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ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie
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Günter LÜTTGE

De heer Günter LÜTTGE, lid van het Europees Parlement (PSE/DE), is op 7 september 2000 op 62-
jarige leeftijd overleden.

Tijdens de verkiezingen in juni 1989 is hij voor het eerst tot lid van het Europees Parlement
verkozen. Hij is daarna herverkozen in 1994 en 1999.

Als lid van de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten heeft hij zitting gehad in
verscheidene commissies en parlementaire delegaties, met name in de Commissie vervoer en
toerisme, waarvan hij gedurende de hele vorige zittingsperiode ondervoorzitter is geweest.

____________________
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VOORZITTER
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

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

24/00 Openingsuren "private Members'Bar" bij de ingang van de ontvangsalons
voor de leden in het ASP-gebouw in Brussel

26/00 Naleving van de bestaande regels betreffende officiële bezoekersgroepen

28/00 Dienstauto's

29/00 Opening kapsalon en stomerij in Brussel

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Einde van het mandaat van een Portugees lid van het Europees Parlement

In zijn vergadering van 4 september 2000 heeft het Parlement kennis genomen van de verkiezing
van:

de heer Fernando REIS (PPE-DE/PT)

tot burgemeester van de gemeente Barcelos. Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement
eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met ingang van 17 juli 2000.

____________________

Ontslagneming van een Frans lid van het Europees Parlement

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Robert HUE  (GUE/NGL/FR)

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

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 4 september 2000 kennis genomen van deze
mededeling.

____________________



ALGEMENE INFORMATIE 11

Bulletin 02.10.2000
Sluiting van de redactie: 22.09.2000

- NL- PE 291.822

Ontslagneming van een Grieks lid van het Europees Parlement

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

mevrouw Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU  (PPE-DE/GR)

medegedeeld met ingang van 4 september 2000 ontslag te nemen als lid van het Europees
Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 4 september 2000 kennis genomen van deze
mededeling.

____________________

Officiële bekendmaking van de verkiezing van een Zweeds afgevaardigde
in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 5 september 2000 akte genomen van
de verkiezing van:

De heer Hans KARLSSON
ter vervanging van de heer Pierre SCHORI (PSE/SV),
met ingang van 1 augustus 2000

____________________
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Officiële kennisgeving van de verkiezing van een Portugees afgevaardigde
in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 4 september 2000 akte genomen van
de verkiezing van:

mevrouw Regina Maria PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS
ter vervanging van de heer Fernando REIS (PPE-DE/PT),
met ingang van 1 september 2000

____________________

Officiële kennisgeving van de verkiezing van een Griekse afgevaardigde
in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 4 september 2000 akte genomen van
de verkiezing van:

de heer Stavros XARCHAKOS
ter vervanging van mevrouw Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU (PPE-DE/GR),
met ingang van 4 september 2000

____________________

Officiële kennisgeving van de verkiezing van een Franse afgevaardigde
in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 8 september 2000 akte genomen van
de verkiezing van:

de heer Philippe A.R. HERZOG
ter vervanging van de heer Robert HUE (GUE/NGL/FR),
met ingang van 1 augustus 2000

____________________



ALGEMENE INFORMATIE 13

Bulletin 02.10.2000
Sluiting van de redactie: 22.09.2000

- NL- PE 291.822

SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op 8 september 2000 heeft het Europees Parlement ervan kennis genomen dat

de heer Claudio MARTELLI

met ingang van 30 augustus 2000 geen lid meer is van de PSE-Fractie.

De heer MARTELLI wordt vanaf die datum als behorende tot de niet-ingeschreven leden
beschouwd.

____________________
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VRAGENUUR (B5-0535/00) 5 en 6 september 2000

28 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Ioannis THEONAS Onmenselijke uitbuiting en flagrante schending van de
kinderrechten in de VS

H-0626/00

Glenys KINNOCK Bijzondere vergadering over kinderen van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties

H-0643/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Deelname van de sociale partners H-0627/00

Glyn FORD Professor A. Pelinka en Oostenrijk H-0697/00

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Gedocumenteerde evaluatie schoolonderwijs kinderen
en jongeren in kandidaat-lidstaten

H-0597/00

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Onderhandelingsmandaat landbouwhoofdstuk
vrijhandelsovereenkomst Maghreblanden

H-0605/00

Alexandros ALAVANOS Partnerschapsrelatie Europese Unie - Turkije H-0610/00

John McCARTIN Amerikaanse landbouwsubsidies H-0614/00

Myrsini ZORBA Wijziging van de eenparigheid bij stemming over
culturele onderwerpen met het oog op de
Intergouvernementele Conferentie

H-0616/00

María IZQUIERDO
ROJO

Kosten van de uitbreiding en mediterrane landbouw H-0617/00

Anna KARAMANOU Aanval op de Griekse minderheid in het dorp Dervitsani
in Albanië

H-0619/00

Esko SEPPÄNEN Vermindering van de Tacis-hulp aan Rusland H-0622/00

Manuel PÉREZ
ÁLVAREZ

Incidenten bij de visafslag van Matozinhos H-0624/00

Jonas SJÖSTEDT Openbare Raadszittingen H-0625/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Ilka SCHRÖDER Samenwerking met netwerken consultatiebureaus
drugsverslaving

H-0613/00

John BOWIS Wetenschappelijk advies over ftalaten H-0629/00

Ioannis SOULADAKIS Waterbehoefte in het Nabije Oosten H-0688/00

Mikko PESÄLÄ Veetransporten H-0689/00
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer VITORINO

Mary BANOTTI Mededeling over de rechten van het kind H-0600/00

Lennart SACRÉDEUS Pasvrijheid in de Schengenzone H-0606/00

Bernd POSSELT Europese politie-academie H-0692/00

Mevrouw DIAMANTOPOULOU

Michl EBNER Sociale zekerheid in een sterkere Europese economie H-0647/00

Glenys KINNOCK Europese sociale non-gouvernementele organisaties H-0649/00

Mihail PAPAYANNAKIS Werkgelegenheid in Griekenland H-0675/00

De Heer FISCHLER

Guido SACCONI Vertraging in de "specificiteitscertificering van
levensmiddelen"

H-0602/00

Patricia McKENNA EU-steun voor Coillte H-0609/00

María IZQUIERDO
ROJO

Kosten van de uitbreiding en mediterrane landbouw H-0618/00

Marjo MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Steun voor de tabaksteelt H-0633/00

_____________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
SEPTEMBER 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 40 14 20 5 0 6 0 de heer MOSCOVICI

Commissie 69 14 52 8 3 0 0 de heer BYRNE
de heer VITORINO
mevroux DIAMANTOPOULOU
de heer FISCHLER

Totaal 109 28 72 13 3 6 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN  1

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

9/2000

10/2000

11/2000

293.050

293.051

295.786

Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Philip Rodway BUSHILL-
MATTHEWS

Carl LANG

Economisch en Sociaal Comité

Comité van de Regio's

Eerbiediging van de rechten van de mens in de
kandidaat-landen

14.06.2000

14.06.2000

05.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

05.12.2000

18

17

3

                                                
1 Situatie op 08.09.2000
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

112/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vonnis in het tweede proces tegen Anwar Ibrahim

Brussel, 10 augustus 2000

De Europese Unie neemt met bezorgdheid nota van het op 8 augustus 2000 uitgesproken vonnis
tegen Datuk Seri Anwar Ibrahim, voormalig vice-premier van Maleisië, en van zijn veroordeling tot
9 jaar gevangenisstraf, die bij het vonnis komen zoals uitgesproken in zijn eerste proces.

De Europese Unie heeft aandachtig het verloop van het proces gevolgd, dat door vertegen-
woordigers van haar missies te Kuala Lumpur werd bijgewoond.  De Europese Unie herinnert aan
haar eerdere verklaringen van respectievelijk 2 oktober 1998, 27 november 1998 en 14 april 1999
over de arrestatie en het eerste proces tegen Datuk Seri Anwar Ibrahim. Zij betreurt het dat ver-
scheidene aspecten van het verloop van het tweede proces, evenals bij het eerste proces, aanleiding
geven tot ernstige twijfel over het eerlijke karakter ervan.

De Europese Unie verlangt dat het hoger beroep, dat reeds door de advocaten van de verdediging is
aangekondigd, volgens de regels verloopt zoals die door de internationale gemeenschap in het kader
van een eerlijk proces worden erkend. Zij zal deze zaak aandachtig blijven volgen.

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

________________________
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113/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gewelddadigheden tijdens de installatie van

de Peruaanse President Alberto Fujimori
Brussel, 7 juli 2000

De Europese Unie betreurt ten zeerste de gewelddadigheden van 28 juli jongstleden in Lima, waar-
bij zes Peruaanse burgers de dood hebben gevonden. De Europese Unie veroordeelt elke uiting van
geweld en spoort alle geledingen van de Peruaanse politiek aan om op vreedzame wijze, in weder-
zijds respect te trachten tot een goede verstandhouding en tot verzoening te komen.

De Europese Unie roept de verantwoordelijke Peruaanse autoriteiten op tot een diepgaand onder-
zoek, dat alle waarborgen biedt voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid, teneinde opheldering te
verschaffen omtrent de gebeurtenissen en de passende sancties toe te passen.

De Europese Unie zegt nogmaals zijn steun toe aan het werk dat in het kader van de OAS wordt
verricht om bij te dragen tot de consolidering van de democratie in Peru. De Europese Unie spreekt
de hoop uit dat alle politieke stromingen blijk zullen geven van de nodige wijsheid en van hun
constructieve instelling en zo spoedig mogelijk een begin zullen maken met de uitvoering van het
door de OAS-Missie op hoog niveau voorgestelde tijdschema voor de versterking van de over-
heidsinstellingen en de democratische coëxistentie in Peru.

De Europese Unie roept de Peruaanse regering op om de in de Verklaring van Rio De Janeiro
vermelde beginselen betreffende de democratie, die het fundament vormen voor het partnerschap
tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika, in de praktijk te brengen.

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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114/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het bombarderen van burgerdoelen in Sudan

Brussel, 18 augustus 2000

De Europese Unie  spreekt haar diepe verontrusting uit over de recente bombardementen door de
Sudanese luchtmacht van met name 7 en 8 augustus te Mapel, die burgerlijke gebouwen hebben
getroffen in de nabijheid van een belangrijke basis van de Verenigde Naties.

De Europese Unie verheugt zich erover dat nieuwe Sudanese veiligheidsgaranties de hervatting van
de vluchten van de operatie overleven in Sudan (OLS) mogelijk hebben gemaakt. Zij wenst dat de
Sudanese regering haar verbintenissen ten aanzien van de Verenigde Naties nauwgezet nakomt. Zij
roept de strijdende partijen op om zich te conformeren aan de beginselen van het internationaal
humanitair recht, met name de veiligheid van VN-personeel, overeenkomstig het Verdrag van
9 december 1994, en de vrije toegang van de NGO’s tot de in moeilijkheden verkerende
burgerbevolking.

De Europese Unie betreurt het dat het op 15 juli afgelopen humanitaire staakt-het-vuren niet
verlengd is en dat de SPLM twee maanden geleden tot het offensief is overgegaan. Zij roept de
strijdende partijen op spoedig  over een nieuw staakt-het-vuren te onderhandelen en de onder
leiding van de IGAD gestarte vredesbesprekingen zonder aarzelen te hervatten.

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.

________________________
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115/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de overname van de loodfabriek van Zvecan in Kosovo door de UNMIK

Brussel, 21 augustus 2000

De Europese Unie steunt de beslissing van de UNMIK om de verantwoordelijkheid over de lood-
fabriek van Zvecan in Kosovo over te nemen.

Deze maatregel was noodzakelijk geworden door de extreem zware verontreiniging die de fabriek
veroorzaakte, die een ernstig risico vormde voor de volksgezondheid en het milieu. De Europese
Unie betreurt het dat de ploeg die de fabriek van Zvecan tot dusver bestuurde geen enkele maatregel
had getroffen om dit risico te beperken en zodoende de UNMIK heeft genoopt op te treden.

De EU merkt op dat de UNMIK daarbij heeft gehandeld overeenkomstig het mandaat dat de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties haar bij resolutie 1244 heeft verleend en luidens hetwelk
de wederopbouw van de infrastructuur en het herstel van de economie tot de tijdelijk aan de
UNMIK verleende bevoegdheden behoren.

Bij de uitvoering van haar besluit heeft de UNMIK steun gekregen van de KFOR, overeenkomstig
de bepalingen van resolutie 1244. De Europese Unie betreurt het dat er tegen de CIVPOL en de
UNMIK daden van geweld zijn gepleegd, en zij veroordeelt elke poging om de uitvoering van
resolutie 1244 te vertragen of zich tegen de besluiten van de speciale vertegenwoordiger van de
Secretaris-Generaal van de VN te verzetten.

De Europese Unie zal steun verlenen aan de inspanningen van de UNMIK om het gevaar voor
milieubederf door de toestand van het industrie- en mijnbouwcomplex van Trepca tegen te gaan.
Via het Europees Bureau voor wederopbouw zal zij hulp ter waarde van maximum 6 miljoen euro
ter beschikking stellen voor de uitvoering van het door de UNMIK opgestelde plan voor de
aspecten veiligheid van de werknemers en het milieu.

De Europese Unie herinnert eraan dat daar bovenop verscheidene van haar lidstaten besloten
hebben op nationale basis een financiële bijdrage voor de uitvoering van dit plan te leveren.

________________________
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116/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de installatie van de
Constituerende en Wetgevende Vergadering in de Democratische Republiek Congo

Brussel, 23 augustus 2000

De Europese Unie neemt akte van de installatie van de Constituerende en Wetgevende Vergadering
op 21 augustus 2000 te Lubumbashi.

Zij heeft evenwel besloten de ceremonie ter gelegenheid van de opening van de Vergadering niet bij
te wonen, aangezien het niet vaststaat dat deze nieuwe instelling verenigbaar is met de nationale
dialoog waarin de Overeenkomst van Lusaka voorziet.

De Europese Unie stelt andermaal dat deze nationale dialoog de basis vormt voor oprechte
verzoening onder de Congolezen en een essentiële factor is voor de oplossing van het huidige
conflict. Tal van lidstaten hebben aan de voorbereiding ervan financieel bijgedragen en de Europese
Unie heeft er kredieten voor uitgetrokken.

De Europese Unie roept de leden van de Constituerende en Wetgevende Vergadering op ervoor te
waken dat zij met hun werkzaamheden vooruitlopen op de nieuwe politieke orde, met name op de
oprichting van overgangsinstellingen, die conform de agenda van de nationale dialoog moet
geschieden.

De Europese Unie  wenst dat de werking van de Constituerende en Wetgevende Vergadering een
positieve bijdrage levert tot de voorbereiding van de nationale dialoog, zonder ervoor in de plaats te
komen.

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.

________________________
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117/00

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
over de conferentie in Arta voor vrede in Somalië

Brussel, 25 augustus 2000

De Europese Unie is verheugd dat op de vredesconferentie in Arta door de afgevaardigden een
nationale overgangsassemblee is ingesteld waarin alle geledingen van de Somalische maatschappij
vertegenwoordigd zijn. Zij hoopt dat deze eerste stap naar het herstel van Somalische nationale
instellingen en de vorming van een voorlopige regering zal bijdragen tot de terugkeer van de vrede
waarop de overgrote meerderheid van het Somalische volk haar hoop heeft gevestigd.

De Europese Unie prijst de inspanningen van Djibouti, gastland van de conferentie van Arta, om
een regeling te treffen voor dit bloedige conflict waardoor de regio wordt gedestabiliseerd, en zij
bevestigt haar steun voor het vredesplan van president Guelleh.

Zij richt een oproep tot de Somalische actoren die tot dusver buiten het vredesproces zijn gebleven,
en vooral tot degenen die in bepaalde regio's van het land een bruikbaar bestuurspotentieel hebben
ontwikkeld, om zich aan te sluiten bij het veelbelovende proces dat in Arta op gang is gebracht met
het oog op de wederopbouw van de staat en het herstel van de eenheid in Somalië. De Europese
Unie wenst dat alle partijen zich maximaal inzetten om dit doel te bereiken en dat de landen in de
regio in het kader van een vergelijk hun steun blijven geven aan dit proces, dat van essentieel
belang is voor een vreedzame ontwikkeling in de hele Hoorn van Afrika.

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.

________________________
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118/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de op vrijdag 18 augustus
te Pristina gepleegde aanslag in het gebouw van de OVSE-missie waarin de politieke partijen

van Kosovo en de zetel van de Joegoslavische vertegenwoordiging in Pristina zijn
ondergebracht

Brussel, 23 augustus 2000

De Europese Unie veroordeelt krachtig de op vrijdag 18 augustus te Pristina gepleegde aanslag in
het gebouw van de OVSE-missie waarin de politieke partijen van Kosovo en de zetel van de
Joegoslavische vertegenwoordiging in Pristina zijn ondergebracht.

Even krachtig veroordeelt zij de ontoelaatbare aanslag waarbij op 18 augustus een aantal
Kosovaars-Servische kinderen gewond zijn geraakt.

De Europese Unie verlangt dat zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld wie de daders van deze
aanslagen zijn en dat zij worden aangehouden.

Zij stelt bezorgd vast dat er met het naderen van de plaatselijke verkiezingen op 28 oktober sprake
is van aanhoudende gewelddadigheden tussen bevolkingsgemeenschappen en niet-aflatend politiek
geweld.

De internationale gemeenschap zal vastberaden alles in het werk blijven stellen om ervoor te zorgen
dat deze verkiezingen goed worden voorbereid en zo goed mogelijk verlopen. Zij zal het niet
toelaten dat extremisten van welke fractie dan ook trachten de verkiezingen te ontwrichten en op
een mislukking laten uitlopen.

De Europese Unie doet een beroep op alle Kosovaarse functionarissen, de inspanningen van
MINUK en KFOR om een eind te maken aan het geweld te steunen.

________________________
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119/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Top van Arusha
Brussel, 29 augustus 2000

De Europese Unie complimenteert President Mandela, het team van bemiddelaars en de Burundese
onderhandelaars met hun inspanningen die het plaatsvinden van de aan Burundi gewijde Top van
Arusha op 28 augustus 2000 mogelijk hebben gemaakt.

Zij is ingenomen met de ondertekening bij die gelegenheid van een protocol dat een nieuwe en
belangrijke fase op de weg naar nationale verzoening inluidt. Zij spoort de ondertekenende partijen
aan om zich solidair voor de uitvoering van de overeengekomen bepalingen te beijveren en doet een
beroep op degenen die geweigerd hebben het protocol te ondertekenen om hun standpunt te herzien
en de onontbeerlijke compromissen te sluiten.

Zij moedigt de onderhandelaars met klem aan om hun inspanningen op te voeren teneinde met
spoed maar in alle sereniteit tot een compromis inzake de nog openstaande punten te komen, om de
op 28 augustus beklonken resultaten te vervolledigen.

Zij spreekt haar grote bezorgdheid uit over de voortdurende gevechten in het land waarvan de
belangrijkste slachtoffers onschuldige burgers zijn. Zij roept de Burundezen op om het geweld af te
zweren en vraagt met name de gewapende groepen om de vijandelijkheden te staken en zich aan de
onderhandelingstafel te scharen.

De Europese Unie bevestigt opnieuw haar bereidheid om het vredesproces te steunen, met name
door haar hulp voor de wederopbouw en de ontwikkeling van Burundi.

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.

________________________
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120/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente verkiezingen in de Mexicaanse deelstaat Chiapas

Brussel, 25 augustus 2000

De Europese Unie is verheugd over het goede verloop van de kiesverrichtingen in Chiapas. Dit
bevestigt de stevige verankering van de democratie in Mexico.

De Europese Unie neemt akte van de keuze van de kiezers die in meerderheid hebben gestemd voor
de heer Pablo Salazar Mendiguchia, de kandidaat van de "Alliantie voor Chiapas"; de Unie heeft
hem als verkozen gouverneur van deze deelstaat gefeliciteerd.

De Europese Unie moedigt alle actoren van het conflict in Chiapas aan, rekening te houden met de
vrijelijk uitgesproken wil van de kiezer tijdens de stembusgang van 2 juli en 20 augustus, en zo
spoedig mogelijk de dialoog te hervatten teneinde voor alle aspecten van het conflict een op
onderhandelingen gebaseerde oplossing te vinden.

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.

.________________________
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121/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het lot van de burgerbevolking in Ethiopië en Eritrea

Brussel, 1 september 2000

De Europese Unie veroordeelt de wandaden die in het conflict tussen Ethiopië en Eritrea zijn
gepleegd tegen elkaars burgerbevolking, met name de daden begaan sedert de sluiting van de over-
eenkomst betreffende het staken van de vijandelijkheden op 18 juni 2000.

De Europese Unie roept de regeringen van Ethiopië en Eritrea, die verantwoordelijk zijn voor het
lot van de onder hun gezag gestelde onderdanen van het andere land, op om een eind te maken aan
dit machtsmisbruik, met name door hun verplichtingen jegens elkaars onderdanen, zoals die zijn
omschreven in het Verdrag van Genève, volledig na te leven, en door in samenwerking met het
ICRC de terugkeer naar het land van oorsprong van individuele burgers die zulks wensen, te
vergemakkelijken. Zij doet een beroep op beide landen om het ICRC en de andere bevoegde organi-
saties volledig en onvoorwaardelijk toegang te verlenen tot alle plaatsen waar burgers zijn geïnter-
neerd en, overeenkomstig het Verdrag van Genève, tot de krijgsgevangenenkampen.

De Europese Unie spreekt nogmaals haar steun uit voor het vredesproces en de consolidatie van het
staakt-het-vuren tussen Ethiopië en Eritrea, die niet in gevaar mogen worden gebracht door welke
schending ook van de rechten van elkaars onderdanen. Zij wenst dat de indirecte vredesbespre-
kingen zo spoedig mogelijk worden hervat en dat de beide regeringen daaraan deelnemen met de
wil om tot een duurzaam vredesakkoord te komen.

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

________________________
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122/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de Top van staatshoofden van Zuid-Amerikaanse landen

Brussel, 1 september 2000

De Europese Unie verwelkomt het initiatief van president Henrique Cardoso om op 31 augustus en
1 september 2000 te Brasilia een Top van Zuid-Amerikaanse staatshoofden te organiseren.

Zij betuigt haar volledige steun voor dit initiatief dat, door de dialoog op het niveau van het
subcontinent te bevorderen, bijdraagt tot de intensivering van het integratieproces, en de regionale
stabiliteit versterkt.

De Europese Unie is van mening dat Zuid-Amerika zodoende bijdraagt tot de versterking van het
internationale evenwicht en de totstandbrenging van de multipolaire wereld die door de deelnemers
aan de Top van Rio de Janeiro van 29 en 30 juni 1999 als wenselijk streefdoel is aangemerkt.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de eveneens
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.

________________________



ALGEMENE INFORMATIE30

Bulletin 02.10.2000
Sluiting van de redactie: 22.09.2000

- NL- PE 291.822

123/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Birma/Myanmar

Brussel, 2 september 2000

De Europese Unie is bijzonder verontrust over de politieke situatie in Rangoon/Yangon en de
gedwongen terugkeer van mevrouw Aung San Suu Kyi naar de hoofdstad. De Europese Unie acht
die beslissing een onaanvaardbare schending van het recht van mevrouw Aung San Suu Kyi zich
vrij te verplaatsen.

De Europese Unie veroordeelt deze aantasting van de bewegingsvrijheid en de schending van het
recht op vrije meningsuiting en vrijheid van vergadering van de secretaris-generaal van de
Nationale Liga voor Democratie. De Europese Unie kan deze intimiderende maatregelen en de
bedreigingen voor de activiteiten van de Nationale Liga voor Democratie slechts betreuren.

De Europese Unie herinnert eraan dat de autoriteiten van Birma verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid en de gezondheid van mevrouw Aung San Suu Kyi. De Europese Unie eist waarborgen
voor de vrije toegang tot mevrouw Aung San Suu Kyi.

De Europese Unie beklemtoont dat er dringend behoefte bestaat aan een dialoog tussen de
autoriteiten van Birma en de Nationale Liga voor Democratie, omdat dit de enige uitweg is uit de
huidige impasse, en vorderingen op de weg naar democratie en nationale verzoening alleen op die
manier mogelijk zijn. De Europese Unie dringt er bij de autoriteiten van Birma op aan daartoe
onverwijld maatregelen te treffen.

________________________
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124/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over West-Timor

Brussel, 7 september 2000

De EU veroordeelt uitermate krachtig de agressie waarvan een UNHCR-team op 6 september op
West-Timor het slachtoffer is geworden en die drie personeelsleden van de UNHCR op tragische
wijze het leven heeft gekost. Zij betreurt de huidige onveiligheid op West-Timor, die ook gevolgen
heeft voor de veiligheid op Oost-Timor en de Verenigde Naties ertoe noodzaakt de humanitaire
hulp aan de vluchtelingen op te schorten en maatregelen te treffen om het internationaal personeel,
alsmede een deel van het plaatselijk personeel, terug te trekken.

De EU dringt er bij de Indonesische autoriteiten sterk op aan dat zij de geweldplegers aanhouden en
berechten, dat zij een eind maken aan de destabiliserende activiteiten van de milities en dat zij zorg
dragen voor de veiligheid van de vluchtelingen alsook van het humanitair en internationaal
personeel op West-Timor opdat dit zijn werk snel kan hervatten.

De EU wijst er andermaal op dat er zo spoedig mogelijk een oplossing moet worden gevonden voor
het probleem van de vluchtelingen die zich op West-Timor bevinden.

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.

________________________
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125/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de gezondheidstoestand van de
Servische journalist Miroslav FILIPOVIC

Brussel, 8 september 2000

De Europese Unie is erg ongerust over het lot van Miroslav Filipovic, de Servische journalist die op
26 juli ll. door een militaire rechtbank veroordeeld werd tot 7 jaar gevangenisstraf. Diens opsluiting,
het proces zelf, de omstandigheden waaronder dit proces is gevoerd en het vonnis hebben toen
aanleiding gegeven tot een krachtige veroordeling door de Europese Unie. De gezondheidstoestand
van de heer Filipovic baart de EU momenteel de grootste zorg. Volgens de informatie waarover zij
beschikt, krijgt de heer Filipovic, die ernstige hartproblemen heeft, niet de passende medische
behandeling.

 De EU verzoekt de Joegoslavische autoriteiten onverwijld de nodige maatregelen te treffen om de
journalist de medische zorg te verstrekken die zijn gezondheidstoestand vereist, en dit totdat hij
volledig hersteld is.

De EU herinnert aan haar krachtige veroordeling van de omstandigheden waaronder het proces
heeft plaatsgevonden en van het vonnis, en verzoekt om vrijlating van de heer Filipovic. 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,
in de eerste plaats in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

________________________
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126/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake Letland en de aanneming van de besluiten tot uitvoering

van de taalwet
Brussel, 8 september 200

De Europese Unie is verheugd over de aanneming door de regering van Letland op
22 augustus 2000 van de besluiten tot uitvoering van de wet op de officiële taal, waardoor deze
overeenkomstig het tijdschema op 1 september in werking kon treden.

De Europese Unie onderschrijft ten volle de verklaring betreffende de besluiten tot uitvoering van
de wet op de officiële taal die is afgelegd door de hoge commissaris voor nationale minderheden
van de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa, Max van der Stoel, waarin hij met
name benadrukt dat deze teksten in essentie overeenstemmen met de wet en met de door Letland op
internationaal niveau aangegane verbintenissen. Zij neemt met voldoening nota van het feit dat
vrijwel alle aanbevelingen van de hoge commissaris tenslotte zijn opgevolgd en heeft vertrouwen in
de bereidheid van de Letlandse regering om haar verbintenis tot het aanbrengen van de aanvullende
aanpassingen vóór november 2000 na te komen.

De Unie is van oordeel dat de nieuwe wetgeving een belangrijke fase inluidt voor het goede verloop
van het integratieproces in Letland. Zij verzoekt de Letlandse regering erop toe te zien dat de met de
uitvoering van de nieuwe wetgeving belaste instellingen in een geest van verdraagzaamheid te werk
zullen gaan. Hiertoe zal zij Letland haar steun blijven verlenen.

________________________
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127/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de recente ontwikkelingen
in Somalië

Brussel, 8 september 2000

De Europese Unie wenst dat de verkiezing van de heer Abdulkassim Salat Hassan tot president van
Somalië door de nationale overgangsassemblée in Arta bijdraagt tot het herstel van het staatsgezag
en het behoud van de nationale eenheid en de territoriale integriteit van het land, overeenkomstig de
wensen van het Somalische volk en de internationale gemeenschap. De Unie wenst de gekozen
president succes toe.

De Europese Unie is bereid in dialoog te treden met de nieuwe Somalische leiders en zodra deze
hun gezag hebben gevestigd, hun inspanningen voor de wederopbouw te ondersteunen en tegelijk
de rehabilitatieacties in alle delen van Somalië waar stabiliteit heerst te blijven steunen.

De Europese Unie roept de autoriteiten van Somaliland en Puntland op om constructieve
betrekkingen aan te knopen met de uit het Artaproces voortgekomen instellingen. Evenzo spoort zij
de toekomstige overgangsregering aan zodra mogelijk met deze autoriteiten een constructieve
dialoog aan te gaan, gericht op het vreedzame herstel van de nationale eenheid en met inachtneming
van hetgeen reeds is bereikt inzake stabiliteit.

Zij vraagt de leiders van de gewapende bewegingen die buiten het vredesproces zijn gebleven, zich
daarbij aan te sluiten.

De Europese Unie wenst dat de nieuwe Somalische autoriteiten met alle landen van de regio nauwe
vriendschaps- en samenwerkingsbanden opbouwen.

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.

______________________
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128/00

Verklaring van de Europese Unie over de door de OPEC besloten productieverhoging
New York, 12 september 2000

De productieverhoging waartoe door de OPEC is besloten, is een stap in de goede richting.

Deze maatregel zou moeten bijdragen tot een stabilisering van de prijzen voor ruwe aardolie op een
redelijk niveau. Dit is in het belang van alle landen - zowel producerende als verbruikende landen -
en zal de instandhouding van de groei mogelijk maken.

Het internationale overleg moet dus op gang komen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de
EU doen een oproep om de dialoog tussen producerende en verbruikende landen te hervatten.

________________________

129/00

Verklaring van de Europese Unie over het vredesproces in het Midden-Oosten
New York, 12 september 2000

De Europese Unie is verheugd over het besluit van de Centrale Raad van de PLO, dat blijk geeft
van de verantwoordelijkheidszin van de Palestijnse leiders. Zoals het voorzitterschap namens de
Europese Unie op 2 september in Evian heeft gememoreerd, kan aan het recht van het Palestijnse
volk om een soevereine, democratische, levensvatbare en vreedzame staat op te bouwen niet
worden getornd. Dit is een verworven recht. Blijft nog de keuze van het moment, en dat is een zaak
van het Palestijnse volk.

Er is nog een kans voor de vrede, een kans dus om de komende weken tot een akkoord te komen dat
zowel voor Israëliërs als voor Palestijnen bevredigend is. Dat is nog steeds de zienswijze van de
Europese Unie. De Europese Unie betuigt president Arafat en minister-president Barak nogmaals
haar steun, en doet een beroep op de partijen om op dit beslissende moment de politieke moed te
tonen met een laatste inspanning die voor hen een historisch akkoord binnen bereik brengt.

De Unie is verheugd over de rol en de persoonlijke inzet van president Clinton en van minister van
Buitenlandse Zaken Madeleine Albright. Zij spoort hen aan paraat te blijven en hun bemiddelings-
pogingen onafgebroken voort te zetten.

De Unie verklaart opnieuw vastbesloten te zijn een akkoord dichterbij te brengen, en haar politieke
en economische bijdrage te leveren aan de vredesopbouw.

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

LAMASSOURE
(PPE- DE)

Hervorming can de Commissie:
actieprogramma. Witboek.Aspecten
van de hervorming die rechtsreeks
betrekking hebben op de

AFCO (P) 11.09.00 C5-0448/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Toekomst biotechnologie-industrie AGRI (A) 13.09.00

PSE-Fraktie Veterinaire voorschriften voor in de
handel brengen en invoer van voor
menselijke consumptie bestemde
dierlijke producte

AGRI (A) 13.09.00 C5-0382/00

PSE-Fraktie Levensmiddelenhygiëne AGRI (A) 13.09.00 C5-0376/00

PSE-Fraktie Hygiënevoorschriften voor
levensmiddelen van dierlijke
oorsprong

AGRI (A) 13.09.00 C5-0377/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde
dierlijke producten

AGRI (A) 13.09.00 C5-0378/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Hygiëne en veterinaire voorschriften AGRI (A) 13.09.00 C5-0379/00

PPE-DE
Fraktie

Financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
(wijz. verord. 1258/1999/EG)

AGRI (P) 13.09.00 C5-0466/00

HAUG
(PSE)

Financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
(wijz. verord. 1258/1999/EG)

BUDG (A) 14.09.00 C5-0466/00

KUCKELKORN
(PSE)

EG/Turkije: hulp in het kader van een
pretoetredingsstrategie, partnerschap
voor toetreding

BUDG (A) 14.09.00 C5-0468/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

e-Inhoud BUDG (A) 14.09.00 C5-0462/00

WYNN
(PSE)

Voorst. voor een besl. tot verlenging
van bestaande communautaire
actieprogramma's op het gebied van
volksgezondheid

BUDG (A) 14.09.00 C5-0400/00

PPE-DE-Fraktie Mededinging van de postdiensten in
de Gemeenschap

BUDG (A) 14.09.00 C5-0375/00

PPE-DE-Fraktie Communautaire
stimuleringsmaatregelen op het
gebied van de werkgelegenheid

BUDG (A) 14.09.00 C5-0384/00

ELDR-Fraktie EDICOM BUDG (A) 14.09.00 C5-0401/00

CASACA
(PSE)

Financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
(wijz. verord. 1258/1999/EG)

CONT (A) 19.09.00 C5-0466/00

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Uitbreiding van de bevoegdheden van
Europol met het witwassen van geld

ECON (A) 05.09.00 C5-0359/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Elektronische communicatie:
verwerking van persoonlijke
gegevens, bescherming privésfeer
(verv. richtl.

ENVI (A) 19.09.00 C5-0439/00

LIESE
(PPE-DE)

Invoering van goede klinische
praktijk bij proeven op
geneesmiddelen voor gebruik bij de
mens

ENVI (P) 11.09.00 C4-0446/97

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Communautaire
stimuleringsmaatregelen op het
gebied van de werkgelegenheid

FEMM (A) 14.09.00 C5-0384/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

JÖNS
(PSE)

Voorst. voor een besl. tot verlenging
van bestaande communautaire
actieprogramma's op het gebied van
volksgezondheid

FEMM (A) 14.09.00 C5-0400/00

SMET
(PPE-DE)

Vrijheid, gerechtigheid en veiligheid:
status van slachtoffers in de
strafprocedure. Portugees initiatief

FEMM (A) 14.09.00 C5-0392/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Milieu en gezondheid: afval van
elektrische en elektronische toestellen
AEET

ITRE (A) 13.09.00 C5-0414/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Milieu en gezondheid: elektrische en
elektronische apparatuur AEET,
beperking gevaarlijke stoffen

ITRE (A) 13.09.00 C5-0415/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

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

ITRE (A) 13.09.00 C5-0357/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Veterinaire voorschriften voor in de
handel brengen en invoer van voor
menselijke consumptie bestemde
dierlijke producte

ITRE (A) 13.09.00 C5-0382/00

PSE-Fraktie Voorstel voor wijziging van de
richtlijnen inzake
overheidsopdrachten voor leveringen,
diensten en werken

ITRE (A) 13.09.00 C5-0367/00

PPE-DE-Fraktie Zomertijd: kalender 2002-2006 ITRE (A) 13.09.00 C5-0322/00

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

ITRE (A) 13.09.00 C5-0352/00

PSE-Fraktie Procedures voor het plaatsen van
opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening en vervoer

ITRE (A) 13.09.00 C5-0368/00

PSE-Fraktie Mededinging van de postdiensten in
de Gemeenschap

ITRE (A) 13.09.00 C5-0375/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VERTS/ALE-
Fraktie

Betrekkingen EG/Bangladesh:
samenwerkingsovereenkomst

ITRE (A) 19.09.00 C5-0356/00

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

ITRE (A) 19.09.00 C5-0417/00

PPE-DE-Fraktie Toegang tot werkgelegenheid,
beroepsopleiding en
arbeidsomstandigheden: gelijke
behandeling mannen en vrouwen

ITRE (A) 19.09.00 C5-0369/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Levensmiddelenhygiëne ITRE (A) 19.09.00 C5-0376/00

PSE-Fraktie Bestrijding van lawaai: evaluatie van
en omgang met omgevingslawaai

ITRE (A) 19.09.00 C5-0411/00

GILL
(PSE)

e-Inhoud ITRE (P) 13.09.00 C5-0462/00

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

ITRE (P) 19.09.00 C5-0455/00

PPE-DE-Fraktie Overeenkomst EG/ANASE: protocol
betreffende uitbreiding
samenwerkingsovereenkomst tot Laos

ITRE (P) 19.09.00 C5-0442/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Constitutionalisering van de
verdragen

JURI (A) 13.09.00

FERRI
(PPE-DE)

Uitbreiding van samenwerking JURI (A) 13.09.00

LEHNE
(PPE-DE)

Uitbreiding van de bevoegdheden van
Europol met het witwassen van geld

JURI (A) 13.09.00 C5-0359/00

MARINHO
(PSE)

Mededinging van de postdiensten in
de Gemeenschap

JURI (A) 13.09.00 C5-0375/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

THORS
(ELDR)

Elektronische communicatie:
verwerking van persoonlijke
gegevens, bescherming privésfeer
(verv. richtl.

JURI (A) 13.09.00 C5-0439/00

PPE-DE-Fraktie Elektronische communicatie en
bijbehorende faciliteiten: toegang en
interconnectie, nieuw regelgevend
kader

JURI (A) 13.09.00 C5-0433/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Herstructurering en opheffing
kredietinstellingen

JURI (P) 13.09.00 C2-0176/85

HARBOUR
(PPE-DE)

Elektronische communicatie,
universele dienstverlening: rechten
van gebruikers van netten en diensten

JURI (P) 13.09.00 C5-0429/00

KOUKIADIS
(PSE)

Controle op de toepassing van het
Gemeenschapsrecht. Zeventiende
jaarlijks verslag 1999

JURI (P) 13.09.00 C5-0381/00

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Levensverzekering (omgewerkte
versie)

JURI (P) 13.09.00 C5-0351/00

ZIMERAY
(PSE)

Verzoek om opheffing van de
immuniteit van de heer Ribeiro e
Castro

JURI (P) 13.09.00 IMM002178

ZIMERAY
(PSE)

Verzoek om opheffing immuniteit
Carlos COELHO

JURI (P) 13.09.00 IMM002188

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Euro: bescherming tegen
valsemunterij

LIBE (P) 14.09.00 C5-0441/00

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Vrijheid, gerechtigheid en veiligheid:
status van slachtoffers in de
strafprocedure. Portugees initiatief

LIBE (P) 14.09.00 C5-0392/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

FRAHM
(GUE/NGL)

Periode gedurende dewelke
onderdanen van derde landen die van
de visumplicht zijn vrijgesteld, vrij
kunnen reizen in de

LIBE (P) 14.09.00 C5-0286/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Staatsburgers van derde landen:
besluiten inzake verwijdering,
wederzijdse erkenning. Frans initiatief

LIBE (P) 14.09.00 C5-0398/00

PIRKER
(PPE-DE)

EU-actieplan drugsbestrijding 2000-
2004

LIBE (P) 14.09.00 C5-0355/00

UEN-Fraktie Veterinaire voorschriften voor in de
handel brengen en invoer van voor
menselijke consumptie bestemde
dierlijke producte

PECH (A) 19.09.00 C5-0382/00

UEN-Fraktie Levensmiddelenhygiëne PECH (A) 19.09.00 C5-0376/00

UEN-Fraktie Hygiënevoorschriften voor
levensmiddelen van dierlijke
oorsprong

PECH (A) 19.09.00 C5-0377/00

UEN-Fraktie Officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde
dierlijke producten

PECH (A) 19.09.00 C5-0378/00

UEN-Fraktie Hygiëne en veterinaire voorschriften PECH (A) 19.09.00 C5-0379/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Documentatieregeling vangst
Dissostichus spp.

PECH (P) 19.09.00 C5-0389/00

PPE-DE-Fraktie Schorsing visserijovereenkomst
EG/Guinée-Bissau uit 1980 (Verord.
2615/97/EG)

PECH (P) 19.09.00 C4-0102/99

CANDAL
(PSE)

Controle op de toepassing van het
Gemeenschapsrecht. Zeventiende
jaarlijks verslag 1999

PETI (A) 14.09.00 C5-0381/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VATANEN
(PPE-DE)

Bestrijding van lawaai: evaluatie van
en omgang met omgevingslawaai

RETT (A) 12.09.00 C5-0411/00

van DAM
(EDD)

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

RETT (A) 12.09.00 C5-0334/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Vervoer per spoor, over de weg en
over de binnenwateren: steun voor
coördinatie (verv.
verord.1107/70/EEG)

RETT (P) 12.09.00 C5-0402/00

________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

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: Actieplan voor energie-efficiëntie in de
Europese Gemeenschap

ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 247
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement : Financiële programmering van Rubriek 4 voor de
periode 2000-2006

AFET
ITRE
DEVE
BUDG

COM (00) 268
def.

Mededeling van de Commissie: Bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschappen - Fraudebestrijding - Naar
een algemene strategische aanpak

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (00) 358
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad: Op weg naar veiliger, concurrerender, hoogwaardig
wegvervoer in de Gemeenschap

RETT
EMPL

COM (00) 364
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad: Bescherming van luchtreizigers in de Europese Unie

ENVI
RETT
JURI

COM (00) 365
def.

Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van
Verordening (EG) nr. 443/97 van 3 maart 1997 betreffende hulp
aan ontwortelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden in
Latijns-Amerika en Azië - Geconsolideerd Verslag 1997-1999

BUDG
CONT
DEVE

COM (00) 367
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Vijfde verslag van de Commissie over de toepassing
van het Besluit betreffende de toekenning van rentesubsidies
van de Gemeenschap op leningen voor kleine en middelgrote
ondernemingen, welke door de Europese Investeringsbank in
het kader van haar tijdelijke leningsfaciliteit worden verstrekt
(de MKB-faciliteit)

BUDG
CONT
EMPL
ITRE

COM (00) 376
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie over de toepassing van de
communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de
lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie in 1998 en 1999

ECON
JURI
ITRE

COM (00) 380
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
aan de Raad: Internet Domain Name System - Invoering van het
.EU Top Level Domain

JURI
ITRE

COM (00) 421
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Bevordering van duurzaam vervoer in de
ontwikkelingssamenwerking

ENVI
RETT
DEVE

COM (00) 422
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: De werking
van Richtlijn 98/34/EG in de periode 1995 - 1998

JURI
ITRE

COM (00) 429
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende het
door de Commissie gevoerde overleg met het oog op de
oplossing van het bananenconflict

JURI
AGRI
DEVE
ITRE

COM (00) 431
def.

Mededeling van de Commissie : Een basisverdrag voor de
Europese Unie

AFCO COM (00) 434
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement European Community Investment Partners (ECIP) -
Verslag 1999

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 439
def.

Achttiende jaarverslag van de Commissie aan het Europees
Parlement over de antidumping- en antisubsidieactiviteiten van
de Gemeenschap - Toezicht op de vrijwaringsmaatregelen van
derde landen en toepassing van de verordening inzake
handelsbelemmeringen (1999)

DEVE
ITRE

COM (00) 440
def.

Vierde Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging van de
artikelen 4 en 5 van Richtlijn 89/552/EEG "Televisie zonder
grenzen" gedurende de periode 1997 - 1998

CULT COM (00) 442
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de
Regio's en de Europese Centrale Bank Praktische aspecten van
de euro: stand van zaken en wat er nog moet gebeuren

JURI
RETT
ECON

COM (00) 443
def.

Mededeling van de Commissie : Aanvullende bijdrage van de
Commissie aan de Intergouvernementele conferentie over
institutionele hervorming - Het statuut van Europese politieke
partijen

AFCO COM (00) 444
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, de Europese Regenkamer, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Tempus (Phare en
Tacis) Jaarverslag 1998

ITRE
CULT

COM (00) 455
def.

Verslag van de Commissie over de gevolgen van de aan het
Verenigd Koninkrijk toegestane overgangsperiode met
betrekking tot een aantal bepalingen van Richtlijn 94/33/EG
van de Raad betreffende de bescherming van jongeren op het
werk

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad over de
economische middellangetermijnstrategie van Roemenië

AFET COM (00) 463
def.

Europese Commissie: Groenboek - PVC en het milieu ITRE
ENVI

COM (00) 469
def.

Mededeling van de Commissie : Financiële gegevens over de
Europese Ontwikkelingsfondsen

BUDG
DEVE
CONT

COM (00) 470
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het europees
Parlement en het Economisch en sociaal Comité : Prijsstelling
als beleidsinstrument voor een duurzamere benutting van de
waterreserves

ITRE
AGRI
ENVI

COM (00) 477
def.

Europese Commissie: De toestand van de landbouw in de
Europese Unie Verslag 1999 - Volume I en Volume II

AGRI COM (00) 485
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het europees
Parlement wederzijdse erkenning van definitieve beslissingen in
strafzaken

JURI
LIBE

COM (00) 495
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Betreft Bevoegdheid Doc.

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

BUDG
AGRI
CONT

COM (00) 411
def.

CNS 990091
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

Vergaderperiode van 4 t/m 8 september 2000

Straatsburg

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN EN TEKENS

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
CTRL: politieke controle
DD: diverse besluiten
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
TB: begrotingswerkzaamheden
TL: wetgevingswerkzaamheden
TP: voorbereidende werkzaamheden

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Voorbereidende teksten

AFET/ Galeote Quecedo (A5-0210/2000)
Gemeenschappelijke communautaire diplomatieke dienst
Aangenomen teksten, vergadering van 05.09.2000/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-113 en CRE 2-052
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
(2000/20006(INI)

CULT/ Zabell (A5-0203/2000)
Plan voor de bijdrage van de Gemeenschap aan de dopingbestrijding in de sport
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/28
Standpunt van de Raad: CRE 4-011, 4-044
Standpunt van de Commissie: CRE 4-012, 4-045
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(1999)0643 - C5-0087/2000 - 2000/2056

CULT/ Veltroni (A5-0209/2000)
Beginselen en richtsnoeren voor het audiovisuele beleid van de Gemeenschap in het digitale
tijdperk
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/46
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-252
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(1999)0657 - C5-0144/2000 - 2000/2087

RETT/Lucas (A5-0187/2000)
Luchtvervoer en milieu
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Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/21
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-366
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(1999)0640 – C5-0086/2000 – 2000/2054
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II. Wetgevingsprocedures

1. Medebeslissing

a) Eerste lezing

a.a) Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

ENVI/ Hulthén (A5-00221/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van dosisinhalatoren en medische
geneesmiddelenpompen
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/1
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
COM(2000)0427 - C5-0360/2000 - 2000/0175

a.b) Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

DEVE/ Dell'Alba (A5-0202/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afsluiting en afwikkeling
van projecten door de Commissie goedgekeurd in uitvoering van Verordening (EG) nr. 213/96
betreffende de tenuitvoerlegging van het financieel instrument "EC Investment Partners" ten
behoeve van de landen van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en Zuid-
Afrika
Aangenomen teksten, vergadering van 05.09.2000/2
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-126
Aantal aangenomen amendementen : 3
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(1999)0726 - C5-0062/2000 - 2000/0034

ENVI/ Bakopoulos (A5-0168/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot negentiende wijziging van richtlijn
76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen)
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-383
Aantal aangenomen amendementen : 5
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
COM(1999)0620 - C5-0312/1999 - 1999/0269
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b) Tweede lezing

ba) Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

AGRI/ Zonder verslag (C5-0269/2000)
Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van beschikking 96/411/EG
van de Raad betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek
Aangenomen teksten, vergadering van 05.09.2000/1
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
(7624/1/2000 – C5-0269/200 –1999/0137)

bb) Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ENVI/ Schörling (A5-0196/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-061
Aantal aangenomen amendementen : 17
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304

ENVI/ de Roo (A5-0218/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van richtlijn
92/23/EEG van de Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan alsmede de montage ervan
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/4
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-376 en CRE 4-059
Aantal aangenomen amendementen : 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
5347/1/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348

AFET/ Morillon(A5-0206/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van Turkije
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/3
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-231
Aantal aangenomen amendementen : 3
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
(7492/1/2000/rev - C5-0325/2000 – 1998/0300
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2. Bemiddeling

a) Goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst van het bemiddelingscomité

DELE/ Bouwman (A5-0213/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen
voor scheepsafval en ladingresiduen
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/2
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-077
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
(C5-0348/2000 - 1998/0249)

DELE/ Lienemann (A5-0214//2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/2
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-337, 3-339
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
(C5-0347/2000 - 1997/0067)

DELE/ Florenz (A5-0212/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte voertuigen
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/3
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-349
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
(C5-0258/2000 - 1997/0194)

3. Raadpleging

a) Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

Procedure zonder verslag (C5-0372/2000)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en
Malta tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Malta aan de programma's
van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, onderwijs en jeugd
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/1
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(2000)0416 - C5-0372/2000 - 2000/0176



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN58

Bulletin 02.10.2000
Sluiting van de redactie: 22.09.2000

- NL- PE 291.822

b) Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194/2000)
Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de
periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001, van de visserijrechten en de
financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en de regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/30
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-272
Aantal aangenomen amendementen : 3
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(2000)0304 - C5-0315/2000 - 2000/0154

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0188/2000)
Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de
periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de
financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/33
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-272
Aantal aangenomen amendementen : 3
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(2000)0229 - C5-0253/2000 -  2000/ 0094

ITRE/ Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1488/96 inzake financiële en
technische maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en
maatschappelijke structuren in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap
MEDA)
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-091
Aantal aangenomen amendementen : 31
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(1999)0494 - C5-0023/2000 - 1999/0214
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LIBE/ Watson (A5-0201/2000)
Richtlijn van de Raad inzake het recht op gezinshereniging
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/36
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-098
Aantal aangenomen amendementen : 17
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
COM(1999)0638 - C5-0077/2000 - 1999/0258
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III.  Wetgevingsamendementen
Titel van het document Datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
aangen.
amend.

ten princ.:
aantal

aangen.
amend.

fractie:
aantal

aangen.
amend.

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van beschikking 96/411/EG van de
Raad betreffende de verbetering van de
communautaire landbouwstatistiek

05/09/2000 ***II 1999/0137 AGRI C5-0269/2000 0 0 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de afsluiting en afwikkeling van
projecten door de Commissie goedgekeurd in
uitvoering van verordening (EG) nr. 213/96
betreffende de tenuitvoerlegging van het financieel
instrument "EC Investment Partners" ten behoeve
van de landen van Latijns-Amerika, Azië, het
Middellandse-Zeegebied en Zuid-Afrika

05/09/2000 ***I 2000/2034 DEVE A5-0202/2000 Dell'Alba 3 3 0

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

06/09/2000 * 2000/0176 CULT C5-0372/2000 0 0 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende maatregelen ter bevordering van de
economische en sociale ontwikkeling van Turkije

06/09/2000 ***II 1998/0300 AFET A5-0206/2000 Morillon 3 3 0
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III.  Wetgevingsamendementen
Titel van het document Datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
aangen.
amend.

ten princ.:
aantal

aangen.
amend.

fractie:
aantal

aangen.
amend.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het
milieu van bepaalde plannen en programma's

06/09/2000 ***II 1996/0304 ENVI A5-0196/2000 Schörling 17 25 1

Verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1488/96 inzake financiële en
technische maatregelen ter ondersteuning van de
hervorming van de economische en
maatschappelijke structuren in het kader van het
Europees-mediterrane partnerschap (MEDA)

06/09/2000 * 1999/0214 ITRE A5-0204/2000 Valdivielso
de Cué

32 38 0

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van
het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1
januari 2000 tot en met 31 december 2001, van de
visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is
voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de regering van de Republiek
Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee

06/09/2000 * 2000/0154 PECH A5-0194/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0
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III.  Wetgevingsamendementen
Titel van het document Datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
aangen.
amend.

ten princ.:
aantal

aangen.
amend.

fractie:
aantal

aangen.
amend.

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van
het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3
december 1999 tot en met 2 december 2002, van de
visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is
voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake
de visserij in de wateren van Mauritius

06/09/2000 * 2000/0094 PECH A5-0188/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

Richtlijn van de Raad inzake het recht op
gezinshereniging

06/09/2000 * 1999/0258 LIBE A5-0201/2000 Watson 22 16 5

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van verordening (EG) nr. .../2000
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten
aanzien van dosisinhalatoren en medische
geneesmiddelenpompen

07/09/2000 ***I 2000/2175 ENVI A5-0221/2000 Hulthén 0 0 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van richtlijn 92/23/EEG van de
Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan alsmede de montage ervan

07/09/2000 ***II 1997/0348 ENVI A5-0218/2000 De Roo 2 4 0
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III.  Wetgevingsamendementen
Titel van het document Datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
aangen.
amend.

ten princ.:
aantal

aangen.
amend.

fractie:
aantal

aangen.
amend.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
negentiende wijziging van richtlijn 76/769/EEG van
de Raad inzake de beperking van het op de markt
brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen en preparaten (azokleurstoffen)

07/09/2000 ***I 1999/0269 ENVI A5-0168/2000 Bakopoulos 5 5 1

Aantal aangenomen wetgevingsteksten: 15
Totaal ter plenaire aangenomen amendementen 90 90 100 7

waarvan: medebeslissing 1ste lezing: 8
Medeslissing 2de lezing: 22

raadpleging: 60
Bron: PE/DG II/ Follow-up parlementaire besluiten
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Begrotingswerkzaamheden

1. Begrotingsprocedure

Begrotingsjaar 2001 (indiening door de Raad van het ontwerp van algemene begroting)
Standpunt van de Raad: CRE 2-100
Standpunt van de Commissie: CRE 2-101
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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

Situatie in het Midden-Oosten
Notulen, vergadering van 5.09.2000/8
Standpunt van de Raad: CRE 2-012, CRE 2-039
Standpunt van de Commissie: CRE 2-014

PPE-DE, ELDR, TDI (B5-0659, 0662, 0668 en 0671/2000)
Prioriteiten voor het externe optreden van de Europese Unie
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/44
Standpunt van de Raad: CRE 2-039
Standpunt van de Commissie: CRE 2-040
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, UEN (B5-0748, 0750, 0752, 0757, en 0761/2000)
Internationale AIDS-conferentie in Durban (Zuid-Afrika)
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/11
Standpunt van de Raad: CRE 2-110, 2-121
Standpunt van de Commissie: CRE 2-111, 2-122
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0656/2000)
Europees Waarnemingscentrum voor industriële verandering
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/46
Standpunt van de Raad: CRE 2-126, 2-144
Standpunt van de Commissie: CRE 2-128, 2-145
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

♦  COMMISSIE

Voorstellen van de heer Verheugen over de uitbreiding
Notulen van 06.09.2000/21
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-208, CRE 3-217
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PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0654, 0655, 0661 en 0669/2000)
Fusies in de telecommunicatie
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-180, 3-194

PPE-DE, Verts/ALE, UEN, EDD (B5-0710, 0751, 0753, en 0764/2000)
Het klonen van mensen
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/18
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-201 en 3-240

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0749, 0754, 0758, 0759 en 0760/2000)
Situatie op de Fiji-eilanden
Aangenomen teksten, vergadering van 08.09.2000/1
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-232, 4-238, 4-240

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

CULT/ Gutiérrez Cortines (A5-0200/2000)
De tenuitvoerlegging, de resultaten en de algemene evaluatie van het Europees Jaar voor
onderwijs en scholing tijdens het gehele leven (1996), overeenkomstig artikel 8 van Besluit nr.
2493/95/EG van het Europees Parlement en de Raad
Aangenomen teksten, vergadering van 08.09.2000/4
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-033
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
COM(1999)0447 - C5-0205/1999 - 1999/2163

ITRE/ Piétrasanta (A5-0205/2000)
Tenuitvoerlegging van het MEDA-programma - Jaarverslag 1998
Aangenomen teksten, vergadering van 05.09.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE1-091
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(1999)0291 - C5-0117/1999 - 1999/2120



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 67

Bulletin 02.10.2000
Sluiting van de redactie: 22.09.2000

- NL- PE 291.822

DEVE/ Imbeni (A5-0191/2000)
Evaluatie en toekomst van de humanitaire activiteiten van de Gemeenschap (artikel 20 van
verordening (EG) nr. 1257/1996)
Aangenomen teksten, vergadering van 05.09.2000/19
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-139
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee
COM(1999)0468 - C5-0044/2000 - 2000/2016

CULT/ Heaton-Harris (A5-0199/2000)
Enquête naar de sociaal-economische situatie van Erasmus-studenten
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/53
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-258
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
COM(2000)0004 - C5-0146/2000 - 2000/2089

LIBE/ Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)
De toepassing van de richtlijnen 90/364, 90/365 en 93/96 (verblijfsrecht) en over de
mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de voor burgers
van de Unie geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de
volksgezondheid
Aangenomen teksten, vergadering van 06.09.2000/57
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-048
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
COM(1999)0127, COM(1999)0372 – C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157

CULT/ Mennea (A5-0208/2000)
Vrijwaring bestaande sportstructuren en behoud sociale functie van de sport in het kader van
de Gemeenschap - Verslag van Helsinki over sport
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/34
Standpunt van de Raad: CRE 4-011, 4-044
Standpunt van de Commissie:CRE 4-012, 4-045
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
COM(1999)0644 - C5-0088/2000 - 2000/2055
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2. Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0704, 0709, 0717, 0725, 0736 en
0738/2000)
Het verongelukken van de Kursk en het gevaar van nucleaire vervuiling in de voormalige
Sovjet-Unie
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/40
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-142
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja  ■   Nee

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL,UEN (B5-0660, 0711, 0718, 0726, 0734 en
0739/2000)
De situatie in Burundi
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/42
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-156
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0673, 0712, 0719, 0727 en 0740/2000)
De vluchtelingen uit Bhutan in Nepal
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/44
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0716, 0720, 0728 en 0741/2000)
Birma
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/47
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0664, 0713, 0721, 0729, 0735 en
0742/2000)
De toestand van de mensenrechten in Colombia en de bedreiging van het leven van Br.
Brendan Forde en zijn communiteit
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/50
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-198
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■
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PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0714, 0722, 0730 en 0743/2000)
De gijzeling van Britse soldaten in Sierra Leone
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/52
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0708, 0723, 0732 en 0745/2000)
De Tsjechische kerncentrale in Temelín
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/56
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-211
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0672, 0715, 0731 en 0744/2000)
De Turkse bombardementen op Noord-Irak
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/54
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0703, 0724, 0733, 0737, 0746 en 0747/2000)
De bosbranden in Europa
Aangenomen teksten, vergadering van 07.09.2000/58
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-220
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                             Ja   Nee  ■

___________________


