (Witboek) - NAT/070
     Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (gr. II- E)

− Referentie: Witboek betreffende milieuaansprakelijkheid
COM(2000) 66 def.
CES 803/2000

− Stemuitslag: 87 stemmen vóór en 7 stemmen tegen, 19 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité is ingenomen met dit Witboek dat aansluit bij zijn advies van 1993
over dit onderwerp; het dringt er wel op aan dat de Commissie ook de volgende stap zet en een
voorstel voor een kaderrichtlijn uitwerkt. Het ESC onderstreept het belang van een ruim
opgezette aansprakelijkheidsregeling waarbij niet alleen traditionele soorten schade maar ook
gevallen van milieuschade, met inbegrip van schade aan de biodiversiteit, worden gedekt. Het
Comité formuleert enkele bijzondere opmerkingen over bepaalde aspecten, zoals de specifieke
situatie van het MKB, aansprakelijkheid voor door GGO's veroorzaakte schade en de rol van
sociaal-economische organisaties en NGO's in een doeltreffende toepassing van de
aansprakelijkheidswetgeving.

 
− Contactpersoon: de heer J. LANGENDORFF

(Tel.: +32 2 546.91.11 - e-mail: Julius.Langendorf@esc.eu.int)

*

*          *
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3. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUKTIE EN CONSUMPTIE"

• Bestrijding belastingfraude - INT/030
Rapporteur: de heer BURANI (gr. I - I)

− Referentie: Bestrijding van belastingfraude in de interne markt (Waarnemingspost interne
markt) Initiatiefadvies
CES 808/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd

− Kernpunten: Maatregelen om belastingfraude te bestrijden, behoren tot de prioriteiten van
de Gemeenschap, zowel vanwege het dringende karakter als vanwege de daarmee gemoeide
bedragen. Er is altijd al fraude geweest, maar de laatste tijd heeft dit verschijnsel dusdanige
proporties aangenomen dat het de goede werking van de interne markt belemmert.

Vroeger werd fraude alleen gepleegd wanneer de mogelijkheid zich voordeed, maar
tegenwoordig is het een stelselmatig verschijnsel, dat sterk verbonden is met de georganiseerde
misdaad. Om fraude te bestrijden, maken regeringen gebruik van wet- en regelgeving,
onderzoeksmethoden en juridische instrumenten. De fraude is het omvangrijkst in sectoren met
hoge belastingen (alcohol en tabak), grote prijsverschillen op de wereldmarkt (rundvlees, boter,
olijfolie) of preferentiële overeenkomsten (vis, textiel, elektronica).

Het ESC is van mening dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de lidstaten ligt, die hun interne
misdaadbestrijdingsbeleid moeten coördineren, wil er sprake zijn van een doeltreffende en
overtuigende samenwerking op Europees niveau. De grootste moeilijkheid bij het voeren van een
omvattend beleid lijkt evenwel op het niveau van de Raad te liggen: de Ecofin-raad blijft zich
bezig houden met fraudebestrijding (al dan niet door de georganiseerde misdaad begaan),
terwijl de Raad Justitie en Binnenlandse zaken zich bezighoudt met preventie en bestrijding
van de georganiseerde misdaad. De Europese Raad, van zijn kant, verzuimt een
samenwerkingsstructuur tot stand te brengen tussen de instanties die de Raad zelf in het
leven heeft geroepen.

Daarom bepleit het ESC dat politieke maatregelen worden genomen op de volgende gebieden:

• invordering van nog uitstaande schulden bij nalatige lidstaten;
 
• bekendmaking van de namen van de lidstaten die hun verplichtingen niet nakomen en

vermelding van de bedragen die in het spel zijn;
 
• toekenning van operationele bevoegdheden, alsook de nodige bijstand en middelen aan Europol;
• het voeren van concrete maatregelen om zo snel mogelijk een einde te maken aan vertragingen,

belemmeringen en vormen van nationaal egoïsme;
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• het voeren van onderhandelingen over een gestructureerde samenwerking tussen enerzijds
Europol en anderzijds Interpol en andere opsporingsinstanties in de wereld;

 
• totstandbrenging van een Europese "strafvorderingsruimte";
 
• intensivering van de taak van de Commissie als "hoedster van de verdragsregels";
 
• het in aanmerking nemen van de situatie van de georganiseerde misdaad in elk van de kandidaat-

lidstaten en de doeltreffendheid van hun structuren voor misdaadbestrijding;
 
• totstandbrenging van politiële en justitiële samenwerking, gebruik makend van het Amerikaanse

begrip "federal crime" als model.

Het ESC adviseert tevens dat concrete fraudebestrijdingsmaatregelen worden genomen op
gebieden als accijnzen op tabak en alcohol, landbouwproducten, preferentiële tariefregelingen,
het GLB, de BTW, en de rol van informaticasystemen voor controle en handhaving.

− Contactpersoon: de heer J. Andersen
(Tel.: +32 2 546.92.58 - e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int)

• Douanesamenwerking op de interne markt - INT/042
     Rapporteur: GIESECKE (Gr. I - D)

− Referentie : "Douanesamenwerking op de interne markt" (WIM) (initiatiefadvies)
CES 809/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd

− Kernpunten: Het advies vormt het vervolg op eerdere adviezen van het Comité over het
actieprogramma voor de EU-douane (Douane 2000), het communautair douanewetboek
(douanevervoer) en maatregelen om het in het vrije verkeer brengen van nagemaakte of door
piraterij verkregen goederen te verbieden.

In deze adviezen heeft het Comité er herhaaldelijk op gewezen hoe belangrijk het is dat de
douanediensten van de lidstaten met elkaar en met de Commissie samenwerken. Als gevolg van
de door de georganiseerde misdaad veroorzaakte schade en risico's op het gebied van de
grensoverschrijdende handel bleek het in veel gevallen nodig wijzigingen aan te brengen in de
wetgeving.

In het onderlinge advies wordt - opnieuw - benadrukt dat informatie - uitwisseling tussen
enerzijds Commissie en lidstaten en anderzijds de nationale administraties, alsook de
gegevensstroom binnen de administraties bepalend zijn voor adequate uitvoering van het
uniforme douaneregime door de respectieve nationale douane-autoriteiten.

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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In het advies wordt op de volgende punten gewezen:

• de momenteel voorgestelde EU-maatregelen gaan in de juiste richting, maar de Commissie moet
er wel op aandringen deze zonder dralen in te voeren. Sommige lidstaten blijven namelijk bij het
omzettingstempo achter;

 
• de nieuwe strategieën ter bestrijding van fraude zouden meer vrucht afwerpen als er één

Europees strafrecht komt;
 
• de op personeelsgebied genomen maatregelen lijken zeer belangrijk, maar men zou in dit

verband kunnen nadenken over het oprichten van een Europese douane-academie, waar de
douane-ambtenaren een "esprit de corps" kan worden bijgebracht;

 
• verschillende BTW-stelsels en uiteenlopende nationale en supranationale verboden en

beperkingen vormen grote obstakels voor de douanesamenwerking. Het Comité roept in dit
verband op tot vergaande coördinatie;

 
• beschermende nationale voorschriften in verband met privacy en ambtsgeheim bij fiscale zaken

vormen verdere belemmeringen voor een moderne en geïnformatiseerde samenwerking tussen de
douane-autoriteiten van de lidstaten;

 
• in de akkoorden die tussen de EU en derde landen worden gesloten, en in de pre-

toetredingsstrategie, moet speciale aandacht aan douanekwesties worden besteed;
 
• de verhouding tussen handelsbelangen en fraudebestrijding dient in evenwicht te zijn;

• nauwe samenwerking tussen aangevers en douane-administraties vormt een verdere voorwaarde
voor succesvolle bestrijding van overbrenging van nagemaakte of door piraterij verkregen
goederen in de douanerechtelijke vrije verkeer.

Contactpersoon: de heer Jakob Andersen
(tel. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int)

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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• Huishoudens met een schuldenprobleem - INT/043
rapporteur: ATAÍDE FERREIRA (Gr. III - P)

− Referentie : Huishoudens met een schuldenprobleem (informatief rapport)
CES 212/2000 fin

− Stemuitslag: 71 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 4 onthoudingen

− Kernpunten: De verschillende stelsels die thans in de Europese Unie worden gehanteerd om te
voorkomen dat gezinnen met schulden in moeilijkheden raken, kunnen ertoe leiden dat het vrije
verkeer van goederen en diensten door technische belemmeringen wordt gehinderd.

Het nieuwe artikel 153 van het Verdrag levert de rechtsgrondslag om, onverminderd de correcte
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, met het oog op de in het onderhavige rapport
beschreven doelstellingen maatregelen voor minimale harmonisatie te nemen door vooral de
bestaande communautaire regelgeving te wijzigen en te verbeteren, vooral waar het gaat om
consumptief krediet, misleidende bepalingen in contracten, de richtsnoeren voor banken en
verzekeringsinstellingen, de verkoop op afstand in het algemeen en van financiële diensten in het
bijzonder, reclame, "time-sharing" enz.

Behalve deze ad-hocmaatregelen is een meer diepgaand en allesomvattend onderzoek naar dit
onderwerp op zijn plaats, zulks met het oog op de vaststelling van een algemeen communautair
kader voor de diverse maatregelen die de lidstaten afzonderlijk kunnen nemen en de aanpak die
de Unie als geheel moet volgen overeenkomstig de resolutie van de Raad van 13 juli 1992. Ook
moeten de landen onderling en in samenwerking met de Commissie een netwerk opzetten om
informatie uit te wisselen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de synergie met de bestaande
nationale waarnemingscentra en het Europees Netwerk voor het Gezinsbeleid, met het oog op de
mogelijke toekomstige oprichting van een Europese Waarnemingspost voor
Schuldenproblematiek.

Het Economisch en Sociaal Comité verzoekt de Commissie als eerste stap in deze richting
onverwijld een Groenboek inzake huishoudens met schuldenproblemen in Europa op te stellen,
waarin melding wordt gemaakt van de reeds beschikbare studies terzake, de balans wordt
opgemaakt van de rechtsstelsels en de statistische gegevens in de diverse kandidaat-lidstaten,
wordt getracht een eensluidende definitie van het begrip 'schuldenprobleem" te presenteren en de
aanzet wordt gegeven voor verdere actie ter verwezenlijking van de in het rapport genoemde
doelstellingen.

Contactpersoon: de heer João Pereira Dos Santos
(tel. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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• (Geconsolideerde) jaarrekening - INT/065
Rapporteur: BYRNE (Gr. I - IRL)

− Referentie : Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen
COM(2000) 80 def. - 2000/0043 (COD)
CES 797/2000 - 2000/0043 (COD)

− Stemuitslag: 84 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 2 onthoudingen

− Contactpersoon: mevrouw B. Fular
(tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)

• Kwantitatieve beperkingen op in Zweden ingevoerde producten - INR/076
Rapporteur: WILKINSON (Gr. I - VK)

− Referentie : Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG van
de Raad van 25 februari 1992 betreffende tijdelijke kwantitatieve beperkingen op
accijnsproducten welke Zweden uit andere lidstaten worden binnengebracht
COM(2000) 295 def. - 2000/0118 (CNS)
CES 798/2000 - 2000/0118 (CNS)

− Stemuitslag: 97 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 4 onthoudingen

− Contactpersoon: mevrouw B. Fular
(tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)

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

• Minder ontwikkelde eilandregio's - ECO/029
Rapporteur: VASSILARAS (gr. III - GR)

− Referentie: Initiatiefadvies over "Richtsnoeren voor geïntegreerde acties ten behoeve van de
eilandregio's van de EU na het Verdrag van Amsterdam (art. 158)"
CES 805/2000

− Stemuitslag: 59 stemmen vóór, 5 onthoudingen

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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− Kernpunten: Gelet op de noodzaak dat de Europese Unie een geïntegreerd beleid voor
eilandregio's ten uitvoer legt, is het Economisch en Sociaal Comité van mening dat
benchmarking voor EU-eilanden van wezenlijk belang is als onderdeel van een vergelijkend
onderzoek van de concurrentievoorwaarden die voor de verschillende eilanden gelden. Aldus
kan worden nagegaan op welk niveau het best maatregelen kunnen worden getroffen en op
welke punten eilanden het meest coördinatie behoeven. Beoogd wordt te verzekeren dat
eilandregio's in de interne markt gelijke kansen krijgen zodat hun inherente handicaps worden
gecompenseerd. Het Comité onderstreept dat het beginsel van eilandstatus dat in het Verdrag is
opgenomen, in alle communautaire maatregelen en instrumenten moet worden geïntegreerd, de
prioriteit van acties mee moet helpen bepalen en als criterium voor de selectie van projecten
moet worden gehanteerd.

Derhalve dringt het Comité er bij de Commissie op aan:

• een groenboek op te stellen waarin een strategisch ontwikkelingsplan voor EU-eilandregio's
wordt uiteengezet dat in het te Potsdam goedgekeurde Europees ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief (EROP) kan worden opgenomen;

• hierbij aansluitend een witboek uit te brengen, waarin een actieplan is opgenomen op basis van
een tijdschema voor geïntegreerde maatregelen voor eilandregio's.

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

• Tiende jaarverslag Structuurfondsen (1998) - ECO/039
Rapporteur: MENGOZZI (gr. III - IT)

− Referentie: initiatiefadvies over "De Structuurfondsen in 1998 - 10e jaarlijks verslag"
(COM(1999) 467 def.)
CES 802/2000

− Stemuitslag: 111 stemmen vóór, 2 onthoudingen

mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu
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− Kernpunten: Het Comité stelt tot zijn tevredenheid vast dat met succes gepoogd is het jaarlijkse
verslag over de Structuurfondsen overzichtelijker en leesbaarder te maken. Wel doet het een
aantal suggesties, die bedoeld zijn om het verslag nog nuttiger te maken en inhoudelijk verder te
verbeteren:

• het verslag zou sneller gepubliceerd moeten worden;
• het werkgelegenheidsvraagstuk zou uitvoeriger en op uniforme wijze moeten worden behandeld;
• er zou meer informatie verstrekt moeten worden over het partnerschap;
• er zou moeten worden ingegaan, al was het maar in bepaalde gevallen, op de vraag in hoeverre

de Structuurfondsenmaatregelen aansluiten bij andere communautaire beleidsmaatregelen
waarmee naar economische en sociale samenhang wordt gestreefd;

• gezien het belang van de kenniseconomie zouden de onderwijs- en opleidingsmaatregelen meer
moeten worden uitgediept.

Daarnaast vindt het Comité dat de maatregelen betreffende lokale ontwikkeling meer gewicht
moeten krijgen.

Het Comité sluit zich aan bij de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24
maart 2000 en is ervan overtuigd dat deze nieuwe strategische richtsnoeren zullen bijdragen tot
een beter inzicht in het belang van de nieuwe technologieën en van kleine en middelgrote high
tech-bedrijven - de zgn. "nieuwe economie" - voor de ontwikkeling van de minst ontwikkelde
EU-regio's.

De Commissie spreekt zich in het verslag echter niet duidelijk uit over het belang van dit
strategische element, dat niet echt een nieuwigheid vormt, maar wel nú pas door de Raad wordt
opgepikt. Evenmin is duidelijk welke vooruitgang er dankzij de Structuurfondsen is geboekt.
Gezien de centrale plaats die dit onderwerp inneemt, zou het zeker goed zijn als hiervan in het
volgende verslag een completer en grondiger overzicht werd geboden. Wellicht zou dit het
"horizontale thema" van het volgende verslag kunnen vormen.

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

*

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

• Europese dimensie in het onderwijs: aard, inhoud en vooruitzichten -      SOC/019
Rapporteur: KORYFIDIS (gr. II - GR)

− Referentie: "De Europese dimensie in het onderwijs: aard, inhoud en vooruitzichten"
(informatief rapport)
CES 1113/1999

− Stemuitslag: 82 stemmen vóór, 1 onthouding

− Kernpunten: De school in het Europa van de 21e eeuw zal - los van haar specifieke kenmerken
op nationaal niveau - noodzakelijkerwijs ook de school van de wording van Europa zijn, d.i. een
school die getuigt van een evenwichtig en gediversifieerd Europa op taalkundig, cultureel,
politiek, maatschappelijk en economisch gebied. Een school van een Europese op leren gerichte
samenleving. Een school die zich inzet voor het voortbestaan van het Europese gedachtengoed,
een kritische houding ten opzichte van feiten en gebeurtenissen cultiveert en gericht is op de
verdere ontwikkeling van de economische, maatschappelijke, wetenschappelijke en
technologische verworvenheden. Een school voorts van gelijke kansen voor alle Europeanen.
Een school ten slotte, die "onze school" kan worden genoemd, en communicatie, in al haar
vormen en uitingen, niet alleen binnen Europa maar over de hele wereld bevordert en ontwikkelt.

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

*

*          *

6. AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

ù "Vorderingen van Estland op de weg naar toetreding" - REX/028
Rapporteur: HAMRO-DROTZ (gr. I - FIN)

− Referentie: Initiatiefadvies over de "Vorderingen van Estland op de weg naar toetreding"
CES 804/2000

− Stemuitslag: 83 stemmen vóór, 2 onthoudingen
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− Kernpunten: Hoewel de maatschappelijke betrekkingen in Estland nog voortdurend verbeterd
zullen moeten worden, hebben de sociaal-economische actoren, zowel via geïnstitutionaliseerde
weg als in de praktijk, niettemin zoveel mogelijkheden om hun stem te laten horen dat er geen
reden is om vraagtekens te zetten bij de toetreding van Estland tot de EU. Het ESC adviseert om
de mechanismen die gebruikt worden bij de toetredingsonderhandelingen van Estland, opnieuw
onder de loep te nemen en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen nauwer worden betrokken
bij de voorbereiding van onderwerpen die ter tafel komen.

Het ESC acht het zaak dat de Estse regering zich nog meer inspanningen
getroost om het ambtelijk apparaat in Estland beter toe te rusten.

Het ESC kan zich zeer goed vinden in het Commissiebesluit van mei 2000 om een aparte, op de
uitbreiding betrekking hebbende communicatiestrategie uit te stippelen ter financiering van de
publieke voorlichting.

Het ESC adviseert om een sectorale actiestrategie voor de Estse economie uit te werken alsook
een strategie voor regionale samenwerking tussen ondernemingen, waarin het accent moet
komen te liggen op het bevorderen van investeringen, financiering en overige voorwaarden voor
bedrijfsactiviteiten tussen Estland en zijn buurlanden.

Estland zou door moeten gaan met de vernieuwing van zijn arbeidswetgeving en voorschriften
op het gebied van arbeidsbemiddeling, zodat deze overeenkomen met de EU-normen, en het land
zou zijn wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek moeten verbeteren, vooral
waar het gaat om de uitvoering van wetten en het toezicht op de naleving ervan.

Bij de door te voeren vernieuwingen in de landbouw en de levensmiddelenindustrie dient men
zich o.a. te concentreren op het voltooien van de privatisering van grondbezit en het zo snel
mogelijk opzetten van een effectief kadaster.

De factoren die de voorbereiding van Estland op een duurzaam EU-lidmaatschap feitelijk
bemoeilijken, moeten in de eerste plaats gezocht worden in de beperkt voorhanden middelen.
Door hun begrensde mogelijkheden hebben kleine economieën niet veel manoeuvreerruimte.
Een efficiënte allocatie van de financiële middelen en prioriteitenstelling zijn daardoor van
cruciaal belang. Ook de EU draagt een eigen verantwoordelijkheid bij het uit de weg ruimen van
obstakels: zij heeft immers toegezegd zich in te zetten voor toetreding van Estland. De EU dient
versneld van start te gaan met programma's als ISPA en SAPARD.
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Het ESC is voornemens zijn contacten en zijn steun aan de sociaal-economische actoren in
Estland voort te zetten. Het ESC roept de EU en Estland op om, overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen in de Europa-overeenkomst, zo snel mogelijk een gemengd
raadgevend comité van actoren uit beide kampen op te richten.

− Contactpersoon: mevrouw Laurila
        (tel.: 32.2.546 9810; email: maarit.laurila@esc.eu.int)

*

*          *

7. SUBCOMITE

• De Commissie en de NGO's
Rapporteur: mevrouw Sigmund (groep III-A)

− Referentie : discussienota van de Commissie "De Commissie en niet-gouvernementele
organisaties: bouwen aan een sterker partnerschap"
(COM(2000)def.) (CES 811/2000)

− Stemuitslag: 92 vóór, 16 tegen, 21 onthoudingen

− Kernpunten: Het Comité staat achter de pragmatische aanpak van de Commissie, maar
formuleert wel een aantal opmerkingen en voorstellen met betrekking tot de volgende punten:

− structurering van NGO's op Europees niveau en de voorwaarden voor financiering ervan door de
Commissie (criteria en procedureregels);

− beoordeling van de representativiteit van NGO's;
− definiëring van NGO's;
− legitimiteit van EU-maatregelen: representativiteit en inspraak in een democratisch bestel;
− kader en procedures voor coördinatie van de betrekkingen tussen Commissie en NGO's;
− toelatingscriteria voor NGO's om voor deelname aan dialoog/overleg met de Commissie in

aanmerking te komen;
− evaluatie van de ontwikkeling in de samenwerking  tussen Commissie en NGO's;
− burgerdialoog: definitie en belangrijke kenmerken;
− rol van het Comité in de burgerdialoog.

Wat dit laatste betreft, herhaalt het Comité dat het een volwaardige rol wenst te spelen in de
burgerdialoog, niet om als spreekbuis voor alle NGO's of als verplicht tussenstation in de
betrekkingen met de instellingen, maar wél om als katalysator van de publieke discussie te
fungeren.

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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Hiertoe legt het Comité zich er ten eerste op toe, te zorgen voor middelen om meer
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau bij zijn
werkzaamheden en de tenuitvoerlegging van concrete initiatieven te betrekken met inachtneming
van de tripartiete structuur van het Comité.

Het Comité tracht zo twee belangrijke doelstellingen te verwezenlijken: (i) een basis creëren
voor samenwerking met de representatieve middenveldorganisaties op Europees niveau die tot
een dergelijke samenwerking bereid zijn en (ii) als bruggenhoofd fungeren tussen
maatschappelijke organisaties, in de EU en in kandidaat-lidstaten, en de Europese instellingen.

Om dit in goede banen te leiden toont het Comité zich bereid erover na te denken hoe een
adequate organisatiestructuur zou kunnen worden opgezet en wil het met name de mogelijkheid
nagaan om binnen het Comité een Waarnemingspost "Burgerdialoog" op te richten, die zou
kunnen dienen als interactieve denktank. De Europese NGO's zouden bij de werkzaamheden van
deze waarnemingspost moeten worden betrokken.

− Contactpersoon: M. Patrick FEVE
(Tel. : 32 2 546 9616 - e-mail : Patrick.Feve@esc.eu.int

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

STOCKTON
(PPE)

Opzetten van een gemeenschappelijk
Europees veiligheids- en
defensiebeleid na Keulen en Helsinki

AFCO (A) 12.07.00

CARRILHO
(PSE)

Communautair ontwikkelingsbeleid AFET (A) 12.07.00 C5-0264/00

DYBKJÆR
(ELDR)

Partnerschapsovereenkomst tussen de
ACS-landen en de EG (besluit)

AFET (A) 12.07.00 C5-0417/00

MALMSTRÖM
(ELDR)

Documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie:
inzagerecht voor het publiek

AFET (A) 12.07.00 C5-0057/00

QUEIRÓ
(UEN)

Speciaal verslag 2/2000 Rekenkamer
- steun aan Bosnië-Hercegovina

AFET (A) 12.07.00 C5-0229/00

VAN ORDEN
(PPE)

Betrekkingen EG/Bangladesh:
samenwerkingsovereenkomst

AFET (A) 12.07.00 C5-0356/00

PPE-Fraktie EU-actieplan drugsbestrijding 2000-
2004

AFET (A) 12.07.00 C5-0355/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Inventarisatie van het
concurrentievermogen van de
houtverwerkende en aanverwante
industrie

AGRI (A) 11.07.00 C5-0306/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Besluit herziening financiële
vooruitzichten

AGRI (A) 11.07.00 C5-0233/00

PPE-Fraktie Verbod gebruik in de veehouderij van
bepaalde stoffen met hormonale
werking of thyreostatische werking

AGRI (A) 11.07.00 C5-0357/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Gemeensch. ordening der markten in
de sector groenten en fruit -
steunregeling voor telers (bepaalde
citrusvruchten)

AGRI (P) 11.07.00 C5-0391/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

FÄRM
(PSE)

Communautaire bijstand aan
Zuidoost-Europa (wijz. van
verordening 3906/89/EEG), Europees
agentschap voor wederopbouw

BUDG (A) 19.07.00

HAUG
(PSE)

Communautair ontwikkelingsbeleid BUDG (A) 19.07.00 C5-0264/00

SBARBATI
(ELDR)

Vijfde actieprogramma gelijke
behandeling mannen en vrouwen

BUDG (A) 19.07.00 C5-0386/00

WYNN
(PSE)

Betrekkingen EU/geïndustrialiseerde
landen Noord-Amerika, Verre Oosten
en Zuid-Azië: samenwerking

BUDG (A) 19.07.00

UEN-Fraktie Communautair actieprogramma op
het gebied van de volksgezondheid
(2001-2006)

BUDG (A) 19.07.00 C5-0299/00

PPE-Fraktie Communautair actieprogramma ter
bestrijding van sociale uitsluiting

BUDG (A) 19.07.00 C5-0317/00

STAES
(VERTS/ALE)

Communautaire bijstand aan
Zuidoost-Europa (wijz. van
verordening 3906/89/EEG), Europees
agentschap voor wederopbouw

CONT (A) 11.07.00

MIRANDA
(GUE/NGL)

Betrekkingen EU/Indonesië: strategie.
Mededeling

DEVE (A) 13.07.00 C5-0288/00

PPE-Fraktie Verslag over het onderzoek van het
geïntegreerde mechanisme voor
financiële ondersteuning op
middellange termijn van de

ECON (P) 06.07.00 C5-0307/00

KRONBERGER
(NI)

Bevordering van elektriciteit uit
hernieuwbare energiebronnen op de
interne elektriciteitsmarkt

ENVI (A) 12.07.00 C5-0281/00

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Toekomst biotechnologie-industrie ENVI (A) 12.07.00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

KORHOLA
(PPE)

Toegang publiek tot milieu-informatie
(vervangt richtl. 90/313/EEG)

ENVI (P) 12.07.00 C5-0352/00

LANGE
(PSE)

Luchtkwaliteit: emissies
motorvoertuigen op twee of drie
wielen (wijz. richtl. 97/24/EG)

ENVI (P) 12.07.00 C5-0334/00

OLSSON
(ELDR)

Verbod gebruik in de veehouderij van
bepaalde stoffen met hormonale
werking of thyreostatische werking

ENVI (P) 12.07.00 C5-0357/00

TRAKATELLIS
(PPE)

Medische hulpmiddelen die stabiele
derivaten van menselijk bloed of
bloedplasma bevatten

ENVI (P) 12.07.00 C4-0152/95

PPE-Fraktie Gevaarlijke stoffen en preparaten:
gechloreerde paraffines met een korte
keten (twintigste wijz. van de
richtlijn)

ENVI (P) 12.07.00 C5-0321/00

KLAß
(PPE)

Communautair actieprogramma ter
bestrijding van sociale uitsluiting

FEMM (A) 11.07.00 C5-0317/00

PSE-Fraktie Communautair actieprogramma op
het gebied van de volksgezondheid
(2001-2006)

FEMM (A) 11.07.00 C5-0299/00

PSE-Fraktie Onderwijs en opleiding: innovatie en
nieuwe technologieën

FEMM (A) 11.07.00 C5-0147/00

V-Fraktie Communautair ontwikkelingsbeleid FEMM (A) 11.07.00 C5-0264/00

EVANS
(PPE)

Operationele begroting EGKS 2001 ITRE (A) 12.07.00 C5-0340/00

FORD
(PSE)

BTW die van toepassing is op
bepaalde diensten die met
elektronische middelen worden
verricht (wijz. van richtlijn 77/38

ITRE (A) 12.07.00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VERTS/ALE-
Fraktie

Communautair actieprogramma op
het gebied van de volksgezondheid
(2001-2006)

ITRE (A) 12.07.00 C5-0299/00

ELDR-Fraktie Speciale administratieve regio (SAR)
Hongkong: eerste jaarverslag

ITRE (A) 12.07.00 C4-0100/99

PPE-Fraktie Uitbreiding van de garantie van de
Gemeenschap aan de Europese
Investeringsbank tot leningen voor
projecten in Kroatië (

ITRE (A) 12.07.00 C5-0336/00

GLANTE
(PSE)

De weerslag van de uitbreiding op het
bedrijfsleven, de buitenlandse handel,
onderzoek en energie

ITRE (P) 12.07.00

McNALLY
(PSE)

Akkoord EG/VS: programma's voor
energie-efficiency-etikettering

ITRE (P) 12.07.00

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Inventarisatie van het
concurrentievermogen van de
houtverwerkende en aanverwante
industrie

ITRE (P) 12.07.00 C5-0306/00

BRADBOURN
(PPE)

Verordening houdende wijziging van
verordening (EG) 2027/97 betreffende
de aansprakelijkheid van
luchtvervoerders bij on

JURI (A) 12.07.00 C5-0294/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE)

Overeenkomst van Dublin - welke
lidstaat is verantwoordelijk voor
behandeling asielverzoek

JURI (A) 12.07.00 C5-0246/00

WALLIS
(ELDR)

BTW die van toepassing is op
bepaalde diensten die met
elektronische middelen worden
verricht (wijz. van richtlijn 77/38

JURI (A) 12.07.00

VERTS/ALE-
Fraktie

Technische maatregelen voor de
instandhouding van bepaalde over
grote afstanden trekkende
visbestanden

PECH (P) 12.07.00 C5-0344/00



COMMISSIES48

Bulletin 04.09.2000
Sluiting van de redactie: 25.08.2000

- NL- PE 291.821

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MARKOV
(GUE/NGL)

Kwijting 1999: algemene begroting
van de EG

RETT (A) 11.07.00 C5-0310/00

EDD-Fraktie Veiligheid op zee: geharmoniseerde
maatregelen voor veilig laden en
lossen van bulkcarriers

RETT (P) 11.07.00 C5-0254/00

ELDR-Fraktie Verordening houdende wijziging van
verordening (EG) 2027/97 betreffende
de aansprakelijkheid van
luchtvervoerders bij on

RETT (P) 11.07.00 C5-0294/00

PSE-Fraktie Zomertijd: kalender 2002-2006 RETT (P) 11.07.00 C5-0322/00

________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Commissie van de Europese Gemeenschappen: Conferentie van
de Ministers van onderwijs van de EU-lidstaten, de kandidaat-
lidstaten, de Europese Economische Ruimte en de landen van
Zuidoost- Europa - "Het gemeenschappelijk Europees
onderwijshuis versterken" - Sociale samenhang en kwaliteit -
een uitdaging voor het onderwijs - Werkdocument van de
diensten van de Commissie over onderwijssamenwerking met
Zuidoost-Europa

EMPL
CULT

SEC (00) 878
def.

Tweede verslag van de Commissie aan de Raad over de situatie
in de mondiale scheepsbouwsector

ITRE COM (00) 263
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: Het
integreren van milieu en duurzame ontwikkeling in het beleid
inzake economische samenwerking en
ontwikkelingssamenwerking: Elementen van een alomvattende
strategie

ITRE
ENVI
DEVE

COM (00) 264
def.

Mededeling van de Commissie: Bevordering van duurzame
ontwikkeling in de niet-energetische winningsindustrie van de
EU

ENVI
ITRE

COM (00) 265
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Groei- en werkgelegenheidsinitiatief - Maatregelen voor
financiële bijstand aan innoverende en
werkgelegenheidscheppende kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO's) - Situatie op 31 december 1999

ITRE
EMPL

COM (00) 266
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's over een totale evaluatie van de reeks richtsnoeren voor
de ontwikkeling van Euro-ISDN (Digitaal Netwerk voor
Geïntegreerde Diensten) als Trans-Europees netwerk (TEN-
ISDN)

BUDG
RETT
ITRE

COM (00) 267
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan de Raad: Voorbereiding voor
een tussentijdse evaluatie van de Meerjarige
Oriëntatieprogramma's (MOP's)

PECH COM (00) 272
def.

Commissie van de Europese Gemeenschappen:
Convergentieverslag 2000 (opgesteld in overeenstemming met
artikel 122, lid 2, van het Verdrag)

ECON COM (00) 277
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Naar een Europa zonder drempels voor mensen
met een functiebeperking

EMPL COM (00) 284
def.

Verslag van de Commissie over de haalbaarheid van een
stabilisatie- en associatieovereenkomst met de Republiek
Kroatië

ITRE
AFET

COM (00) 311
def.

Bericht van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Economisch en Sociaal Comité betreffende de toepassing
door Denemarken, Finland en Zweden van beperkingen op de
hoeveelheden accijnsgoederen welke door reizigers voor eigen
gebruik op het grondgebied van deze landen uit andere lidstaten
kunnen worden binnengebracht

JURI
ECON

COM (00) 316
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de
toepassing van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad
betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en Richtlijn
93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het
grondgebied van een lidstaat zijn gebracht

LIBE
JURI
CULT

COM (00) 325
def.

Europese Commissie: eEurope 2002: Een
informatiemaatschappij voor iedereen - Ontwerp-actieplan
opgesteld door de Europese Commissie voor de Europese Raad
in Feira 19-20 juni 2000

EMPL
ENVI
RETT
CULT
ITRE

COM (00) 330
def.

Verslag van de Commissie: Stand van zaken Financiële
diensten - Tweede voortgangsverslag

JURI
ITRE
ENVI
ECON

COM (00) 336
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Vijfde jaarlijks verslag van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's: De Europese Economische Ruimte -
Financieel Mechanisme

BUDG
ITRE

CONT

COM (00) 343
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Strategie ter verbetering van de werking van het
BTW-stelsel in het kader van de interne markt

JURI
ECON

COM (00) 348
def.

Mededeling van de Commissie aan de Rekenkamer, het
Europees Parlement en de Raad: Financiële balansen en
jaarrekeningen van het 6e, het 7e en het 8e Europees
ontwikkelingsfonds - Begrotingsjaar 1999

DEVE
CONT

COM (00) 357
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Strategie van de EU inzake de financiële
verslaglegging : verdere maatregelen

ECON
JURI

COM (00) 359
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de ervaring opgedaan bij de in 1997 uitgevoerde
basisenquête naar het totale areaal van bepaalde soorten
fruitbomen (Richtlijn 76/625/EEG van de Raad)

ECON
AGRI

COM (00) 362
def.

Verslag van de Commissie: GCO - JAARVERSLAG 1999 ITRE COM (00) 366
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Betreft Bevoegdheid Doc.

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

BUDG
AGRI
ENVI

COM (00) 301
def.
COD 990204

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van
personen ongeacht ras of etnische afstamming

AFET
BUDG
JURI

EMPL
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 328
def.
CNS 990253

_____________
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN EN TEKENS

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

Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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Vergaderperiode van 3 tot  7 juli 2000

Straatsburg
ALGEMEEN OVERZICHT

Vergaderthema'sThèmes débattus

E
E

EE E

E
EE E

E

BRS 1 et 2/2000

Sphère de sécurité
A5-0177/2000

Actions innovatrices
A5-0182/2000 

Marchés de l'énergie
A5-0180/2000

Budget 2001

Stratégie de 
communication 
UEM A5-0170/2000

Pétitions 1999/2000
A5-0162/2000

Médiateur européen 
1999 A5-0181/2000

Sécurité et santé 
des travailleuses
A5-0155/2000

Décharge 1998

Fidji et Salomon
B5-0616/2000

Chine et Tibet
B5-0608/2000

Enfants et LRA 

(Ouganda)
B5-0611/2000

Peine de mort 
aux Etats-Unis
B5-0613/2000

Euro 2000
B5-0625/2000

Irak
B5-0618/2000

Elections au Zimbabwe
B5-0599/2000

Immigration 
clandestine
B5-0596/2000

Inondations  au Venezuela
B5-0615/2000

Observatoire européen: 
racisme et xénophobie
B5-0628/2000

Dialogue civil
B5-0533/2000

Moluques
B5-0609/2000

Accord-cadre PE-
COM C5-0349/2000

Echelon
B5-0594/2000
B5-0593/2000

Souvenir de l'Holocauste

Conseil européen de 
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Programme d'activité de 
la Présidence française
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BCE
A5-0169/2000
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COM: Brevet 
communautaire

Vergaderthema's
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Déroulement des travaux: résolutions et décisions adoptées

CTRL: rapports 
d'autres institutions 

requérant l'avis du PE TL CNS

TL COD II

TL COD I
CTRL: comitologie

CTRL: déclarations 
d'autres institutions

TB: travaux 
budgétaires

DD: décisions 
diverses

TL COD III

TP: travaux 
préparatoires

CTRL: actualité et 
urgences

Verloop van de werkzaamheden: aangenomen resoluties en besluiten
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Nombre d'amendements adoptés
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Voorbereidende werkzaamheden

RETT/ Atkins (A5-0141/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement - De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/199
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-066
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
COM(1999)0614 - C5-0085/2000 - 2000/2053
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Procedures

1. Medebeslissing

Eerste lezing

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

LIBE/ Lehne (A5-0175/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van richtlijn
91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/54
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-104
Aantal aangenomen amendementen: 34
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
COM(1999)0352 - C5-0065/1999 - 1999/0152

ENVI/ Arvidsson (A5-0149/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tweeëntwintigste wijziging van richtlijn
76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) en tot wijziging van richtlijn
88/378/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/111
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-212
Aantal aangenomen amendementen: 12
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
COM(1999)0577 - C5-0276/1999 - 1999/0238

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr.
3528/86 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen
luchtverontreiniging
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/117
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Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-389
Aantal aangenomen amendementen: 6
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(1999)0379 - C5-0076/1999 -1999/0159

ENVI/ Redondo Jiménez (A5-0152/2000)
Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening
(EEG) nr. 2158/92 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/121
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-389
Aantal aangenomen amendementen: 6
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(1999)0379 - C5-0077/1999 -1999/0160

CULT/ Hieronymi (A5-0186/2000)
Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een
opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele-programma-
industrie (Media-opleiding) (2001-2005)
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/125
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Aantal aangenomen amendementen: 38
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0059/2000 - 1999/0275

CULT/ Sanders-ten Holte (A5-0185/2000)
Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese samenwerking
inzake kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/161
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-417
Aantal aangenomen amendementen: 42
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(1999)0709 - C5-0053/2000 - 2000/0022
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Tweede lezing

♦ Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ITRE/ Sans rapport (C5-0268/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de energierendementseisen voor
voorschakelapparaten voor fluorescentielampen
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(7034/1/2000) - C5-0268/2000 - 1999/0127

♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

RETT/ Jarzembowski (A5-0173/2000)
Richtlijn 2000/../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-303, 3-075
Aantal aangenomen amendementen: 15
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(5386/1/2000) - C5-0178/2000 - 1998/0265

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van
spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/22
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-303
Aantal aangenomen amendementen: 17
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267

RETT/ Swoboda (A5-0171/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 95/18/EG
betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/20
Aantal aangenomen amendementen: 1
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-303
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Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266

JURI/ Wieland (A5-0174/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG
en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van
beroepskwalificaties en de richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG,
78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG
en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen
ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige,
architect, apotheker en arts
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/31
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-315
Aantal aangenomen amendementen: 11
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN (5103/3/2000) - C5-0162/2000 - 1997/0345

ENVI/Papayannakis (A5-0193/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een identificatie- en
registratieregeling voor runderen en inzake de verplichte etikettering van rundvlees en
rundvleesproducten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 820/97
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/58
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-248, 4-113
Aantal aangenomen amendementen: 5
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(8251/1/2000) - C5-0270/00 - 1999/0204

ENVI/ García-Orcoyen Tormo (A5-0165/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van
organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/61
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-362, 4-115
Aantal aangenomen amendementen: 27
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(10677/2/1999) - C5-0098/2000 - 1998/0303
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ENVI/ Breyer (A5-0166/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de grenswaarden voor benzeen
en koolmonoxide in de lucht
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/72
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-370, 4-119
Aantal aangenomen amendementen: 1
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(5860/1/2000) - C5-0182/2000 - 1998/0333

ENVI/ Jackson (A5-0164/2000)
Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumcriteria voor
milieu-inspecties in de lidstaten
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/74
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-376, 4-123
Aantal aangenomen amendementen: 18
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(5684/1/2000) - C5-0181/2000 - 1998/0358

2. Bemiddeling

DELE/ Lienemann (A5-0172/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument
voor het milieu (LIFE)
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/8
Standpunt van de Raad:
Standpunt van de Commissie: CRE 2-150
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
C5-0221/2000 - 1998/0336

3. Raadpleging

♦ Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

BUDG/ Sans rapport (C5-0297/2000)
Besluit van de Raad betreffende de bijdrage van de Gemeenschap aan het "Internationaal
fonds voor het vrijmaken van de vaargeul van de Donau"
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
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Standpunt van de Commissie: CRE 3-068
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125

ITRE/ Sans rapport (C5-0324/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en
Cyprus tot instelling van samenwerking op het gebied van het midden- en kleinbedrijf in het
kader van het derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de
Europese Unie (1997-2000)
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-071, 3-073
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(2000) 0242-C5-0344/2000-2000/0099

LIBE/ Schmid (A5-0176/2000)
Besluit van de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met
andere betaalmiddelen dan contanten
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/8
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(3040/2000) - C5-0265/2000 - 1999/0190

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

LIBE/Lehne (A5-0179/2000)
Verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de
onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en
van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/70
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-122
Aantal aangenomen amendementen: 8
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
COM(2000) 0027 - C5-0166/2000 - 2000/0030

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 06.07.2000/9
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Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-104
Aantal aangenomen amendementen: 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
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 06.07.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Aantal aangenomen amendementen: 11
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

CULT/Hieronymi (A5-0186/2000)
Besluit van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering
van de ontwikkeling, de distributie en de bevordering van Europese audiovisuele werken
(Media Plus – Ontwikkeling, distributie en bevordering) (2001-2005)
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/139
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-408
Aantal aangenomen amendementen: 63
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(1999)0658 - C5-0119/2000 - 1999/0276

LIBE/ Di Lello Finuoli (A5-0178/2000)
Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van het kaderbesluit
van de Raad ter bestrijding van ernstige milieucriminaliteit
Aangenomen teksten, vergadering van 07.07.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-047
Aantal aangenomen amendementen: 43
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
SN(5343/2000) - C5-0078/2000 - 2000/0801
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

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

05/07/2000 COD II 1998/0266 RETT A5-0171/2000 Swoboda 1 1 3 maanden+ (1) art
251, lid 3 EGV

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

05/07/2000 COD II 1998/0267 RETT A5-0171/2000 Swoboda 17 17 3 maanden+ (1) art
251, lid 3 EGV

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

05/07/2000 COD III 1998/0336 DELE A5-0172/2000 Lienemann 0 0 6 weken voor al dan
niet vaststelling
besluit, art. 251§5
EGV

Richtlijn 2000/../EG van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 91/440/EEG van de Raad
betreffende de ontwikkeling van de
spoorwegen in de Gemeenschap

05/07/2000 COD II 1998/0265 RETT A5-0173/2000 Jarzembowski 15 19 3 maanden+ (1) art
251, lid 3 EGV
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van de richtlijnen
89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad
betreffende het algemeen stelsel van
erkenning van beroepskwalificaties en de
richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG,
78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG,
78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG,
85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG
en 93/16/EEG van de Raad betreffende
de beroepen van verantwoordelijk
algemeen ziekenverpleger
(verpleegkundige), beoefenaar der
tandheelkunde, dierenarts, verloskundige,
architect, apotheker en arts

05/07/2000 COD II 1997/0345 JURI A5-0174/2000 Wieland 11 11 3 maanden+ (1) art.
251, lid 3 EGV

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

05/07/2000 COD I 1999/0152 LIBE A5-0175/2000 Lehne 34 33 Raad: stelt
gemeenschappelijk
standpunt vast art
251, lid 2 EGV
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

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

05/07/2000 CNS 1999/0190 LIBE A5-0176/2000 Schmid 0 0 Raad: stelt besluit
vast

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

05/07/2000 CNS 2000/0030 LIBE A5-0179/2000 Lehne 8 8 Raad: stelt besluit
vast

Besluit van de Raad betreffende de
bijdrage van de Gemeenschap aan het
"Internationaal fonds voor het vrijmaken
van de vaargeul van de Donau"

05/07/2000 CNS 2000/0125 BUDG C5-0297/2000 BUDG 0 0 Raad: stelt besluit
vast

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

05/07/2000 CNS 2000/0099 ITRE C5-0324/2000 ITRE 0 0 Raad: stelt besluit
vast
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

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

05/07/2000 COD II 1999/0127 ITRE C5-0268/2000 ITRE 0 0 Besluit geacht te
zijn aangenomen
art. 251, lid 2 EGV

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

06/07/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 2 17 Raad: stelt besluit
vast

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

06/07/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 11 19 Raad: stelt besluit
vast
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot tweeëntwintigste wijziging
van richtlijn 76/769/EEG betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen der
lidstaten inzake de beperking van het op
de markt brengen en van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten (ftalaten) en tot wijziging van
richtlijn 88/378/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de lidstaten inzake
de veiligheid van speelgoed

06/07/2000 COD I 1999/0238 ENVI A5-0149/2000 Arvidsson 12 9 Raad: stelt
gemeenschappelijk
standpunt vast art
251, lid2 EGV

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

06/07/2000 COD I 1999/0159 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Raad: stelt
gemeenschappelijk
standpunt vast art
251, lid2 EGV
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

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

06/07/2000 COD I 1999/0160 ENVI A5-0152/2000 Redondo
Jiménez

6 6 Raad: stelt
gemeenschappelijk
standpunt vast art
251, lid2 EGV

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

06/07/2000 COD II 1998/0358 ENVI A5-0164/2000 Jackson 18 18 3 maanden+ (1) art
251, lid3 EGV

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

06/07/2000 COD II 1998/0303 ENVI A5-0165/2000 García-Orcoyen
Tormo

27 37 3 maanden+ (1) art
251, lid 3 EGV

Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de grenswaarden
voor benzeen en koolmonoxide in de
lucht

06/07/2000 COD II 1998/0333 ENVI A5-0166/2000 Breyer 1 4 3 maanden+ (1) art
251, lid 3 EGV
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

Aanbeveling van het Europees Parlement
en de Raad betreffende Europese
samenwerking inzake kwaliteitsevaluatie
in het schoolonderwijs

06/07/2000 COD I 2000/0022 CULT A5-0185/2000 Sanders-ten
Holte

42 42 Raad: stelt
gemeenschappelijk
standpunt vast art
251, lid2 EGV

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

06/07/2000 COD I 1999/0275 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 38 43 Raad: stelt
gemeenschappelijk
standpunt vast art
251, lid2 EGV

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

06/07/2000 CNS 1999/0276 CULT A5-0186/2000 Hieronymi 63 66 Raad: stelt besluit
vast
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. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
aanneming ter

plenaire

Procedure Referenties Aantal aangenomen
amendementen

Volgende fase

Type Nummer Commissie
ten

principale

Zittings-
document

Rapporteur Ter
plenaire

Commissie ten
principale

Procedure,
tijdschema, motief

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

06/07/2000 COD II 1999/0204 ENVI A5-0193/2000 Papayannakis 5 5 3 maanden+ (1) art
251, lid 3 EGV

Initiatief van het Koninkrijk Denemarken
met het oog op de aanneming van het
kaderbesluit van de Raad ter bestrijding
van ernstige milieucriminaliteit

07/07/2000 CNS 2000/0801 LIBE A5-0178/2000 Di Lello Finuoli 43 47 Raad: stelt besluit
vast

Totaal aantal aangenomen
wetgevingsverslagen

24

Totaal aantal aangenomen
amendementen, waarvan:

360

medebeslissing 1e lezing: COD I 138

medebeslissing 2e lezing: COD II 95

raadpleging: CNS 127

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

1. Begrotingsprocedure

BUDG/ Haug (A5-0184/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de begroting voor 2001 met het oog op de
overlegprocedure voorafgaand aan de eerste lezing door de Raad
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/74
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-174

BUDG/ Bourlanges (A5-0183/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde en aanvullende
begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 2000
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/24
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-261
C5-0314/2000

BUDG/ Virrankoski (A5-0192/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde en aanvullende
begroting nr. 2 voor het begrotingsjaar 2000
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/26
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-261
C5-0342/2000

2. Kwijtingsprocedure

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het
begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/27
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050
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BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Besluit van het Europees Parlement over de afsluiting van de rekeningen voor de uitvoering
van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/31
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)412 – C5-0006/1999 – 1999/2050

BUDG/ Stauner (A5-0190/2000)
Resolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen die integrerend bestanddeel
vormen van het besluit waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van
de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/34
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999) 412 – C5-006/1999 – 1999/2050

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Besluit van het Europees Parlement tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor het
financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het
begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/42
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Besluit van het Europees Parlement tot sluiting van de rekeningen van het zesde, zevende en
achtste Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/43
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004

CONT/ Rühle (A5-0167/2000)
Resolutie van het Europees Parlement houdende het commentaar bij het besluit van het
Europees Parlement tot het verlenen van kwijting aan de Commissie inzake het zesde,
zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/47
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028, 2-141, 2-150
COM(1999)0227 - C5-0003/1999 - 1999/2004
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CONT/ Kuhne (A5-0189/2000)
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de
algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998 - Afdeling I -
Europees Parlement/Bijlage Ombudsman
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/53
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-028, 2-141, 2-150
SEC(1999)0414 – C5-0008/1999 - 1999/2051
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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

♦ RAAD en COMMISSIE

ELDR, PSE, PPE-DE (B5-0587, 0588, 0590/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de conclusies van de Europese Raad van Feira op
19 en 20 juni 2000
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/82
Standpunt van de Raad: CRE 1-056, 1-091
Standpunt van de Commissie: CRE 1-058, 1-092
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

Programma werkzaamheden van het Portugese voorzitterschap
Notulen, vergadering van 03.07.2000/23
Standpunt van de Raad: CRE 1-056, 1-091
Standpunt van de Commissie: CRE 1-058

Programma werkzaamheden van het Franse voorzitterschap
Notulen, vergadering van 04.07.2000/9
Standpunt van de Raad: CRE 2-060, 2-074, 2-098
Standpunt van de Commissie: CRE 2-063

Betrekkingen EU/India
Notulen, vergadering van 03.07.2000/23
Standpunt van de Raad: CRE 1-056, 1-091
Standpunt van de Commissie: 1-058

Verts/ALE, PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0599, 0602, 0604, 0605/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de parlementsverkiezingen in Zimbabwe
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/86
Standpunt van de Raad: CRE 2-103, 2-115
Standpunt van de Commissie: CRE 2-104, 2-106
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Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

ELDR, PSE, Verts/ALE, TDI, PPE-DE (B5-0596, 0598, 0603 en 0606/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over illegale immigratie en de ontdekking van 58
stoffelijke overschotten van illegale immigranten in Dover
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/89
Standpunt van de Raad: CRE 2-119
Standpunt van de Commissie: CRE 2-121, 2-136, 2-137
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

♦ COMMISSIE

Voorstel voor een verordening over het communautair octrooi
Notulen, vergadering van 05.07.2000/20
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-254, 3-262, 3-267

♦ Ter gelegenheid van een ontwerpuitvoeringsmaatregel aangenomen resolutie

LIBE/ Paciotti (A5-0177/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpbeschikking van de Commissie
betreffende de gepastheid van de bescherming die wordt geboden door de "Safe Harbor
Privacy Principles" en de “Frequently Asked Questions” opgesteld door het 'US Department
of Commerce' in verband daarmee
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/82
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-115
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
C5-0280/2000 - 2000/2144

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

EMPL/ Stauner (A5-0182/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van richtsnoeren voor de
verschillende soorten innovatieve acties uit hoofde van artikel 22 van Algemene Verordening
(EG) nr. 1260/1999 van 21 juni 1999 - innovatieve acties uit hoofde van artikel 6 van de ESF-
verordening
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/18
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Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
C5-0235/2000 - 2000/2127

ITRE/ Mombaur (A5-0180/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het tweede verslag van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement over de stand van zaken bij de liberalisering van de
energiemarkten
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/173
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-280
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
COM(1999)0198 – COM(1999)0164 – COM(1999)0612 – COM(2000)0297 – C5-0163/2000 –
2000/2097

ECON/ Radwan (A5-0169/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 1999 van de Europese Centrale
Bank
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/180
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Standpunt van de ECB: CRE 3-020
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
C5-0195/2000 – 2000/2118

ECON/ Karas (A5-0170/2000)
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 voorlichtingsstrategie in de laatste fasen van de voltooiing van de EMU
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/185
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-185
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ
COM(2000)0057 - C5-0104/2000 - 2000/2019

PETI/ Lambert (A5-0162/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de beraadslagingen van de Commissie
verzoekschriften in het parlementaire jaar 1999-2000
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/192
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-036
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Standpunt van de Europese ombudsman: CRE 4-017, 4-037
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

PETI/ Thors (A5-0181/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag van de Europese ombudsman over
1999
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/196
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-036
Standpunt van de Europese ombudsman: CRE 4-017, 4-037
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
C5-0303/2000

EMPL/ Damião (A5-0155/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie over de
tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/85/EEG inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/204
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-090
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
COM(1999) 0100 - C5-0158/1999 - 1999/2151

RETT/ Peijs (A5-0139/2000)
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 "De
ontwikkeling van de korte vaart in Europa: een dynamisch alternatief in een duurzame
vervoersketen - tweede tweejaarlijks voortgangsrapport"
Aangenomen teksten, vergadering van 07.07.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-385
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
COM(1999)0317 - C5-0206/1999 - 1999/2164

2. Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Vert/ALE, Verts/ALE, PSE (B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 en
0644/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie op de Fiji- en Salomonseilanden
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/92
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Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE -115, 4-198
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

TDI, ELDR, UEN, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0608, 0610, 0617, 0621, 0641/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het project om de armoede in westelijk China
terug te dringen en de toekomst van Tibet
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/95
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-415, 4-210
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

ELDR, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0611, 0622, 0630, 0637, 0646/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de ontvoering van kinderen door het Lord's
Resistance Army
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/97
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-115, 4-261
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

EDD, ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0609, 0612, 0623, 0647/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de Molukken
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/100
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE, 4-261
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

ELDR, TDI, PPE-DE-, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0613, 0619, 0624, 0631, 0638/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de doodstraf in de Verenigde Staten
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/102
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-261
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0625, 0632, 0649/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Euro 2000
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/104
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE, 4-261
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n
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UEN, PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0618, 0626, 0633, 0650/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Irak
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/106
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-261
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE (B5-0615, 0627, 0634, 0642, 0652/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Venezuela
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/108
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-274
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja  n   Nee  ÿ

PPE-DE, GUE/NGL, PSE (B5-0628, 0635, 0651/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het Europees Waarnemingscentrum voor racisme
en vreemdelingenhaat
Aangenomen teksten, vergadering van 06.07.2000/110
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-286
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                   Ja  ÿ   Nee  n

3. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

EMPL/ (B5-0533/2000)
Toekomstige financiering van de civiele dialoog
Notulen, vergadering van 06.07.2000/40
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-391, 4-398
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Diverse besluiten

Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie
(C5-0349/2000)
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/36
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-091

Besluit van het Europees Parlement inzake het voorstel van de Conferentie van voorzitters om
geen tijdelijke enquêtecommissie voor het Echelon-interceptiesysteem in te stellen
(B5-0594/2000)
Notulen van 30.03.2000/6
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/50
Standpunt van de Raad: CRE 4-015, 4-031
Standpunt van de Commissie: CRE 4-016, 4-032

Besluit van het Europees Parlement tot instelling van een Tijdelijke Commissie Echelon-
interceptiesysteem (B5-0593/2000/rev.)
Notulen van 30.03.2000/6
Aangenomen teksten, vergadering van 05.07.2000/51
Standpunt van de Raad: CRE 4-015, 4-031
Standpunt van de Commissie: CRE 4-016, 4-032

Verklaring van het Europees Parlement over de herdenking van de Holocaust (artikel 51 van het
Reglement)
Aangenomen teksten, vergadering van 07.07.2000/25
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie:geen
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Door de Commissie gegeven gevolg

Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees
Parlement en de Commissie overeengekomen akkoord over de wijze
waarop de Commissie het Parlement in kennis stelt van het gevolg dat
aan de door de plenaire vergadering aangenomen teksten is gegeven,
bevat de hiernavolgende tabel de resoluties waarover in de loop van de
vergaderperiode van juni 2000 in Straatsburg een mededeling is
gedaan.
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of toelichting

Resolutie van het Europees Parlement over het
ontwerp voor richtsnoeren inzake verticale
overeenkomsten

A5-0077/2000 ECON MEI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0075/2000 RETT MEI I-00 SP(2000) 2169/2

Resolutie van het Europees Parlement over het
Groenboek van de Commissie – Bestrijding van
namaak en piraterij in de interne markt

A5-0096/2000 JURI MEI I-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0065/2000 DEVE MEI I-00 SP(2000)
2169/2

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")

A5-0106/2000 JURI MEI I-00 art 251, lid 2 EGV



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 87

Bulletin 04.09.2000
Sluiting van de redactie: 25.08.2000

- NL- PE 291.821

Titel van het document Nummer Auteur:
fractie/parl.
commissie

Zitting
aanneming
document

Mededeling in
de plenaire
vergadering

van

COMM
gegeven gevolg

COMM
besluit gevolg te

geven

Zonder gevolg =*
of toelichting

Besluit van de Raad en, wat betreft de
overeenkomst inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking, van de
Commissie, 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

A5-0118/2000 ITRE MEI I-00 instemmings-
procedure

Besluit van de Raad en, wat betreft de
overeenkomst inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking, van de
Commissie, 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

A5-0118/2000 ITRE MEI I-00 instemmings-
procedure

Besluit van de Raad en, wat betreft de
overeenkomst inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking, van de
Commissie, 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

A5-0118/2000 ITRE MEI I-00 instemmings-
procedure
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spoor en over de weg

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 EG en de EG voor
Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse
Bondsstaat, anderzijds

A5-0118/2000 ITRE MEI I-00 instemmings-
procedure

Besluit van de Raad en, wat betreft de
overeenkomst inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking, van de
Commissie, 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

A5-0118/2000 ITRE MEI I-00 instemmings-
procedure
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Besluit van de Raad en, wat betreft de
overeenkomst inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking, van de
Commissie, 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

A5-0118/2000 ITRE MEI I-00 instemmings-
procedure

Besluit van de Raad en, wat betreft de
overeenkomst inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking, van de
Commissie, 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

A5-0118/2000 ITRE MEI I-00 instemmings-
procedure

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

A5-0081/2000 AGRI MEI I-00 in afwachting

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

A5-0105/2000 DEVE MEI I-00 in afwachting
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Verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector melk en zuivelproducten

A5-0074/2000 AGRI MEI I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0082/2000 ITRE MEI I-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0111/2000 BUDG MEI I-00 SP(2000)
2169/2

Resolutie van het Europees Parlement over de
hongersnood in Ethiopië

B5-0345/2000 Fractie MEI I-00 in afwachting

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

A5-0076/2000 RETT MEI I-00 SP(2000) 2169/2 in afwachting
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Richtlijn tot wijziging van richtlijn 80/723/EEG
betreffende de doorzichtigheid in de financiële
betrekkingen tussen lidstaten en openbare
bedrijven

A5-0109/2000 ECON MEI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0122/2000 ITRE MEI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolutie van het Europees Parlement over het
werkdocument van de Commissie "Naar een
samenhangende Europese aanpak van de
ruimtevaart"

A5-0119/2000 ITRE MEI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0131/2000 ITRE MEI II-00 SP(2000) 2169/2

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"

A5-0127/2000 FEMM MEI II-00 SP(2000) 2169/2
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Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van richtlijn 70/220/EEG
betreffende maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van
motorvoertuigen

C5-0091/2000 ENVI MEI II-00 art 251, lid 2 EGV

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

A5-0117/2000 ENVI MEI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0113/2000 RETT MEI II-00 SP(2000)
2169/2

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

C5-0179/2000 JURI MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

gemeenschappelijk
standpunt Raad

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

A5-0114/2000 DEVE MEI II-00 SP(2000)
2169/2



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 93

Bulletin 04.09.2000
Sluiting van de redactie: 25.08.2000

- NL- PE 291.821

Titel van het document Nummer Auteur:
fractie/parl.
commissie

Zitting
aanneming
document

Mededeling in
de plenaire
vergadering

van

COMM
gegeven gevolg

COMM
besluit gevolg te

geven

Zonder gevolg =*
of toelichting

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)

A5-0130/2000 DELE MEI II-00 art 251, lid 5 EGV

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

A5-0128/2000 DELE MEI II-00 art 251, lid 5 EGV

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

A5-0129/2000 DELE MEI II-00 art 251, lid 5 EGV

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

A5-0115/2000 AGRI MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

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

A5-0115/2000 AGRI MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

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

A5-0115/2000 AGRI MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

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

A5-0115/2000 AGRI MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

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

A5-0120/2000 ENVI MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

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

A5-0110/2000 LIBE MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

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

A5-0115/2000 AGRI MEI II-00 SN(2000)
2169/2
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Verordening van de Raad tot vaststelling van
bepaalde prijzen in de sector suiker en van de
standaardkwaliteit voor suikerbieten voor het
verkoopseizoen 2000/2001

A5-0115/2000 AGRI MEI II-00 SN(2000)
2169/2

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

A5-0124/2000 AGRI MEI II-00 terugverwijzing
commissie
art 69, lid 2

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

A5-0124/2000 AGRI MEI II-00 terugverwijzing
commissie
art 69, lid 2

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

C5-0222/2000 AFET MEI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0136/2000 LIBE MEI II-00 SP(2000)
2169/2

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)

A5-0101/2000 PECH MEI II-00 SP(2000)
2169/2
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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

A5-0103/2000 PECH MEI II-00 SP(2000)
2169/2

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

A5-0135/2000 ECON MEI II-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel
Europese Raad van

Santa Maria da
Feira, conclusies

voorzitterschap, par.
43

Resolutie van het Europees Parlement over de
raming van de ontvangsten en uitgaven van het
Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2001

A5-0121/2000 BUDG MEI II-00 art 272 EGV
art 15 Financieel

Reglement

Resolutie van het Europees Parlement over de
situatie in Zimbabwe

B5-0415/2000 Fractie MEI II-00 vergaderperiode juli
2000

debat plenaire van 4
juli 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

A5-0116/2000 CONT MEI II-00 SP(2000) 2169/2
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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

A5-0112/2000 RETT MEI II-00 SP(2000) 2169/2

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)

A5-0134/2000 ECON MEI II-00 SP(2000) 2169/2

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

A5-0094/2000 ECON MEI II-00 SP(2000) 2169/2
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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

A5-0104/2000 ECON MEI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolutie van het Europees Parlement over de
situatie in Sierra Leone

B5-0432/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over Sri
Lanka

B5-0433/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over de
Filippijnen

B5-0434/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over
Equatoriaal Guinee

B5-0435/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over Iran B5-0436/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over
Birma

B5-0437/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over
Guatemala

B5-0438/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over het
Non-proliferatieverdrag

B5-0439/2000 Fractie MEI II-00 *
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Resolutie van het Europees Parlement over de
benoeming van hoge ambtenaren bij de
Commissie

B5-0399/2000 Fractie MEI II-00 Witboek
hervorming van de

Commissie
Resolutie van het Europees Parlement over het
knoeien met gegevens betreffende MOX-
brandstoffen in Sellafield

B5-0416/2000 Fractie MEI II-00 *

Resolutie van het Europees Parlement over de
schuldenlast van arme landen

B5-0417/2000 Fractie MEI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolutie van het Europees Parlement over de
jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de
stabiliteits- en convergentieprogramma's

A5-0108/2000 ECON MEI II-00 SP(2000) 2169/2

Resolutie van het Europees Parlement over de
follow-up van het Actieplatform van Beijing

A5-0125/2000 FEMM MEI II-00 SP(2000) 2169/2

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
nieuw regelgevingskader voor elektronische
communicatie-infrastructuur en bijbehorende
diensten – herziening van de
communicatieregelgeving 1999"

A5-0145/2000 ITRE JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
werkdocument van de Commissie getiteld "Naar
gemeenschappelijke normen inzake
asielprocedures"

A5-0123/2000 LIBE JUNI-00 in afwachting
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Resolutie van het Europees Parlement over de
mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement en het Economisch en
Sociaal Comité over slachtoffers van misdrijven
in de Europese Unie - Reflecties over normen en
maatregelen

A5-0126/2000 LIBE JUNI-00 in afwachting

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

C5-0144/1999 JURI JUNI-00 art 251, lid 2 EGV

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van de richtlijnen 85/611/EEG,
92/49/EEG, 92/96/EEG en 93/22/EEG van de
Raad met betrekking tot de uitwisseling van
informatie met derde landen

A5-0142/2000 ECON JUNI-00 art 251, lid 2 EGV

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

A5-0156/2000 ENVI JUNI-00 in afwachting
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Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
3330/91 van de Raad betreffende de statistieken
van het goederenverkeer tussen de lidstaten, met
betrekking tot vereenvoudiging van het gebruik
van de goederennomenclatuur

A5-0153/2000 JURI JUNI-00 art 251, lid 2 EGV

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

A5-0148/2000 ENVI JUNI-00 in afwachting

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende stoffen die de ozonlaag
afbreken

A5-0161/2000 DELE JUNI-00 art 251, lid 5 EGV

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende bestrijding van betalingsachterstand
bij handelstransacties

A5-0154/2000 DELE JUNI-00 art 251, lid 5 EGV

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van
de wijziging van het Protocol van Montreal
betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

A5-0146/2000 ENVI JUNI-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel
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Initiatief van het Groothertogdom Luxemburg
met het oog op de aanneming van een besluit van
de Raad tot vaststelling van een procedure voor
de wijziging van artikel 40, leden 4 en 5, artikel
41, lid 7, en artikel 65, lid 2, van de
overeenkomst ter uitvoering van het
Schengenakkoord van 14 juni 1985 betreffende
de geleidelijke afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen

C5-0216/2000 LIBE JUNI-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

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)

C5-0231/2000 CULT JUNI-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

Verordening van de Raad tot wijziging van
verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering
van de euro

C5-0291/2000 ECON JUNI-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

Verordening van de Raad tot wijziging van
verordening (EG) nr. 1103/97 over enkele
bepalingen betreffende de invoering van de euro

C5-0292/2000 ECON JUNI-00 goedkeuring zonder
wijziging

wetgevingsvoorstel

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

A5-0144/2000 ECON JUNI-00 in afwachting



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 103

Bulletin 04.09.2000
Sluiting van de redactie: 25.08.2000

- NL- PE 291.821

Titel van het document Nummer Auteur:
fractie/parl.
commissie

Zitting
aanneming
document

Mededeling in
de plenaire
vergadering

van

COMM
gegeven gevolg

COMM
besluit gevolg te

geven

Zonder gevolg =*
of toelichting

Verordening van de Raad tot wijziging van
verordening (EEG) nr. 918/83 met betrekking tot
een tijdelijke afwijking voor rechtenvrije invoer,
in Finland, voor bier

A5-0144/2000 ECON JUNI-00 in afwachting

Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn
92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992
betreffende tijdelijke kwantitatieve beperkingen
op accijns-producten welke Zweden uit andere
lidstaten worden binnengebracht

A5-0160/2000 ECON JUNI-00 in afwachting

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

A5-0137/2000 CONT JUNI-00 in afwachting

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

A5-0147/2000 LIBE JUNI-00 in afwachting

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

A5-0157/2000 JURI JUNI-00 in afwachting
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Verordening van de Raad betreffende
Gemeenschapsmodellen

A5-0150/2000 JURI JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
aanvullende raming van het Parlement voor het
begrotingsjaar 2000

A5-0163/2000 BUDG JUNI-00 art 272 EGV
art 15 Financieel

Reglement

Resolutie van het Europees Parlement over de
voorbereiding van de Europese Raad in Feira op
19 en 20 juni 2000

B5-0522/2000 Fractie JUNI-00 Conclusies
Europese Raad van
Feira van 19 en 20

juni 2000

Resolutie van het Europees Parlement over de
resultaten van de speciale zitting van de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
"Vrouwen 2000: gelijkheid van man en vrouw,
ontwikkeling en vrede voor de eenentwintigste
eeuw", van 5 t/m 9 juni

B5-0562/2000 Fractie JUNI-00 in afwachting

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 "De
ontwikkeling van de markt voor digitale televisie
in de Europese Unie - verslag met betrekking tot
Richtlijn 95/47/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 24 oktober 1995 inzake het
gebruik van normen voor het uitzenden van
televisiesignalen"

A5-0143/2000 ITRE JUNI-00 in afwachting
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Resolutie van het Europees Parlement over de
mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad - Nucleaire erfenis van
GCO-werkzaamheden in het kader van het
Euratom-Verdrag - Ontmanteling van verouderde
kerninstallaties en beheer van afval

A5-0159/2000 ITRE JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
mededeling van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement betreffende een
communautair actieplan voor de wederopbouw
van Midden-Amerika

A5-0133/2000 AFET JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
tiende jaarlijks verslag van de Commissie over de
Structuurfondsen 1998

A5-0138/2000 RETT JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement inzake het
Jaarverslag 1998 van de Commissie over het
Cohesiefonds

A5-0140/2000 RETT JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
zestiende jaarlijks verslag van de Commissie
over de controle op de toepassing van het
Gemeenschapsrecht - 1998

A5-0132/2000 JURI JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
fundamentele rechten in Servië en Kosovo

B5-0569/2000 Fractie JUNI-00 in afwachting
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Resolutie van het Europees Parlement over de
poging tot een staatsgreep in Paraguay en de
arrestatie van generaal Oviedo

B5-0571/2000 Fractie JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
presidentsverkiezingen in Peru

B5-0570/2000 Fractie JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
bepaling van een gemeenschappelijk Europees
veiligheids- en defensiebeleid, met het oog op de
Europese Raad van Feira

B5-0505/2000 AFET JUNI-00 Conclusies van de
Europese Raad van
Feira van 19 en 20

juni 2000

Resolutie van het Europees Parlement over
Tunesië

B5-0508/2000 Fractie JUNI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over
steunmaatregelen voor dopvruchten en Sint-
Jansbrood

B5-0566/2000 Fractie JUNI-00 in afwachting

Besluit van het Europees Parlement inzake het
verzoek om opheffing van de immuniteit van
Andreas Brie

A5-0151/2000 JURI JUNI-00 *

Besluit van het Europees Parlement inzake het
verzoek om opheffing van de immuniteit van
Johann Kronberger

A5-0158/2000 JURI JUNI-00 art 6 Reglement van
het EP

Resolutie van het Europees Parlement over de
mededeling van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement - De schepping van een
gemeenschappelijk Europees luchtruim

A5-0141/2000 RETT JULI-00 in afwachting
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Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van richtlijn 91/308/EEG
van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld

A5-0175/2000 LIBE JULI-00 art 251, lid 2 EGV

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot tweeëntwintigste wijziging van richtlijn
76/769/EEG betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten
inzake de beperking van het op de markt brengen
en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen en preparaten (ftalaten) en tot wijziging
van richtlijn 88/378/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid
van speelgoed

A5-0149/2000 ENVI JULI-00 art 251, lid 2 EGV

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

A5-0152/2000 ENVI JULI-00 art 251, lid 2 EGV

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

A5-0152/2000 ENVI JULI-00 art 251, lid 2 EGV
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Besluit van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de tenuitvoerlegging van een
opleidingsprogramma voor de vakmensen van de
Europese audiovisuele-programma-industrie
(Media-opleiding) (2001-2005)

A5-0186/2000 CULT JULI-00 art 251, lid 2 EGV

Aanbeveling van het Europees Parlement en de
Raad betreffende Europese samenwerking inzake
kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs

A5-0185/2000 CULT JULI-00 art 251, lid 2 EGV

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

C5-0268/2000 ITRE JULI-00 art 251, lid 2 EGV

Richtlijn 2000/../EG van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Richtlijn
91/440/EEG van de Raad betreffende de
ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap

A5-0173/2000 RETT JULI-00 art 251, lid 3 EGV

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

A5-0171/2000 RETT JULI-00 art 251, lid 3 EGV
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Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van richtlijn 95/18/EG betreffende
de verlening van vergunningen aan
spoorwegondernemingen

A5-0171/2000 RETT JULI-00 art 251, lid 3 EGV

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG en
92/51/EEG van de Raad betreffende het
algemeen stelsel van erkenning van
beroepskwalificaties en de richtlijnen
77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG,
78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG,
80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG,
85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de
Raad betreffende de beroepen van
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger
(verpleegkundige), beoefenaar der
tandheelkunde, dierenarts, verloskundige,
architect, apotheker en arts

A5-0174/2000 JURI JULI-00 art 251, lid 3 EGV

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

A5-0193/2000 ENVI JULI-00 art 251, lid 3 EGV



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN110

Bulletin 04.09.2000
Sluiting van de redactie: 25.08.2000

- NL- PE 291.821

Titel van het document Nummer Auteur:
fractie/parl.
commissie

Zitting
aanneming
document

Mededeling in
de plenaire
vergadering

van

COMM
gegeven gevolg

COMM
besluit gevolg te

geven

Zonder gevolg =*
of toelichting

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

A5-0165/2000 ENVI JULI-00 art 251, lid 3 EGV

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de grenswaarden voor benzeen en
koolmonoxide in de lucht

A5-0166/2000 ENVI JULI-00 art 251, lid 3 EGV

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

A5-0164/2000 ENVI JULI-00 art 251, lid 3 EGV

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

A5-0172/2000 DELE JULI-00 art 251, lid 5 EGV

Besluit van de Raad betreffende de bijdrage van
de Gemeenschap aan het "Internationaal fonds
voor het vrijmaken van de vaargeul van de
Donau"

C5-0297/2000 BUDG JULI-00 in afwachting

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

C5-0324/2000 ITRE JULI-00 in afwachting
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Besluit van de Raad betreffende de bestrijding
van fraude en vervalsing in verband met andere
betaalmiddelen dan contanten

A5-0176/2000 LIBE JULI-00 in afwachting

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

A5-0179/2000 LIBE JULI-00 in afwachting

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

A5-0124/2000 AGRI JULI-00 in afwachting

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

A5-0124/2000 AGRI JULI-00 in afwachting

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

A5-0186/2000 CULT JULI-00 in afwachting
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Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het
oog op de aanneming van het kaderbesluit van de
Raad ter bestrijding van ernstige
milieucriminaliteit

A5-0178/2000 LIBE JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
begroting voor 2001 met het oog op de
overlegprocedure voorafgaand aan de eerste
lezing door de Raad

A5-0184/2000 BUDG JULI-00 art 272, lid 3 EGV

Resolutie van het Europees Parlement over het
ontwerp van gewijzigde en aanvullende
begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 2000

A5-0183/2000 BUDG JULI-00 art 272, lid 5 EGV

Resolutie van het Europees Parlement over het
ontwerp van gewijzigde en aanvullende
begroting nr. 2 voor het begrotingsjaar 2000

A5-0192/2000 BUDG JULI-00 art 272, lid 5 EGV

Besluit van het Europees Parlement over het
verlenen van kwijting aan de Commissie voor de
uitvoering van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen voor het
begrotingsjaar 1998

A5-0190/2000 BUDG JULI-00 art 276, lid 3 EGV

Besluit van het Europees Parlement over de
afsluiting van de rekeningen voor de uitvoering
van de algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 1998

A5-0190/2000 BUDG JULI-00 art 276, lid 3 EGV
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Resolutie van het Europees Parlement met de
opmerkingen die integrerend bestanddeel vormen
van het besluit waarbij de Commissie kwijting
wordt verleend voor de uitvoering van de
algemene begroting van de Europese Unie voor
het begrotingsjaar 1998

A5-0190/2000 BUDG JULI-00 art 276, lid 3 EGV

Besluit van het Europees Parlement tot het
verlenen van kwijting aan de Commissie voor het
financieel beheer van het zesde, zevende en
achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het
begrotingsjaar 1998

A5-0167/2000 CONT JULI-00 art 276, lid 3 EGV

Besluit van het Europees Parlement tot sluiting
van de rekeningen van het zesde, zevende en
achtste Europees Ontwikkelingsfonds voor het
begrotingsjaar 1998

A5-0167/2000 CONT JULI-00 art 276, lid 3 EGV

Resolutie van het Europees Parlement houdende
het commentaar bij het besluit van het Europees
Parlement tot het verlenen van kwijting aan de
Commissie inzake het zesde, zevende en achtste
Europees Ontwikkelingsfonds in het
begrotingsjaar 1998

A5-0167/2000 CONT JULI-00 art 276, lid 3 EGV

Besluit van het Europees Parlement over het
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de
algemene begroting van de Europese Unie voor
het begrotingsjaar 1998 - Afdeling I - Europees
Parlement/Bijlage Ombudsman

A5-0189/2000 CONT JULI-00 hoofdstuk IX
Reglement EP
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Resolutie van het Europees Parlement over de
conclusies van de Europese Raad van Feira op 19
en 20 juni 2000

B5-0587/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
parlementsverkiezingen in Zimbabwe

B5-0599/200 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over
illegale immigratie en de ontdekking van 58
stoffelijke overschotten van illegale immigranten
in Dover

B5-0596/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
ontwerpbeschikking van de Commissie
betreffende de gepastheid van de bescherming
die wordt geboden door de "Safe Harbor Privacy
Principles" en de “Frequently Asked Questions”
opgesteld door het 'US Department of
Commerce' in verband daarmee

A5-0177/2000 LIBE JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
ontwerp van richtsnoeren voor de verschillende
soorten innovatieve acties uit hoofde van artikel
22 van Algemene Verordening (EG) nr.
1260/1999 van 21 juni 1999 - innovatieve acties
uit hoofde van artikel 6 van de ESF-verordening

A5-0182/2000 EMPL JULI-00 in afwachting

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

A5-0180/2000 ITRE JULI-00 in afwachting
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Resolutie van het Europees Parlement over het
jaarverslag 1999 van de Europese Centrale Bank

A5-0169/2000 ECON JULI-00 art 113 EGV

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
voorlichtingsstrategie in de laatste fasen van de
voltooiing van de EMU

A5-0170/2000 ECON JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
beraadslagingen van de Commissie
verzoekschriften in het parlementaire jaar 1999-
2000

A5-0162/2000 PETI JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
jaarverslag van de Europese ombudsman over
1999

A5-0181/2000 PETI JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
verslag van de Commissie over de
tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/85/EEG
inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid
en de gezondheid op het werk van werkneemsters
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en
tijdens de lactatie

A5-0155/2000 EMPL JULI-00 in afwachting
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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 "De
ontwikkeling van de korte vaart in Europa: een
dynamisch alternatief in een duurzame
vervoersketen - tweede tweejaarlijks
voortgangsrapport"

A5-0139/2000 RETT JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
situatie op de Fiji- en Salomonseilanden

B5-0616/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
project om de armoede in westelijk China terug
te dringen en de toekomst van Tibet

B5-0608/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
ontvoering van kinderen door het Lord's
Resistance Army

B5-0611/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
Molukken

B5-0609/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over de
doodstraf in de Verenigde Staten

B5-0613/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over Euro
2000

B5-0625/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over Irak B5-0618/2000 Fractie JULI-00 in afwachting
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Resolutie van het Europees Parlement over
Venezuela

B5-0615/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Resolutie van het Europees Parlement over het
Europees Waarnemingscentrum voor racisme en
vreemdelingenhaat

B5-0628/2000 Fractie JULI-00 in afwachting

Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het
Europees Parlement en de Commissie

C5-0349/2000 JULI-00 par. 28 van het
kaderakkoord

Besluit van het Europees Parlement inzake het
voorstel van de Conferentie van voorzitters om
geen tijdelijke enquêtecommissie voor het
Echelon-interceptiesysteem in te stellen

B5-0594/2000 Conf. van
voorzitters

JULI-00 in afwachting

Besluit van het Europees Parlement tot instelling
van een Tijdelijke Commissie Echelon-
interceptiesysteem

B5-0593/2000 Conf. van
voorzitters

JULI-00 in afwachting

Verklaring van het Europees Parlement over de
herdenking van de Holocaust

JULI-00 art 51, lid 4
Reglement EP

__________________


