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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat, het College van Quaestoren, aan de leden van het Europees Parlement de
volgende mededelingen heeft doen toekomen:

03/01 Toegang tot internet via computers in de kantoren van de leden

04/01 Verslag over de werkzaamheden van het College van Quaestoren

08/01 Rooster van officiële vergaderingen van het Europees Parlement in 2001

09/01 Risicobeheer in de bedrijven "fracties en leden"

11/01 Vervoersenquête

13/01 Reparatiewerkzaamheden van het L. Weiss-gebouw in Straatsburg

14/01 Pasjes voor  "stagiaires" van leden voor vergaderperioden in Straatsburg

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

Beëindiging van het mandaat van een ondervoorzitter
van het Europees Parlement

Op de vergadering van 2 april 2001 heeft het Europees Parlement kennis genomen van de
benoeming van zijn

ondervoorzitter mevrouw Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR)

tot staatssecretaris bij het Franse Ministerie van infrastructuur, vervoer en huisvesting.

Volgens artikel 8, lid 4 van het Reglement komt er een einde aan haar mandaat bij het Europees
Parlement met ingang van 28 maart 2001.

______________________

Verkiezing van een ondervoorzitter
van het Europees Parlement

Op de vergadering van 4 april 2001 heeft het Europees Parlement

mevrouw Catherine LALUMIÈRE (PSE/FR)

verkozen tot ondervoorzitter van het Europees Parlement ter vervanging van mevrouw
Marie-Noëlle LIENEMANN.

______________________

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

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 4 april 2001 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer André LAIGNEL

ter vervanging van mevrouw Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR), met ingang van 28 maart
2001.

_______________________
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Ontslagneming van een Frans lid van het Europees Parlement

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer André LAIGNEL (PSE/FR)

met ingang van 5 april 2001 ontslag genomen als lid van het Europees Parlement.

_____________________

Beëindiging van het mandaat van een Belgische afgevaardigde
in het Europees Parlement

Op de vergadering van 5 april 2001 heeft het Europees Parlement kennis genomen van de
benoeming van

de heer Claude J.-M.J. DESAMA (PSE/BE)

tot burgemeester van de stad Verviers.

Volgens artikel 8, lid 4 van het Reglement komt er een einde aan zijn mandaat bij het Europees
Parlement met ingang van 6 april 2001.

_______________________

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

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 5 april 2001 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Olga ZRIHEN ZAARI

ter vervanging van de heer Claude DESAMA (PSE/BE), met ingang van 6 april 2001.

_______________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Het Europees Parlement heeft op zijn vergadering van 2 april 2001 kennisgenomen van het feit dat

de heer William ABITBOL
mevrouw Florence KUNTZ

met ingang van 15 maart 2001 zijn toegetreden tot de Fractie Europa van Democratieën in
Diversiteit (EDD).

_______________________
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VRAGENUUR (B5-0163/01) 3 en 4 april 2001

31 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Mihail PAPAYANNAKIS Balkancrisis H-0248/01

Alexandros ALAVANOS Onbeheersbare activiteiten van extremistische
organisaties in het zuiden van Servië

H-0259/01

Efstratios KORAKAS Situatie in de FYROM en gevaar voor een escalatie in
het Balkangebied

H-0306/01

Brian CROWLEY Internationaal Strafhof H-0290/01

Olivier DUPUIS Internationaal strafgerechtshof H-0299/01

Andrew DUFF Handvest van de grondrechten H-0251/01

William NEWTON
DUNN

Intentieverklaring/kaderovereenkomst H-0252/01

Bart STAES Concurrentievervalsing door nationaal-economische
compensaties bij legeraankopen

H-0253/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Gekkekoeienziektevraagstuk en de financiering van
urgente maatregelen om dit probleem op te lossen

H-0257/01

Jonas SJÖSTEDT Belasting op financiële transacties en artikel 56 H-0264/01

Ole KRARUP Deense VIA-vrijstelling H-0265/01

Esko SEPPÄNEN Oostenrijk - salaris van de drie wijze mannen H-0271/01

María IZQUIERDO
ROJO

Vrouwvijandig fundamentalisme in Saoedi-Arabië H-0273/01

Lennart SACRÉDEUS Mensenrechten in Nederland H-0278/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Heekvisserij: discriminatie door verdeling van TAC's
per maritieme zone

H-0280/01

Richard HOWITT Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november
2000 over gelijke behandeling op het werk

H-0286/01

Pat GALLAGHER Visserij en het Zweedse voorzitterschap H-0288/01

James FITZSIMONS Door de mens veroorzaakte klimaatverandering H-0294/01
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Avril DOYLE Geweld tegen vrouwen in Sierra Leone H-0263/01

Olivier DUPUIS Humanitaire steun voor de bevolking van Tsjetsjenië H-0300/01

Marie ISLER BÉGUIN Niet-vervuilende voertuigen H-0260/01

Marie-Arlette CARLOTTI Internationale handel en AIDS-bestrijding H-0281/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer BUSQUIN

Christine DE VEYRAC Europese ruimte van onderzoek en de luchtvaartindustrie H-0279/01

Gary TITLEY Europese luchtvaart H-0287/01

De Heer VITORINO

Ole KRARUP Deense VIA-vrijstelling H-0266/01

Jonas SJÖSTEDT Hebben Zweden een paspoort nodig voor reizen in het
Noorden?

H-0276/01

Karin RIIS-JØRGENSEN Attest voor het meenemen van geneesmiddelen op reizen
tussen landen in het Schengen-gebied

H-0311/01

Bernd POSSELT EU-grenspolitie H-0320/01

De Heer PATTEN

Mihail PAPAYANNAKIS Balkancrisis H-0249/01

María IZQUIERDO
ROJO

Vrouwvijandig fundamentalisme in Saoedi-Arabië H-0274/01

Lennart SACRÉDEUS Detachering van Russische kernwapens in Kaliningrad H-0277/01

_________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
APRIL 2001

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 28 18 9 8 1 0 0 de heer DANIELSSON

Commissie 46 13 32 7 1 0 0
de heer NIELSEN
de heer LAMY
de heer BUSQUIN
de heer VITORINO
de heer PATTEN

Totaal 74 31 41 15 2 0 0



ALGEMENE INFORMATIE14

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

01/2001 301.426 Daniel DUCARME De  huidige landbouwproblematiek 13.02.2001 13.05.2001 8

02/2001 302.527 Catherine STIHLER, Jules MAATEN,
Françoise GROSSETETE et Heidi
HAUTALA

Bevordering van een jaarlijkse dag zonder roken in de
EU

13.03.2001 13.06.2001 18

03/2001 303.136 Daniel COHN-BENDIT, Andrew
DUFF, Alain LAMASSOURE, Jo
LEINEN et Mihail PAPAYANNAKIS

Een grondwet voor Europa 21.03.2001 21.06.2001 32

04/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Een onverwijlde wapenstilstand in Angola 28.03.2001 28.06.2001 9

05/2001 304.261 Per GAHRTON De bedreigde wolvenpopulatie in Noorwegen en
Zweden

04.04.2001 04.07.2001 5

                                                
1 Situatie op 05.04.2001
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

44/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea

Brussel, 30 maart 2001

De Europese Unie erkent dat er tot dusver belangrijke vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van
het vredesakkoord tussen Ethiopië en Eritrea, maar spreekt haar bezorgdheid uit over de huidige
problemen die geleid hebben tot een vertraging bij de instelling van de tijdelijke veiligheidszone
(TSZ).

De Europese Unie steunt de werkzaamheden van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-
generaal van de VN en van de VN-missie in Ethiopië en Eritrea (UNMEE), die erop gericht zijn
om, in overeenstemming met de overeenkomsten van Algiers, tot een spoedige instelling van
genoemde zone te komen.

De EU roept de partijen op om nauw te blijven samenwerken met UNMEE, teneinde deze in staat te
stellen haar mandaat uit te voeren, alsmede om de voor de uitvoering van haar taken noodzakelijke
bewegingsvrijheid te verruimen.

De EU is ingenomen met de deelneming van beide partijen aan de Boundary Commission
(commissie grenzen) en de Claims Commission (commissie aanspraken) in Den Haag en vertrouwt
erop dat de werkzaamheden van beide commissies een bijdrage zullen leveren aan de sluiting van
een allesomvattende en definitieve vredesregeling.

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, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________



ALGEMENE INFORMATIE 17

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

60/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de plaatselijke verkiezingen in Abchazië

Brussel, 16 maart 2001

De Europese Unie acht de op 10 maart 2001 in Abchazië (Georgië) georganiseerde plaatselijke
verkiezingen van nul en gener waarde.

Aan de voorwaarden om tot een billijke stemming te komen is namelijk niet voldaan, aangezien
300.000 uit Abchazië afkomstige Georgiërs die uit hun huizen waren verjaagd, niet konden deel-
nemen.

De organisatie van deze verkiezingen doet geenszins afbreuk aan de noodzaak voor de Abchazische
partij om met eerbiediging van het volkenrecht, en met name van de territoriale onschendbaarheid
van Georgië, een compromisoplossing te zoeken.

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.

________________________

61/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Uganda

Brussel, 21 maart 2001

De Europese Unie heeft nota genomen van de resultaten van de presidentsverkiezingen in Uganda
op 12 maart 2001, waaraan zes kandidaten hebben kunnen deelnemen.

De EU prijst de inspanningen van een aantal nationale Ugandese groeperingen die de stemverrich-
tingen van nabij hebben gevolgd. Volgens deze lokale, maar ook de internationale, waarnemers
blijkt het stemmen op 12 maart in de meeste gebieden zonder problemen te zijn verlopen.

De EU prijst ook alle Ugandezen die hun stemrecht op vreedzame en ordelijke wijze wensen uit te
oefenen. Tezelfdertijd is de EU op de hoogte van berichten over stemfraude, geweld en intimidatie
in enkele districten. De EU ziet de reactie van de Ugandese autoriteiten tegemoet in verband met
deze gerapporteerde onregelmatigheden.

De EU roept de Ugandese autoriteiten op, de door waarnemers geconstateerde tekortkomingen bij
de campagne en het stemmen in het kader van de presidentsverkiezingen ongedaan te maken.
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De EU roept de Ugandese autoriteiten op, ervoor te zorgen dat de parlementsverkiezingen in juni
2001 ten volle aan de democratische normen beantwoorden.

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.

______________________

62/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Fiji
Brussel, 22 maart 2001

De EU is ingenomen met het recente besluit van de overgangsregering van Fiji om op basis van de
grondwet van 1997 verkiezingen te houden vanaf 27 augustus 2001. De EU roept de overgangs-
regering op om ervoor te zorgen dat dit tijdschema wordt gevolgd en dat de voorbereidingen tijdig
zullen beginnen.

Het is van vitaal belang dat het vrije, eerlijke verkiezingen zullen zijn en dat alle geledingen van de
maatschappij van Fiji samenwerken in een geest van verzoening, teneinde een open democratische
rechtsstaat in Fiji te herstellen.

De EU zal de voorbereidingen van de verkiezingen nauwgezet blijven volgen en wenst de samen-
werking met Fiji op basis van de overeenkomst van Cotonou voort te zetten.

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

________________________

63/01

Verklaring door het voorzitterschap namens de Europese Unie over de kandidatuur van
Kofi Annan voor een tweede ambtstermijn als SGVN

Brussel, 22 maart 2001

"Vandaag heeft VN-secretaris-generaal Kofi Annan aangekondigd dat hij beschikbaar is voor een
tweede ambtstermijn.

De EU is zeer ingenomen met deze aankondiging. De EU tekent ook aan dat de Veiligheidsraad
later dit jaar zijn aanbeveling zal doen aan de Algemene Vergadering inzake de benoeming van een
secretaris-generaal voor de volgende ambtstermijn".

________________________
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64/01

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, over het presidentiële decreet
inzake buitenlandse steun en de tussentijdse verkiezingen in Belarus

Brussel, 23 maart 2001

De EU is zeer verontrust over het presidentiële decreet dat op 12 maart werd uitgevaardigd en
waarmee getracht wordt ingrijpende beperkingen op te leggen aan de buitenlandse steun aan
Belarus op het gebied van democratisering, mensenrechten en humanitaire hulp. Dit decreet luidt
een afwijking in van de verklaarde bereidheid om een dialoog met de internationale gemeenschap
aan te gaan en zou tot de bevordering van een zelf opgelegd isolement kunnen leiden. De EU dringt
er daarom bij de Belarussische autoriteiten op aan om het decreet in te trekken.

De EU heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in Belarus en de daaraan voorafgaande
verkiezingscampagne met de grootst mogelijke aandacht gevolgd. Zij heeft kennis genomen van de
beoordeling van de EU-vertegenwoordigers in Minsk en de adviserende en toezichthoudende groep
van de OVSE. In gesprekken met het Belarussische ministerie van Buitenlandse Zaken in februari
benadrukte de EU het belang van vooruitgang met inachtneming van de welbekende gemeen-
schappelijke criteria van de OVSE, de EU en de Raad van Europa. De EU betreurt dat vóór de
tussentijdse verkiezingen weinig vorderingen bij het democratiseringsproces konden worden
geconstateerd en dat met betrekking tot de criteria onvoldoende vooruitgang is geboekt.

Mochten de Belarussische autoriteiten zich bereid tonen om een echt democratiseringsproces te
ontwikkelen, dan is de EU bereid haar steun aan te bieden. De EU zal het proces vóór de
presidentsverkiezingen van dit jaar van nabij volgen en dringt er bij de regering van Belarus op aan
om de politieke voorwaarden voor vrije en eerlijke presidentsverkiezingen te scheppen. Dit zou
reële vooruitgang met betrekking tot bovengenoemde criteria impliceren. De EU benadrukt
nogmaals het belang van democratische verkiezingen voor de toekomstige betrekkingen tussen
Belarus en Europa. Dit zou een noodzakelijke eerste stap vormen in de richting van
genormaliseerde betrekkingen met de EU.

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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65/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de aanhouding van Milomir Stakic en zijn overbrenging naar Den Haag

Brussel, 27 maart 2001

De Europese Unie toont zich verheugd over de aanhouding en de overbrenging op 23-24 maart door
de autoriteiten in Belgrado van de voormalige burgemeester van Prijedor in Bosnië en Herzegovina,
de heer Milomir Stakic, die door het Internationaal Oorlogstribunaal  (ICTY) is aangeklaagd.

De Europese Unie waardeert dit concrete teken van samenwerking door de autoriteiten in Belgrado
en bepaalde andere recente positieve ontwikkelingen en herhaalt haar oproep aan alle betrokken
staten en entiteiten om geheel te voldoen aan hun verplichting om met het ICTY samen te werken,
alsmede aan alle door het ICTY aangeklaagde personen om zich vrijwillig bij het Tribunaal te
melden.

________________________

66/01

Verklaring van de Europese Unie en
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,

over de aanhouding van Milomir Stakic en zijn overbrenging naar Den Haag
Brussel, 28 maart 2001

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, verklaren dat zij zich aansluiten bij de op 27 maart 2001 in Brussel en
Stockholm bekendgemaakte verklaring van de Europese Unie over de aanhouding van
Milomir Stakic en zijn overbrenging naar Den Haag.

De Europese Unie neemt hier met voldoening nota van.

________________________
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67/01

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, 29 maart 2001

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 2001/215/GBVB met
betrekking tot het embargo op wapens bestemd voor Ethiopië en Eritrea, dat door de Raad van de
Europese Unie op 19 maart 2001 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 met voldoening akte van deze verbintenis.

________________________

68/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gemeenteraadsverkiezingen in Ivoorkust

Brussel, 30 maart 2001

De Europese Unie neemt er met voldoening kennis van dat de gemeenteraadsverkiezingen in Ivoor-
kust op 25 maart 2001 in het algemeen ordelijk en transparant zijn verlopen, uitgezonderd enkele op
zichzelf staande betreurenswaardige incidenten. Het verheugt de Europese Unie dat alle politieke
partijen aan de verkiezingen hebben deelgenomen, hetgeen een belangrijke stap betekent in het
democratische proces in Ivoorkust.

In het licht van het overleg tussen de Europese Unie en Ivoorkust overeenkomstig artikel 96 van de
Overeenkomst van Cotonou, hoopt de Europese Unie dat de verkiezingen zullen bijdragen tot de
bevordering van de nationale verzoening en tot de consolidering van de rechtsstaat in Ivoorkust.

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, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

_______________________
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69/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gemeenteraadsverkiezingen in Ivoorkust

Brussel, 29 maart 2001

De Europese Unie neemt er met voldoening kennis van dat de gemeenteraadsverkiezingen in Ivoor-
kust op 25 maart 2001 in het algemeen ordelijk en transparant zijn verlopen, uitgezonderd enkele op
zichzelf staande betreurenswaardige incidenten. Het verheugt de Europese Unie dat alle politieke
partijen aan de verkiezingen hebben deelgenomen, hetgeen een belangrijke stap betekent in het
democratische proces in Ivoorkust.

In het licht van het overleg tussen de Europese Unie en Ivoorkust overeenkomstig artikel 96 van de
Overeenkomst van Cotonou, hoopt de Europese Unie dat de verkiezingen zullen bijdragen tot de
bevordering van de nationale verzoening en tot de consolidering van de rechtsstaat in Ivoorkust.

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, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________

70/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het Israëlische
nederzettingenbeleid
Brussel, 4 april 2001

Het voorzitterschap van de Europese Unie uit zijn grote bezorgdheid over de voortzetting van het
Israëlische nederzettingenbeleid, inclusief de plannen om nieuwe nederzettingen te vestigen en de
reeds bestaande uit te breiden. Onlangs zijn er plannen bekendgemaakt om de nederzetting Har
Homa/Jabal Abu Ghneim met 2800 wooneenheden uit te breiden en om een nieuwe nederzetting,
genaamd Giva'ot, van 6000 eenheden, te bouwen. De Europese Unie roept de Israëlische regering
op om van de uitvoering van deze plannen af te zien.

Nederzettingen wijzigen het fysieke karakter en de demografische samenstelling van de Bezette
Gebieden. Elke activiteit op het vlak van nederzettingen is illegaal en werpt een belangrijk obstakel
op voor vrede.

De Europese Unie dringt er bij de Israëlische regering met klem op aan haar nederzettingenbeleid in
de Bezette Gebieden, en ook in Oost-Jeruzalem, te herzien.

_________________
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71/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de presidentsverkiezingen in Benin

Brussel, 6 april 2001

Evenals alle internationale waarnemers is de Europese Unie ingenomen met de geslaagde aanpak
van de presidentsverkiezingen in Benin waarbij de bevolking van Benin haar wil met
verantwoordelijkheid en burgerzin heeft geuit. Zij is van oordeel dat het behoorlijke verloop van de
verkiezingen Benin in staat stelt om de tien jaar geleden aangevangen democratische vernieuwing
voort te zetten.

De Europese Unie meent dat enkele geschillen die de verkiezingscampagne hebben ontsierd,
hoofdzakelijk te wijten waren aan onvolkomenheden in de organisatie van en het toezicht op de
verkiezingen. Zij benadrukt dat het van belang is de oorzaken van dergelijke tekortkomingen te
analyseren en verklaart zich bereid om in dit opzicht hulp te bieden.

De Europese Unie doet een beroep op de Beninse overheidsinstanties in het algemeen om het
lopende democratische proces te blijven versterken door de wetten inzake decentralisatie
daadwerkelijk toe te passen en de andere structurele hervormingen vastberaden opnieuw op gang te
brengen, om aldus bevordering van groei en terugdringing van de armoede mogelijk te maken.

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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72/01

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

Brussel, 11 april 2001

De Europese Unie blijft verontrust over de situatie in Burundi en derhalve

- doet een beroep op de gewapende groeperingen FDD en FNL om de vijandigheden
onmiddellijk en onvoorwaardelijk te staken, zich onverwijld bij het vredesproces aan te
sluiten en akkoord te gaan met onderhandelingen over een staakt-het-vuren,

- dringt er bij alle ondertekenaars van het akkoord van Arusha op aan voort te gaan met hun
inspanningen om, in een geest van compromis en nationale verzoening, overeenstemming te
bereiken over het leiderschap tijdens de overgangsperiode, en over de vraag welke delen van
het akkoord onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met de besprekingen
die tijdens de jongste vergadering van het Comité voor toezicht op de uitvoering te Arusha
zijn gevoerd,

- verzoekt president Kabila van de DRC, om gesteund door president Bongo van Gabon en
vice-president Zuma van Zuid-Afrika, door te gaan met zijn inspanningen de FDD en de
regering van Burundi tot elkaar te brengen, en herhaalt haar oproep aan de regeringen van de
landen in de regio geen enkele steun en medewerking meer te verlenen aan deze
groeperingen, maar hun invloed aan te wenden om hen te bewegen hun activiteiten te staken,

- roept de regering van Burundi en de verantwoordelijke politici van alle betrokken partijen en
groeperingen op om een klimaat van vertrouwen in de hoofdstad Bujumbura te herstellen,

- herhaalt dat zij het herstel van de vrede in Burundi en de verzoening van de natie zal blijven
steunen en het lijden van de bevolking zal blijven verlichten, in het vooruitzicht van een
hervatting van de ontwikkelingssamenwerking.

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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73/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het bezoek van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN

in Kosovo, Hans Haekkerup, aan Belgrado
Brussel, 6 april 2001

De Europese Unie juicht het bezoek toe dat de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-
generaal van de VN in Kosovo, Hans Haekkerup, op 5 april 2001 aan Belgrado heeft gebracht.
Diens ontmoeting met President Vojislav Kostunica van de FRJ is een belangrijke stap op de weg
naar het aanknopen van constructieve betrekkingen tussen de VN-missie in Kosovo (UNMIK) en de
regering van de FRJ.

De EU is ten zeerste verheugd over de steunbetuiging van President Kostunica voor de inspan-
ningen van UNMIK om een juridisch kader voor Kosovo tot stand te brengen en over het feit dat hij
bevestigt dat de Kosovo-Serviërs aan dit proces zullen deelnemen.

De EU herinnert aan eerdere toezeggingen van de FRJ/Servische autoriteiten met betrekking tot de
vrijlating van de overige Kosovo-Albanese politieke gevangenen. De EU steunt de gedachte een
gemeenschappelijk mechanisme (FRJ/UNMIK) op te richten om het lot van alle vermisten op te
helderen, zulks mede teneinde Serviërs, Kosovo-Albanezen en andere vertegenwoordigers van de
civiele samenleving bij een en ander te betrekken.
De EU dringt er nogmaals bij de Kosovo-Albanese leiders op aan, hun invloed aan te wenden om
een eind te maken aan het geweld jegens en de intimidatie van minderheden. Zij moedigt KFOR en
UNMIK aan zich tot het uiterste te blijven inspannen om de minderheden te beschermen en de
voorwaarden te scheppen voor een veilige en waardige terugkeer van alle vluchtelingen en
ontheemden uit Kosovo.

DE EU ziet de formele vestiging van een UNMIK-kantoor in Belgrado met vreugde tegemoet.

________________________
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74/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het IGAD-vredesproces

Brussel, 11 april 2001

De Europese Unie heeft het IGAD-vredesinitiatief consequent gesteund, maar ook haar zorg geuit
over het gebrek aan vooruitgang dat in dezen tot nog toe is geboekt.

De Europese Unie neemt daarom met grote belangstelling nota van het bezoek dat president Daniel
Arap Moi op 29-30 maart 2001 aan Khartoem heeft gebracht om het vredesproces in Sudan onder
auspiciën van de IGAD nieuw leven in te blazen en verder op weg te helpen.

De Europese Unie is verheugd over het akkoord tussen Kenia en Sudan betreffende de organisatie
van een topontmoeting van het IGAD-comité voor Sudan, en doet een beroep op Kenia, in zijn
hoedanigheid van voorzitter van het IGAD-comité, om deze top ten spoedigste bijeen te roepen.

Actieve betrokkenheid op hoog politiek niveau van de IGAD is van cruciaal belang om het einde
van de oorlog daadwerkelijk dichterbij te brengen. Belangrijker nog is echter de politieke vast-
beradenheid van zowel de regering van Sudan als de SPLM/A om een vreedzame oplossing voor
het conflict te vinden. De Europese Unie doet daarom een beroep op de partijen om niet te versagen
in hun onderhandelingen om een rechtvaardige, duurzame politieke oplossing van het conflict in
Sudan tot stand te brengen, en beschouwt het bevorderen van een integraal staakt-het-vuren, dat
daadwerkelijk wordt gecontroleerd door waarnemers en dat door beide partijen wordt aanvaard, als
een dringende aangelegenheid in de context van het lopende IGAD-onderhandelingsproces.

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 verklaringen aan.

________________________
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75/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over een verklaring van 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 over de verlenging van het gemeenschappelijk standpunt inzake Birma/Myanmar
Brussel, 12 april 2001

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, verklaren dat zij achter de doelstellingen staan van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/284/GBVB, dat de Raad van de Europese Unie op 9 april 2001 heeft vastgesteld op
basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande verlenging van het
gemeenschappelijk standpunt inzake Birma/Myanmar. Zij zullen erop toezien dat hun nationaal
beleid in overeenstemming is met dat gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt met tevredenheid kennis van deze verbintenis.

________________

76/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Nepal

Brussel, 12 april 2001

De Europese Unie spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de ernstige escalatie van het geweld met
dodelijke slachtoffers bij de Maoïstische opstand in Nepal de afgelopen dagen, en betuigt de
families van de slachtoffers haar deelneming met hun verlies. De Europese Unie veroordeelt zulke
ernstige daden van dodelijk geweld.

De Europese Unie spreekt haar steun uit voor een democratische regering en het democratiserings-
proces zoals dat verankerd is in de Grondwet van Nepal, en dringt er bij alle partijen op aan om bij
het zoeken naar een oplossing de mensenrechten volledig te eerbiedigen, en om de democratie en de
rechtsstaat in Nepal te versterken. De Europese Unie benadrukt haar overtuiging dat burgers het
recht hebben te verwachten dat zij in veiligheid kunnen leven, en dat regeringen gerechtigd zijn te
zorgen voor de veiligheid en het welzijn van hun bevolking.

De Europese Unie dringt er bij alle partijen op aan, met verdubbelde inzet te trachten om via
onderhandelingen een vreedzame oplossing voor het huidige conflict te vinden, en een stabiele en
duurzame ontwikkeling in Nepal te bevorderen.

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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77/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidents- en parlementsverkiezingen in Peru

Brussel, 12 april 2001

De Europese Unie is verheugd over de algemene presidents- en parlementsverkiezingen van 8 april
in Peru waarbij de regering, de electorale instanties en de civiele samenleving van een vastberaden
democratische gezindheid blijk hebben gegeven.

De Europese Unie is de overgangsregering erkentelijk voor de uitnodiging van de waarnemers bij
de algemene verkiezingen in 2001. Naar het oordeel van de Europese Unie zijn de verkiezingen in
een sfeer van vrijheid, gerechtigheid en transparantie gehouden. De voorlopige resultaten lijken in
hoge mate door de politieke groeperingen en de presidentskandidaten te worden aanvaard. Dit is
een blijk van democratische instelling dat veel goeds inhoudt voor de toekomst.

Gezien de voorlopige resultaten zal een tweede verkiezingsronde plaatsvinden. De Europese Unie
bevestigt hierbij dat zij ook bij de tweede verkiezingsronde in Peru haar belofte inzake waarneming
van de verkiezingen zal nakomen.

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.

________________________

78/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de escalatie van geweld in het Midden-Oosten

Brussel, 12 april 2001

De Europese Unie is uiterst bezorgd over de gevaarlijke escalatie van geweld in het Midden-
Oosten. De Israëlische aanval op Syrische doelen in Libanon (de eerste sinds jaren), als vergelding
op de aanvallen van de Hezbollah op landbouwbedrijven in Shebaa, was een overdreven en
onevenredige reactie. Bovendien zorgen overdreven inzet van het leger en de onevenredige reactie
van Israël op mortierbeschietingen van Israëlische doelwitten vanuit gebiedsdelen die onder
Palestijns bestuur staan, voor een verdere escalatie van het geweld en een verscherping van het
conflict. Israëlische invallen in de door de Palestijnse autoriteit gecontroleerde gebieden zijn
onwettig en mogen niet meer voorkomen.

De geweldspiraal moet worden omgekeerd. De prijs die de bevolking van de regio zal betalen, kan
hoog oplopen. De Europese Unie dringt er bij alle partijen op aan uiterste beheersing in acht te
nemen, de rust te herstellen en alles te doen om acties die nieuwe slachtoffers kunnen maken, te
voorkomen.
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De Europese Unie blijft ervan overtuigd dat de enige mogelijkheid een via onderhandelingen
bereikte oplossing is die gebaseerd is op het internationaal recht, met name de VN-resoluties 242 en
338, en op het beginsel "land voor vrede". De Unie roept beide partijen op, serieuze pogingen te
ondernemen om op dit kritieke moment via onderhandelingen een oplossing te vinden. Zij is
ingenomen met de in dat verband geleverde inspanningen, zoals het Egyptisch-Jordaanse initiatief.

________________________

79/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie op 26 april 2001 - de derde
verjaardag van de moord op bisschop Gerardi

Brussel, 25 april 2001

De Europese Unie eert vandaag, drie jaar nadat hij op brute wijze werd vermoord, met diep respect
de nagedachtenis van Monseigneur Gerardi en is verheugd over de recente opening van het proces
tegen de mogelijke daders.

De Europese Unie heeft er met instemming nota van genomen dat President Alfonso Portillos
herhaaldelijk uitdrukking heeft gegeven aan zijn vaste voornemen om de moord op bisschop
Gerardi op te helderen. De Unie voelt zich verbonden met de rechters, justitiële autoriteiten, juristen
en andere betrokkenen en steunt hen in alle moeilijkheden die zich in de loop van het onderzoek en
het proces zullen voordoen; dit geldt met name voor degenen onder hen die het doelwit van
bedreigingen en agressie zijn geworden.

De Europese Unie is uiterst verontrust over het toenemende aantal bedreigingen en aanslagen
gericht tegen niet alleen rechters en medewerkers van de justitiële instanties, maar ook tegen
mensenrechtenactivisten, journalisten en politieke leiders. De Europese Unie veroordeelt deze
agressie ten zeerste omdat zij vorderingen bij de versterking van de rechtsstaat in de weg staat, en
spoort de regering van Guatemala aan de bedreigde personen te beschermen en een onderzoek in te
stellen dat ertoe leidt dat de verantwoordelijken gerechtelijk kunnen worden vervolgd.

De Europese Unie doet een beroep op alle Guatemalteken om de mensenrechten en de rechtsstaat te
eerbiedigen. Zij spoort de bevoegde instanties aan te voorkomen dat schuldigen vrijuit gaan, en
voorts de aanbevelingen van de commissie die het verleden moet onderzoeken, uit te voeren, en
daarbij prioriteit te verlenen aan de instelling van een follow-up-instantie. De Europese Unie
beklemtoont ook het belang van de aanbevelingen in het REMHI-rapport "Guatemala Nunca Más"
(Guatemala nooit meer).

De Europese Unie moedigt tevens alle Guatemalteken, en met name de gezagsdragers, aan om met
hernieuwde inzet uitvoering te geven aan de vredesakkoorden, die een centrale en fundamentele rol
moeten blijven spelen bij de versterking van de democratie, de nationale verzoening en de
ontwikkeling in Guatemala.

Tenslotte wijst de Europese Unie opnieuw op het belang van opheldering van de moord op
Monseigneur Gerardi alsmede van bestraffing van de daders in het kader van de inspanningen om
straffeloosheid te bestrijden en de rechtsstaat te consolideren.
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De Europese Unie ziet uit naar constructieve bilaterale betrekkingen met Guatemala op basis van
eerbiediging van de mensenrechten en uitvoering van de vredesakkoorden.

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.

________________________

80/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de

definitieve instelling van de tijdelijke veiligheidszone tussen Ethiopië en Eritrea
Brussel, 20 april 2001

De Europese Unie is erover verheugd dat de missie van de Verenigde Naties in Ethiopië en Eritrea
(UNMEE) heeft vastgesteld dat de tijdelijke veiligheidszone (TSZ) op 18 april officieel is ingesteld.
De instelling van de TSZ is een essentiële stap in de verdere tenuitvoerlegging van het vredes-
akkoord tussen Ethiopië en Eritrea.

De Europese Unie herhaalt dat zij het op 12 december 2000 te Algiers ondertekende vredesakkoord,
alsmede de op 18 juni 2000 te Algiers ondertekende overeenkomst over het staken van de
vijandelijkheden, met kracht steunt.

De Europese Unie herhaalt dat zij de inspanningen van de speciale vertegenwoordiger van de
secretaris-generaal steunt, en roept Ethiopië en Eritrea op ten volle met UNMEE samen te werken
bij de tenuitvoerlegging van haar mandaat. De Unie roept beide partijen op de verbintenis gestand te
doen betreffende het beginsel van bewegingsvrijheid voor UNMEE binnen het gebied waarin deze
missie actief is, onverwijld een rechtstreekse luchtcorridor tussen Addis Abeba en Asmara in te
stellen en de resterende krijgsgevangenen onmiddellijk in vrijheid te stellen. Voorts roept de Unie
de partijen op zich te onthouden van enige vorm van steun aan gewapende oppositiegroepen die een
bedreiging zouden kunnen vormen voor de tijdelijke veiligheidszone en de operaties van UNMEE.

De Europese Unie doet een beroep op de regeringen van Ethiopië en Eritrea om te streven naar
normalisatie en duurzame verzoening.

Regionale samenwerking is van vitaal belang voor de stabiele en duurzame ontwikkeling in de
Hoorn van Afrika. De Europese Unie verbindt zich ertoe het vredesproces te blijven steunen en
bijstand te blijven verlenen aan de door het conflict getroffen bevolking. Nu het vredesproces
gestaag voortschrijdt, wenst de Europese Unie bijstand te bieden bij de totstandbrenging van vrede,
bij de wederopbouw en ontwikkeling en een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van een
dialoog over vertrouwenwekkende maatregelen en aan inspanningen met het oog op normalisatie,
samenwerking op alle gebieden van wederzijds belang en een duurzame verzoening tussen Ethiopië
en Eritrea.

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

_______________________
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81/01: Dit document is niet beschikbaar.

82/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het referendum over de

vaststelling van de grondwet van de Republiek Zuid-Ossetië
Brussel, 20 april 2001

De EU betreurt het zogenaamde referendum over de vaststelling van de grondwet van de Republiek
Zuid-Ossetië op 8 april in Zuid-Ossetië, Georgië, ten zeerste.

Het referendum draagt niet bij tot maatregelen die het vertrouwen vergroten en belemmert de
draagwijdte en de effectiviteit van de bijstand van de EU voor de regio.

De EU steunt het streven van de OVSE naar bevordering van een onderhandelingsproces. Het
referendum doorkruist echter het werk van de OVSE om de partijen te helpen een oplossing voor
het conflict te vinden.

Het referendum doet niets af aan het feit dat Zuid-Ossetië moet trachten een compromisoplossing te
bereiken waarmee het internationale recht en in het bijzonder de territoriale integriteit van Georgië
geëerbiedigd worden. De EU verwacht van Zuid-Ossetië dat het de uitnodiging van de fungerend
voorzitter van de OVSE tot bijwoning van de vergadering in Boekarest over de regeling van het
Zuid-Ossetische conflict aanvaardt.

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

_______________________

83/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie van de media in de Russische Federatie
Brussel, 20 april 2001

Vrijheid van meningsuiting en pluralisme in de media zijn essentiële democratische principes en
fundamentele waarden voor het partnerschap EU-Rusland. Zij behoren tot de belangrijkste
winstpunten die het Russische volk in de voorbije 10 jaar heeft geboekt. De Europese Unie maakt
zich dan ook ernstige zorgen over de recente ontwikkelingen in Rusland.

Het voorzitterschap van de EU heeft onlangs uiting gegeven aan zijn bezorgdheid over de
omstandigheden waarin NTV, het grootste Russische onafhankelijke televisiekanaal met nationaal
bereik, werd overgenomen door Gazprom - een maatschappij waarin de Russische regering de
hoofdaandeelhoudster is. De nasleep van voortdurende acties tegen NTV en andere media hebben
deze bezorgdheid zowel binnen als buiten Rusland aangewakkerd, en de democratische
geloofwaardigheid van Rusland beschadigd.
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De Europese Unie, die zich niet wenst te mengen in de wettelijke procedures van de Russische
Federatie, ziet zich niettemin genoodzaakt de aandacht te vestigen op de politieke gevolgen van
deze acties voor de wereld van de media, die onafhankelijk en vrij van staatsinmenging moet
blijven. Deze acties kunnen namelijk worden uitgelegd als een aanmoediging om in de hele
Russische Federatie maatregelen te nemen om de vrijheid van de media te beperken, niet in de
laatste plaats op regionaal en lokaal niveau.

Teneinde een dergelijke indruk weg te nemen zou de Europese Unie de Russische politieke leiders
dringend in overweging willen geven, de Russische samenleving en de buitenlandse partners ervan
te verzekeren dat zij het voortbestaan en de ontwikkeling van pluralistische en onafhankelijke
media, die de hoeksteen vormen van de Russische democratie, ten volle steunen. De Europese Unie
roept de Russische politieke leiders voorts op de duidelijke verzekering te geven dat pluralisme in
de Russische media een politieke prioriteit is en dat zij dit beleid actief zullen bevorderen en de
onafhankelijkheid van de mediakanalen op federaal, regionaal en lokaal niveau zullen vrijwaren.
Een democratische en moderne staat kan niet bestaan zonder een krachtige civiele maatschappij en
vrije media, waar iedere burger onbelemmerde toegang tot informatie heeft door middel van
verslaggeving door onafhankelijke media.

________________

84/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de parlementsverkiezingen in Montenegro op 22 april 2001
Brussel, 23 april 2001

De Europese Unie is ingenomen met het regelmatige verloop van de parlementsverkiezingen in
Montenegro. Het verkiezingsproces beantwoordde aan de Europese normen. De Europese Unie
hoopt dat nu een regering zal worden gevormd die voort het pad van de democratische
hervormingen zal blijven bewandelen en een beleid zal voeren dat de wil van de burgers van
Montenegro eerbiedigt.

De Europese Unie dringt er bij de nieuwe regering van Montenegro op aan de dialoog met Belgrado
onverwijld te hervatten, ten einde te komen tot een akkoord over een nieuwe regeling van de
betrekkingen in het kader van de Federatie, zulks volgens democratische beginselen en op een wijze
die de stabiliteit van de regio verzekert. Het welslagen van die dialoog, hetgeen unilaterale acties
uitsluit, zou de Europese Unie in staat stellen haar politieke, economische en financiële steun aan
Montenegro voort te zetten.

Een trojka van hoge ambtenaren van de Europese Unie zal op 24-25 april Podgorica en Belgrado
bezoeken om deze boodschap kracht bij te zetten.

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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85/01: Dit document is niet beschikbaar

86/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vrijlating van de Groep Djakova/Djakova

Brussel, 26 april 2001

De Europese Unie is ingenomen met het besluit van het Hoog Gerechtshof van Servië om de
145 Kosovaarse Albanezen van de zogenoemde Groep Djakova/Djakovica vrij te laten. Deze
personen werden in mei 2000 collectief tot gevangenisstraffen tussen 7 en 13 jaar veroordeeld voor
terroristische daden die zij tijdens de NAVO-campagne in 1999 zouden hebben gepleegd.

Dit is een nieuw initiatief van Belgrado om politiek gekleurde veroordelingen die tijdens het
Milosevic-bewind zijn uitgesproken, te corrigeren. De Europese Unie verwacht nu van Servië dat
het de herziening van de nog overblijvende gevallen zo spoedig mogelijk voltooit, teneinde de
onrechtvaardigheden van het Milosevic-tijdperk ongedaan te maken. Dat zou een verdere
vertrouwenwekkende maatregel zijn die vermindering van de spanningen zal bevorderen.

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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87/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de ontwikkelingen in Oekraïne

Brussel, 27 april 2001

De Europese Unie volgt de recente ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Zij vreest dat de val van
de regering Joesjtsjenko een slechte zaak zal zijn voor het proces van economische en politieke
hervormingen, als men kijkt naar de aanzienlijke prestaties die zijn regering het afgelopen jaar op
dat vlak heeft geleverd.

Naar de mening van de Europese Unie heeft de heer Joesjtsjenko zich met zijn grote inzet voor
reële economische en structurele hervormingen in Oekraïne, gezien de moeilijke omstandigheden,
met aanzienlijk succes gekweten van een taak die zeer zwaar is gebleken. Voor het eerst sinds jaren
waren er positieve tendensen waar te nemen in de Oekraïense economie, terwijl er ook rekening
werd gehouden met sociale prioriteiten.

De Europese Unie herhaalt dat naar haar mening het soort economische en structurele
hervormingen dat de heer Joesjtsjenko heeft doorgevoerd in Oekraïne voor dat land, en voor alle
overgangslanden, onvermijdelijk en van levensbelang is. Een duurzame positieve ontwikkeling in
Oekraïne is onmogelijk zonder dergelijke integrale hervormingen. Evenmin kan er sprake zijn van
een verdieping in de betrekkingen met de EU als er op dit gebied geen blijvende vooruitgang is.

De Europese Unie gelooft dat Oekraïne nu allereerst het politiek en economisch hervormingsproces
zou moeten consolideren om een stabiele en welvarende maatschappij op te bouwen op de
fundamenten van democratie, een sterke civiele maatschappij en markteconomische beginselen als
gemeenschappelijke waarden. Dit is van cruciaal belang van Oekraïne, maar ook zeer belangrijk wil
dit land het vertrouwen van de andere landen behouden. De Europese Unie doet een klemmend
beroep op de President, de regering en het parlement van Oekraïne om een intensieve, constructieve
dialoog aan te gaan in het belang van alle partijen, inclusief de Oekraïnse bevolking.

De Europese Unie herhaalt haar steun aan een sterk, stabiel en democratisch Oekraïne dat gericht is
op Europa.

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

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN 28 EN 29 MAART 2001
UITGEBRACHTE ADVIEZEN

De volledige tekst van de adviezen van het ESC is in de 11 officiële
EU-talen terug te vinden op de webstek van het Comité

http://www.esc.eu.int (rubriek "Documents")

. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE EN CONSUMPTIE"

•  Vrij verkeer van werknemers op de interne markt (WIM)
Rapporteur: de heer WILMS (Werknemers - D)

Ref.: initiatiefadvies - CES 406/2001

Kernpunten:

� In het advies worden een aantal belangrijke onderwerpen behandeld om het vrije verkeer na de
uitbreiding te garanderen, zoals het sturen van emigratiestromen na de uitbreiding, vergelijkbare en
beschikbare gegevens van de sociale-zekerheidsinstellingen, beschikbaarheid van de gegevens uit
de nationale handelsregisters, betere advisering bij emigratie en immigratie, verbeteringen m.b.t.
EURES en vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en bekeuringen.
� Het Comité stelt voor dat de Commissie de Waarnemingspost voor de interne markt van het
Comité regelmatig over de volgende onderwerpen en activiteiten informeert:

− coördinatie van de activiteiten van overheidsinstanties, EURES en non-profitorganisaties;
− vergunningen voor non-profitorganisaties die op migratiegebied actief zijn;
− coördinatie van de inhoudelijke en financiële ondersteuning van adviesnetwerken;
− analyse en statistieken met betrekking tot het vrije verkeer van personen; en
− ondersteuning van de lidstaten en de sociale partners met betrekking tot alle kwesties die met

het vrije verkeer van personen samenhangen.

Contactpersoon: de heer J. ANDERSEN (Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail :
jakob.andersen@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Gemeenschapsoctrooi
Rapporteur: de heer SIMPSON (Diverse werkzaamheden - VK)

Ref.: COM(2000) 412 def. - 2000/0177 CNS - CES 411/2001

Kernpunten:

Het Comité steunt het Commissievoorstel voor een verordening om de invoering van een
Gemeenschapsoctrooi te vergemakkelijken. De Commissie stelt terecht voor dit octrooi in te voeren
via toetreding van de Gemeenschap tot het Verdrag van München. Verder ondersteunt het het
voorstel om gebruik te maken van de procedures van het Europees Octrooibureau voor de
inschrijving van Gemeenschapsoctrooien. Dit is zowel logischer als eenvoudiger dan het invoeren
van een parallel systeem.
Het Comité hoopt dat de Europese Octrooiorganisatie daarmee akkoord gaat en haar medewerking
aan de uitvoering ervan zal verlenen en dus tot extra stimulering van innovatie en onderzoek in de
EG zal bijdragen.
Voorts acht het Comité het van essentieel belang dat de voorgestelde aanvraagprocedure voor het
nieuwe octrooi en de bestaande aanvraagprocedures voor een nationaal of Europees octrooi soepel
coëxisteren.
Het Comité acht het perspectief van een goedkoper octrooi cruciaal voor het voorgestelde systeem.
Een belangrijke kostenfactor bij het Europees octrooi is trouwens het taalregime.
Het Commissievoorstel betekent dat de kosten van het Gemeenschapsoctrooi beduidend lager
kunnen uitvallen dan die van een Europees octrooi dat in verschillende lidstaten is ingeschreven.
Na een aantal alternatieven te hebben overwogen, schaart het Comité zich achter de volgende
aanbeveling van de Commissie: "Vertaling van de octrooischriften in één van de werktalen van het
Bureau (D,E,F) en vertaling van de conclusies in de twee andere werktalen".
Wil men dat het Gemeenschapsoctrooi effectief functioneert, dan is het van belang dat de juridische
mechanismen in alle stadia nauwkeurig zijn aangegeven en dat er een gerecht wordt opgericht dat
voor de gehele EG bevoegd is; het steunt dan ook het voorstel om een Gemeenschappelijk Gerecht
voor intellectuele eigendom in het leven te roepen met dien verstande dat de functie van rechter in
eerste aanleg ook moet kunnen worden uitgeoefend door nationale gespecialiseerde rechterlijke
instanties.
Het is zaak dat mkb's of kleine onderzoeksinstellingen zich niet tot dit Gemeenschappelijk Gerecht
kunnen wenden.

Contactpersoon: mevrouw B. FULAR (Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)

•  Coördinatie wetgevingen bedrijfspensioenfondsen
Rapporteur: de heer VAN DIJK (Werknemers - NL)

Ref.: COM(2000) 507 def. - 2000/0260 COD - CES 403/2001

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Kernpunten:

Het ESC beschouwt het voorstel van de Commissie als een stap in de goede richting:
bedrijfspensioenfondsen krijgen hiermee voldoende vrijheid om een efficiënt beleggingsbeleid te
voeren en grensoverschrijdende activiteiten te ontwikkelen, terwijl het toezichtsysteem voor een
goede bescherming van toekomstige gepensioneerden zal zorgen. In het advies komen de volgende
onderwerpen aan de orde:

− het door het richtlijnvoorstel bestreken terrein;
− de dringende behoefte aan EU-wetgeving op de fiscale behandeling van pensioenen;
− de noodzaak dat de ontwikkeling van pensioenvoorzieningen uit bedrijfspensioenfondsen niet

ten koste gaat van staatspensioenvoorzieningen;
− het effect van de euro op de voorgestelde beleggingsvoorschriften;
− de noodzaak vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur op te nemen;
− het vereiste dat te allen tijde over voldoende activa wordt beschikt.

 
Contactpersoon: mevrouw A. IMRIE (Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Mededingingsregels m.b.t. ondernemingen als bedoeld in de artt. 81 en 82 van het Verdrag
Rapporteur: de heer BAGLIANO (Werkgevers - I)

Ref.: COM(2000) 582 def. - 2000/0243 CNS - CES 410/2001
 

Kernpunten:

In aansluiting op haar Witboek van 1999 wil de Commissie met haar ontwerpverorordening het
mededingingssysteem van de EU moderniseren door het huidige gecentraliseerde
vergunningssysteem van aanmelding en ontheffing af te schaffen en art. 81 rechtstreeks door
nationale mededingingsautoriteiten en -rechtbanken te laten toepassen, waarbij de Commissie het
recht zou houden in specifieke gevallen op te treden.
Het ESC stemt gaarne in met deze krachtige hervorming en met de grondbeginselen van de
ontwerpverordening. Toch ontbreken in het voorstel het noodzakelijke volledige juridische
raamwerk en de officiële flankerende maatregelen, waarop door het ESC is aangedrongen. Met
name dient volgens het ESC te worden gezorgd voor strengere waarborgen voor de rechtszekerheid
en de uniforme toepassing van de mededingingsvoorschriften van de EG.
 
Contactpersoon: mevrouw A. IMRIE (Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail : alison.imrie@esc.eu.int)

•  Pleziervaartuigen
Rapporteur: de heer COLOMBO (Werknemers - I)

Ref.: COM(2000) 639 def. - 2000/0262 COD - CES 397/2001

Contactpersoon: de heer J.P. DOS SANTOS (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail :
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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2. AFDELING "VERVOER, ENERGIE, INFRASTRUCTUUR, INFORMATIEMAATSCHAPPIJ"

•  Bescherming luchtcorridors in de EU
Rapporteur: de heer VON SCHWERIN (Werknemers - D)

Ref.: COM(2000) 365 def. - CES 398/2001
 
Kernpunten:

Het Comité steunt het voornemen van de Commissie om de belangen van vliegtuigpassagiers beter
te beschermen. Een aantal onvervreemdbare basisrechten van passagiers moet wettelijk geregeld
worden; daarnaast zijn ook vrijwillige afspraken met luchtvaartmaatschappijen en luchthavens
nodig.

Volgens het Comité:
moet worden gezorgd voor meer duidelijkheid over consumentenrechten en prijzen;
zijn de rechten van consumenten bij overboekingen (denied boarding) voor verbetering vatbaar;
dient het mogelijk te zijn de prijs van de vlucht te verlagen indien sprake is van grote vertraging die
aan de maatschappij te verwijten valt; moeten tickets algemeen overdraagbaar worden gemaakt.
Wel moet voorkomen worden dat reisagenten de voorwaarden voor voordelige tickets stelselmatig
kunnen omzeilen door schijnboekingen uit te voeren en de tickets later door te verkopen aan late
boekers; dienen gehandicapten betere rechten te krijgen.
Samen met consumentenorganisaties zou moeten worden gekeken hoe de belangen van
vliegtuigpassagiers het best kunnen worden behartigd.

Contactpersoon: de heer L. LOBO (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Invoering van het "EU"-topniveaudomein voor internet
Rapporteur: de heer MORGAN (Werkgevers - VK)

Ref.: COM(2000) 827 def. - 2000/0328 - CES 399/2001
 
 Contactpersoon: de heer R. STEINLECHNER (Tel. : 32 2 546 8287 - e-mail :

robert.steinlechner@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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3. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Levensmiddelenhygiëne
Rapporteur: de heer VERHAEGHE (Werkgevers - B)

Ref.: COM(2000) 438 def. - 2000/178-179-180 COD - 181 CNS - 182 COD - CES 405/2001

Kernpunten:

Het ESC is met name te spreken over:
de beginselen die ten grondslag liggen aan de nieuwe voorstellen, waaronder

− de verantwoordelijkheid van exploitanten in de levensmiddelensector voor de veiligheid
van levensmiddelen;

− de van-stal-tot-tafel-aanpak;
− de verplichte toepassing van het HACCP-systeem in de betrokken sectoren, en de

traceerbaarheid;
− de verenigbaarheid van een en ander met internationale handelsovereenkomsten
−  de keuze voor verordeningen in plaats van richtlijnen.

De nieuwe verordeningen moeten gelden voor alle schakels van de productie- en distributieketen
van levensmiddelen, en zijn dus voortaan óók van toepassing op alle ingrediënten van
levensmiddelen, dus ook delfstoffen of chemische producten.
Dit geldt ook voor de detailhandel, zeker als het gaat om grote distributie-inrichtingen
(supermarkten) waar veel dierlijke producten worden bereid (bijvoorbeeld uitsnijderijen).
Een gerichte opleiding van het personeel van levensmiddelenbedrijven is van groot belang;
productveiligheid is een zaak van iedereen op alle verschillende niveaus.
Volgens het Comité a) hoeven keurmerken voor verwerkte producten niet per se door de overheid te
worden afgegeven, en b) is de tekst van het voorstel niet duidelijk genoeg over de
verantwoordelijkheden van de lidstaten en van de Commissie. Voorts moeten c) voor diervoeding
bestemde verwerkte producten gecontroleerd worden op de plaats waar ze geproduceerd worden,
dus vóórdat ze op de boerderij aankomen, en d) zou erop moeten worden gewezen dat bij de
keuring ante mortem rekening dient te worden gehouden met de gegevens die veehouders verplicht
moeten verzamelen. Tot slot moeten e) Europese levensmiddelen die voor derde landen zijn
bestemd, voldoen aan de desbetreffende normen in het invoerende land en/of aan de Codex
Alimentarius. Bij ontbreken van zulke normen mag zeker verlangd worden dat deze producten in
overeenstemming zijn met de Europese wetgeving.

Contactpersoon: de heer N. PIPILIAGKAS (Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail :
nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Europese Voedselautoriteit - Voedselveiligheid
Rapporteur: de heer VERHAEGHE (Werknemers - B)

Ref.: COM(2000) 716 def. - 2000/0286 COD - CES 404/2001

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Kernpunten:

� Hoewel het lovenswaardig is dat de communautaire levensmiddelenwetgeving vanuit een
nieuwe invalshoek wordt belicht en hierbij met name aandacht aan voedselveiligheid wordt
geschonken, is het volgens het Comité raadzaam de stevig verankerde grondbeginselen, waarop een
groot deel van de regelgeving is gestoeld, met name vrij verkeer, wederzijdse erkenning,
proportionaliteit en subsidiariteit, in deze regelgeving te integreren. Waar het gaat om de
doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving, moet niet alleen op voedselveiligheid, maar ook op
andere aspecten worden gewezen. Hierbij dient te worden voortgeborduurd op het Europese
Voedselmodel, waaraan overeenkomstig de Landbouwraad van Biarritz de beginselen kwaliteit,
diversiteit en veiligheid ten grondslag liggen.
� Het Comité juicht toe dat een aantal suggesties uit het ESC-advies over het Witboek in het
voorstel zijn overgenomen, met name de grotere nadruk op crisismanagement, de opname van enige
voedingsleerelementen en drinkwater in de definitie van levensmiddelen en de integratie van
aquacultuur, visserij en producten van de zee.
� De suggesties van het ESC met betrekking tot de sociale dimensie zijn niet overgenomen; de
Commissie verwijst hiervoor naar andere rechtsinstrumenten. Het Comité benadrukt dat de
adviezen van de EVA grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid op het werk, de
werkgelegenheid en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. Het is dan ook van plan om in
zijn toekomstige adviezen over specifieke aspecten van voedselveiligheid op deze onderwerpen
terug te komen.
� Het Comité is het er mee eens dat voor deze nieuwe instantie de term "Autoriteit" werd gekozen;
hiermee wordt duidelijk aangegeven dat de EVA de hoeksteen van het nieuwe communautaire
beleid inzake voedselveiligheid moet worden. De nieuwe instantie moet in het geval van
tegenstrijdige wetenschappelijke adviezen als scheidsrechter kunnen optreden en op zijn minst het
laatste woord hebben in geschillen aangaande onderwerpen die tot haar takenpakket behoren.
� Als het belang van de rol van de toekomstige EVA door iedereen wordt onderkend, vloeit hieruit
logischerwijze voort dat de EVA bij de besluitvorming over voedselaangelegenheden moet worden
betrokken; daarbij dient de Autoriteit zich te beperken tot de toetsing van de wetenschappelijke
coherentie van de voorgestelde maatregelen, zich te allen tijde neutraal op te stellen en een
realistische scheidslijn tussen risicobeoordeling en risicomanagement in acht te nemen.
� De verordening moet in eerste instantie aanzetten tot doeltreffende maatregelen bevatten. Waar
het op aankomt zijn het beter te doen dan in het verleden en het vertrouwen in de hele voedselketen
te vergroten. Het ESC neemt zich voor erop toe te zien dat de voedselveiligheidsmaatregelen een
doeltreffend en preventief effect sorteren en zal van tijd tot tijd op ad-hocbasis de ontwikkelingen in
deze sector evalueren teneinde over de coherentie van het beleid te waken en de dialoog over deze
problematiek gaande te houden.

Contactpersoon: mevrouw S. CALAMANDREI (Tel. : 32 2 546 9657 - e-mail :
silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Structurele acties in de visserijsector
Rapporteur: de heer MUÑIZ GUARDADO (Diverse aangelegenheden - E)

Ref.: COM(2000) 62 def. - 2000/0235 CNS - CES 409/2001

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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Contactpersoon: mevrouw S. CALAMANDREI (Tel. : 32 2 546 9657 - e-mail :
silvia.calamandrei@esc.eu.int)

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

•  Geïntegreerde kustinrichtingsstrategie in Europa
Rapporteur: de heer BENTO GONÇALVES (Diverse aangelegenheden - P)

Ref.: COM(2000) 545 def. - 2000/0227 (COD) - CES 401/2001
 
Kernpunten:

Het Comité onderschrijft de inhoud van het voorstel voor een aanbeveling grotendeels, maar
formuleert een reeks opmerkingen die in het verlengde liggen van reeds eerder ingenomen
standpunten over dit onderwerp. Het Comité wenst met name dat:

− voor de financiering van het GBKG een beroep kan worden gedaan op diverse financiële
middelen uit zowel communautaire als nationale bron, overeenkomstig de beginselen van
additionaliteit en complementariteit;

− de noodzakelijke financiële middelen ten laste van de structuurfondsen en het INTERREG-
programma komen;

− de projecten worden gepresenteerd in de vorm van deelprogramma's die op specifieke
doelstellingen van duurzaam beheer van het kustgebied zijn gericht;

− samenwerkingsverbanden tussen openbare en particuliere sectoren worden aangemoedigd;
− restrictieve maatregelen worden genomen om onbehoorlijk en intensief gebruik van de

kustgebieden, dat een onhoudbare en onmogelijke druk uitoefent op het kwetsbare kustmilieu,
aan banden te leggen.

Contactpersoon: de heer A. ALLENDE (Tel. 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Praktische aspecten van de invoering van de euro
Rapporteur: de heer BURANI (Werkgevers - I)

Ref.: COM(2000) 443 def. - CES 407/2001

Kernpunten:

Het Comité is het ermee eens dat verdere voorlichtingscampagnes - multimediaal, maar vooral via
de televisie - nodig zijn, maar doet hierbij de aanbeveling om deze campagnes op het juiste tijdstip
te voeren, hiervoor zo min mogelijk nationale middelen en vooral minimale communautaire
middelen uit te trekken: ieder land is immers zelf verantwoordelijk voor zijn voorlichtingsbeleid.
Er zijn inderdaad heel wat praktische problemen in verband met de overschakeling op de
gemeenschappelijke munt, maar volgens het Comité deze moeten niet worden gedramatiseerd, in de
praktijk niet en evenmin in de voorlichting aan de burgers.

Contactpersoon: de heer A. ALLENDE (Tel. 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  Europees beleid inzake grensoverschrijdende samenwerking en de met het INTERREG-
programma opgedane ervaring

Rapporteur: de heer BARROS VALE (Werkgevers - P)

Ref. : CES 400/2001

Kernpunten:

Uit de analyse van de ervaringen in het verleden met de uitvoering van INTERREG kunnen enkele
belangrijke conclusies worden getrokken. Het Comité is van mening dat de Commissie:

− onverwijld aandacht moet besteden aan de vraag hoe de minder ontwikkelde landen moeten
worden voorbereid op een correcte uitvoering van het programma, wat de doeltreffendheid en
doelmatigheid ervan rechtstreeks ten goede zal komen;

− meer flexibiliteit in het programma moet introduceren;
− belang moet hechten aan decentralisering van het programma om de regionale actoren, die nl.

het best op de hoogte zijn van de realiteit van de regio's waarvan zij deel uitmaken, in de
gelegenheid te stellen een doeltreffender beheer te voeren doordat zij zich meer betrokken
voelen bij de uitvoering ervan;

− de toenadering tussen regio's die eeuwenlang door grenzen zijn gescheiden, moet bevorderen.

Contactpersoon: de heer R. PIETRASANTA (Tel. : 32 2 546 9313 - e-mail :
roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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5. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Tijdelijke bescherming/Massale toevloed van ontheemden
Rapporteur: mevrouw CASSINA (Werknemers - I)

Ref.: COM(2000) 303 def. - 2000/0127 CNS - CES 402/2001

Kernpunten:

� Het ESC is zeer ingenomen met het Commissievoorstel, dat het mogelijk maakt om de
procedures en het optreden van de lidstaten via vaststelling van minimumnormen op eenvoudige en
doorzichtige wijze te harmoniseren. Het voorstel is gebaseerd op respect voor de menselijke
waardigheid en de mensenrechten, en er wordt een passend kader voor solidariteit tussen de
lidstaten mee geschapen.
� Het is een goede zaak dat de vaststelling van een "massale toestroom" afhankelijk is van een
besluit van de Raad. Het dringt erop aan dat dit bij gekwalificeerde meerderheid en snel wordt
genomen.
� Hoewel het ESC denkt dat de tijdsduur onvoldoende is, wordt tot zijn voldoening speciale
aandacht geschonken aan "niet-begeleide minderjarigen" en in de richtlijn bepaald dat integratie van
ontheemden moet worden bevorderd.
� Het ESC stemt ermee in dat in de richtlijn maatregelen worden omschreven om de terugkeer van
tijdelijk opgevangen personen te regelen en dat hiervoor duidelijke minimumvoorschriften worden
vastgesteld waarbij naar de lange termijn wordt gekeken.
� Het is erover te spreken dat een link wordt gelegd met het Europees Vluchtelingenfonds en dat
in de richtlijnen maatregelen zijn opgenomen om terugkeer te reguleren;
� Het ESC zou graag zien dat alle lidstaten - ook weer in samenwerking met bovengenoemde
organisaties - bij wijze van preventie een logistieke noodinfrastructuur opzetten, waarvan indien het
geval zich voordoet gebruik kan worden gemaakt.

Contactpersoon: de heer P. BROMBO (Tel.: 32 2 546 9718 - e-mail :
pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen
Rapporteur: mevrouw FLORIO (Werknemers - I)

Ref:: initiatiefadvies - CES 408/2001

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Kernpunten:

� Het recht op gelijke beloning is al sinds de oprichting van de EEG vastgelegd in de
communautaire wetgeving, en de EU heeft afgelopen jaren heel wat initiatieven ontplooid om
loondiscriminatie te bestrijden. Toch wordt de loonsituatie in Europa nog steeds gekenmerkt door
een grote kloof tussen de beloning van mannen en vrouwen (gemiddeld 27%). Zelfs als rekening
wordt gehouden met bepaalde structurele verschillen op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen
(leeftijd, beroep en sectoren waarin zij actief zijn) welke niet als discriminatie kunnen worden
aangemerkt, dan nog blijft er een verschil van 15% bestaan.
� Zeer verontrustend is dat de statistieken over loonverschillen achterhaald zijn. EU-instellingen
en lidstaten dienen dan ook beslist betrouwbare statistieken te verzamelen.
� De Commissie dient na te gaan hoe de Richtlijn van 1975 over gelijke beloning en de arresten
van het Europees Hof van Justitie in de lidstaten zijn uitgevoerd. Op basis hiervan en van de
veranderingen op de arbeidsmarkt dient te worden gesproken over de noodzaak van herziening van
de bestaande EU-wetgeving.
� Het is zaak dat de Commissie de sociale partners in een vroeg stadium van de besluitvorming
raadpleegt om meer duidelijkheid in de nieuwe EU-wetgeving te brengen, alsook in maatregelen die
beter bij de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt aansluit.

Contactpersoon: de heer P. BROMBO (Tel.: 32 2 546 9718 - e-mail :
pierluigi.brombo@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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DIVERSE

DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD VAN STOCKHOLM1

• Bijdrage van de Europese Commissie - Het verwezenlijken van het potentieel van de
Europese Unie: het consolideren en uitbreiden van de strategie van Lissabon, Deel I + Deel II:
Structurele indicatoren.
(6248/01 + ADD 1) - COM(01)0079

• Eindverslag van het Comité van wijzen over de regulering van de Europese effectenmarkten
(6554/01)

• Verslag van de Raad ECOFIN over een efficiëntere regulering van de effectenmarkten in de
Europese Unie
(7005/01)

• Mededeling van de Commissie over de bijdrage van de openbare financiën aan de groei en de
werkgelegenheid: verbetering van kwaliteit en houdbaarheid
(5260/01) - COM(00)0846

• Gezamenlijk verslag van de Raad ECOFIN en de Commissie over de bijdrage van de
overheidsfinanciën aan de groei en de werkgelegenheid: verbetering van kwaliteit en
houdbaarheid
(6997/01)

•     (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01))

•••• Verslag van de Raad ECOFIN betreffende de korte lijst van structurele indicatoren
(6999/01)

• Mededeling van de Commissie: verslag over de werking van de product- en kapitaalmarkten
in de EU
(5301/01) - COM(00)0881

•     Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01) - COM(01)0105

• Kernpuntennota van de Raad ECOFIN over de globale richtsnoeren voor het economisch
beleid 2001
(7001/01)

                                                
1  De COM/SEC documenten zijn te vinden onder EPADES PUBLIC\Greffe 2000;
   De documenten van de Raad zijn te vinder onder EPADES PUBLIC\Docs_Autres_Instutions\Conseil\Docs_Sommets\Stockholm.



ALGEMENE INFORMATIE 47

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

• Conclusies van het voorzitterschap van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
(6853/01 + REV 1 (fr))

•  Opinion of the Employment Committee on the Commission Communication: Realising the
European Union's potential: consolidating and extending the Lisbon strategy
(6454/01 + ADD 1)

• Advies van het Comité voor sociale bescherming over de mededeling van de Commissie: Het
verwezenlijken van het potentieel van de Europese Unie: het consolideren en uitbreiden van de
strategie van Lissabon
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

• Inleidende studie van het Comité voor sociale bescherming over de houdbaarheid op lange termijn
van de pensioenen
(6457/01)

• Mededeling van de Commissie - Scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal
beleid
(6452/01)

• Mededeling van de Commissie over "Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen, met
toegang voor allen"
(6453/01) - COM(01)0116

• Verslag van de Raad Onderwijs over "De concrete doelstellingen van de onderwijs- en
opleidingsstelsels"
(5980/01)

• Conclusies van de Raad (Interne Markt, Consumentenzaken en Toerisme) over
internemarktaspecten van het economische hervormingsproces van Cardiff
(6704/01)

• Mededeling van de Commissie: "Een internemarktstrategie voor de dienstensector"
(5224/01) - COM(00)0888

• Interim-verslag van de Commissie: Verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving
(7253/01) - COM(01)0130

• Actieplan "e-Europa 2002": Goedkeuring van de lijst van aanvullende benchmarking-indicatoren
(6782/01)

•  Commission communication eEurope 2002: impacts and priorities
(7183/01) - COM(01)0140
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•      Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01) - COM(01)0125

• Europees handvest voor kleine ondernemingen: Jaarlijks uitvoeringsverslag
(7125/01) - COM(01)0122

•  First Commission report on progress towards building the European Research and Innovation
Area
(7254/01) - SEC(01)0465

• Ontwerp-verslag van de Europese Raad aan het Europees Parlement betreffende de vorderingen
van de Europese Unie in 2000
(6879/01 + COR 1)

_____________________



COMMISSIES 49

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

COMMISSIES



COMMISSIES50

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

FÄRM
(PSE)

Kosovo: nieuwe buitengewone
financiële steun voor 2001

BUDG (A) 25.04.01 C5-0138/01

FÄRM
(PSE)

Overeenkomst EU/voormalige
Joegoslavische republiek Macedonië:
sluiting interimovereenkomst

BUDG (A) 25.04.01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, programma voor
radionavigatie per satelliet,
uiteindelijke bepaling van
doelstellingen

BUDG (A) 25.04.01 C5-0110/01

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Cyprus CONT (A) 26.04.01 C4-0108/99

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Roemenië CONT (A) 26.04.01 C4-0375/97

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Slowakije CONT (A) 26.04.01 C4-0376/97

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Polen CONT (A) 26.04.01 C4-0109/99

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Hongarije CONT (A) 26.04.01 C4-0113/99

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Turkije CONT (A) 26.04.01 C5-0036/00

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Letland CONT (A) 26.04.01 C4-0377/97

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Estland CONT (A) 26.04.01 C4-0110/99

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Litouwen CONT (A) 26.04.01 C4-0379/97

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Bulgarije CONT (A) 26.04.01 C4-0380/97
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek van Tsjechië CONT (A) 26.04.01 C4-0111/99

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Slovenië CONT (A) 26.04.01 C4-0112/99

FERREIRA
(PSE)

Toetredingsverzoek Malta CONT (A) 26.04.01 C4-0163/99

HEATON-
HARRIS
(PPE-DE)

Aanvullende of gewijzigde begroting
3/2001

CONT (A) 26.04.01

STAES
(VERTS/ALE)

Kosovo: nieuwe buitengewone
financiële steun voor 2001

CONT (A) 26.04.01 C5-0138/01

PSE-Fraktie Werkzaamheden van de Paritaire
Parlementaire Vergadering ACS-EU
in 2001

DEVE (P) 10.04.01

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Statuut van Europese Naamloze
Vennootschap

ECON (A) 10.04.01 C3-0142/89

HERZOG
(GUE/NGL)

Energie: Europese strategie voor een
continue energievoorziening.
Groenboek

ECON (A) 10.04.01 C5-0145/01

KATIFORIS
(PSE)

Tabaksfabrikaten: accijnsstructuur en
-tarieven (wijz. richtl. 92/79/EEG,
92/80/EEG, 95/59/EG)

ECON (P) 10.04.01 C5-0139/01

SARTORI
(PPE-DE)

Mechanisme voor financiële
ondersteuning op middellange termijn
van de betalingsbalansen van de
lidstaten

ECON (P) 10.04.01 C5-0121/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Gelijke beloning voor gelijk werk EMPL (A) 04.04.01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Voorbereiding van de zitting van de
Raad in Gotenburg: milieubeleid en
duurzame ontwikkeling

EMPL (A) 05.04.01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE-DE)

Energie: Europese strategie voor een
continue energievoorziening.
Groenboek

ENVI (A) 10.04.01 C5-0145/01

FLORENZ
(PPE-DE)

Machines (wijz. richtlijn 95/16/EG) ENVI (A) 11.04.01 C5-0035/01

KRONBERGER
(NI)

Wegvervoer: ecopunten voor
vrachtauto's in transito door
Oostenrijk (wijz. protocol 9 bij
toetredingsakte)

ENVI (A) 11.04.01 C5-0769/00

LIESE
(PPE-DE)

Europese onderzoekruimte:
onderzoek- en opleidingsactiviteiten,
kaderprogramma 2002-2006

ENVI (A) 11.04.01 C5-0171/01

MAATEN
(ELDR)

Tabaksfabrikaten: accijnsstructuur en
-tarieven (wijz. richtl. 92/79/EEG,
92/80/EEG, 95/59/EG)

ENVI (A) 11.04.01 C5-0139/01

PPE-DE Fraktie Milieubescherming:
misdaadbestrijding, overtredingen en
strafrechtelijke sancties

ENVI (P) 26.04.01 C5-0116/01

GRÖNER
(PSE)

Europese onderzoekruimte: acties ter
bevordering van totstandbrenging,
meerjarenkaderprogramma

FEMM (A) 10.04.01 C5-0087/01

THEORIN
(PSE)

Organisatie van de arbeidstijd: stand
van zaken bij de tenuitvoerlegging
van richtlijn 93/104/EG

FEMM (A) 24.04.01 C5-0147/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Verdrag van Nice en toekomst van de
Europese Unie

ITRE (A) 24.04.01

LINKOHR
(PSE)

Afloop EGKS-Verdrag:
onderzoekprogramma van het Fonds
voor onderzoek inzake kolen en staal,
richtsnoeren

ITRE (P) 11.04.01 C5-0167/01

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Toetredingsverzoek Polen JURI (A) 11.04.01 C4-0109/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BERGER
(PSE)

Toetredingsverzoek van Tsjechië JURI (A) 11.04.01 C4-0111/99

FERRI
(PPE-DE)

Verzekeringsbemiddeling JURI (A) 11.04.01 C5-0484/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Rechtspersoonlijheid van de Europese
Unie

JURI (A) 11.04.01

ROTHLEY
(PSE)

Toetredingsverzoek Hongarije JURI (A) 11.04.01 C4-0113/99

TITLEY
(PSE)

Toetredingsverzoek Estland JURI (A) 11.04.01 C4-0110/99

WIELAND
(PPE-DE)

Tabaksfabrikaten: accijnsstructuur en
-tarieven (wijz. richtl. 92/79/EEG,
92/80/EEG, 95/59/EG)

JURI (A) 11.04.01 C5-0139/01

LEHNE
(PPE-DE)

Europese financiële markten:
financiële zekerheidsovereenkomsten

JURI (A) 24.04.01 C5-0131/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Milieubescherming:
misdaadbestrijding, overtredingen en
strafrechtelijke sancties

JURI (A) 14.05.01 C5-0116/01

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Kapitaalmarkten, financiële diensten:
toepassing van internationale
boekhoudkundige normen

JURI (P) 24.04.01 C5-0061/01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Milieubescherming:
misdaadbestrijding, overtredingen en
strafrechtelijke sancties

LIBE (A) 25.04.01 C5-0116/01

POIGNANT
(PSE)

Europese onderzoekruimte: acties ter
bevordering van totstandbrenging,
meerjarenkaderprogramma

PECH (A) 24.04.01 C5-0087/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Behoud visbestanden: herstel
kabeljauwbestand Ierse Zee

PECH (P) 24.04.01 C5-0140/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Europese onderzoekruimte: acties ter
bevordering van totstandbrenging,
meerjarenkaderprogramma

RETT (A) 25.04.01 C5-0087/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Europese onderzoekruimte:
onderzoek- en opleidingsactiviteiten,
kaderprogramma 2002-2006

RETT (A) 25.04.01 C5-0171/01

ELDR-Fraktie Pretoetredingsinstrument voor
structuurbeleid (wijz. verord.
1267/99/EG)

RETT (A) 25.04.01 C5-0152/01

_____________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie: Kwijting voor het
Begrotingsjaar 1999: Actieplan ter verbetering van het beheer
en de procedures op financieel gebied als antwoord op de
aanbevelingen van de Rekenkamer

CONT SEC (01) 246
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-
Garantie - Alarmsysteem - Nr. 1/2001 en Nr. 2/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 415
def.

Advies van de Commissie betreffende de resolutie van het
Europees Parlement van 17 november 2000 inzake de Europese
ombudsman

SEC (01) 458
def.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Eerste
verslag over de voortuitgang die is geboekt bij de
totstandbrenging van de Europese Ruimte voor onderzoek en
innovatie - Verslag aan de Europes Raad van Stockholm, op
23/24 maart 2001

ITRE SEC (01) 465
def.

AGRI
CONT

SEC (01) 505
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het
Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van de
communautaire strategie en het actieplan voor duurzame
energiebronnen (1998-2000)

ENVI
ITRE

COM (01) 69
def.

Mededeling aan de Raad en aan het Europees Parlement over de
toepassing van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad
houdende algemene regels voor de uitvoering van de
maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van
honing

AGRI COM (01) 70
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad: Betrekkingen van de EU met de Islamitische
Republiek Iran

ITRE
AFET

COM (01) 71
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Europese Commissie: Jaarverslag 1999 - Europees Programma
voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Zuid-Afrika
(Verordening (EG) nr. 2259/96)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (01) 78
def.

Mededeling van de Commissie: Het verwezenlijken van het
potentieel van de Europese Unie: het consolideren en uitbreiden
van de strategie van Lissabon: Bijdrage van de Europese
Commissie voor de Europese Raad te Stockholm op 23-24
maart 2001

EMPL
ECON

COM (01) 79
def.

Mededeling van de Commissie over de verbetering van de
coördinatie van het economisch beleid in het eurogebied

ECON COM (01) 82
def.

Zesde Verslag van de Commissie over de kwantitatieve
contingenten en de toezichtmaatregelen die van toepassing zijn
op bepaalde producten andere dan textiel van oorsprong uit de
Volksrepubliek China

ITRE COM (01) 84
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende rentesubsidies

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (01) 86
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement inzake de ervaringen die zijn opgedaan met de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn
95/64/EG van de Raad betreffende de statistiek van het
zeevervoer van goederen en personen

RETT COM (01) 93
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Technische aanpassing van de financiële
vooruitzichten voor 2002 aan de ontwikkeling van het BNP en
de prijzen (Punt 15 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6
mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure)

BUDG COM (01) 97
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Naar een ondernemend Europa - De activiteiten
van de Europese Unie ten behoeve van het midden- en
kleinbedrijf (MKB)

TOUT
ITRE

COM (01) 98
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Scorebord voor de uitvoering van de agenda
voor het sociaal beleid

FEMM
EMPL

COM (01) 104
def.

Voortgangsverslag: Hervorming - Februari 2001 AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (01) 115
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Nieuwe Europese
arbeidsmarkten, open voor allen, met toegang voor allen

CULT
ITRE
JURI

EMPL

COM (01) 116
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en
vrouwen - Werkprogramma voor 2001

FEMM COM (01) 119
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het
Europees Parlement: Versterking van de Euro-Mediterrane
samenwerking op het gebied van vervoer en energie

AFET
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 126
def.

Groenboek van de Commissie over de toekomst van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

ENVI
PECH

COM (01) 135
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Het MKB helpen om digitaal te gaan werken

RETT
ITRE

COM (01) 136
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Effecten en prioriteiten - Mededeling aan de
Europese Raad van Stockholm, 23-24 maart 2001

CULT
ITRE

COM (01) 140
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: De invoering van mobiele communicatie van de
derde generatie (3G) in de Europese Unie: Stand van zaken en
de weg vooruit

ITRE COM (01) 141
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Elementen van een strategie ter integratie van
milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk
visserijbeleid

ENVI
PECH

COM (01) 143
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlament: Statistische informatie voor indicatoren voor de
integratie van milieuaspecten in het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

ENVI
AGRI

COM (01) 144
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Opties om de teelt van eiwithoudende gewassen in
de EU te bevorderen

ENVI
AGRI

COM (01) 148
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing in 2000 van
Beschikking 2496/96/EGKS van de Commissie van 18
december 1996 houdende communautaire regels voor steun aan
de ijzer- en staalindustrie (Staalsteuncode)

ITRE
ECON

COM (01) 151
def.

Communicatie van de Commissie aan de Raad: Een
intensivering van de transatlantische betrekkingen met het
accent op strategie en resultaat

ITRE
AFET

COM (01) 154
def.

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot aanvulling van
de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie
betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en
oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van
artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad

AGRI COM (01) 155
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van Verordening (EG) nr.
2679/98

EMPL
LIBE
JURI

COM (01) 160
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad
houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
def.
CNS000314

________________
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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 2 TOT 5 APRIL 2001

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 63

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabilité des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

fer,route,voie navigable
ressource propre TVA
santé publique:programme 2001-2006
ports maritimes, de navigation intérieure,

et terminaux intermodaux

codécison

îles Canaries:droit communautaire
création d'un réseau judiciaire européen
programme HIPPOKRATES
programme GROTIUS, 2ème phase
programme OISIN II, 2ème phase
programme STOP II, 2ème phase

pol.comm.de la pêche:
régime de contrôle,d'inspection,de surveil lance
règlement financier:modification
cultures arables: soutien aux producteurs
Corée: principes de coopération internationale
OCM céréales+riz au Portugal

consultation

adhésion au règl n°13-H de la
comm.écon.des Nations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

fièvre aphteuse
préparatifs pour l 'introduction fiduciaire de l'€
résultats du Conseil européen de Stockholm
situation au Moyen Orient
encouragement à la production des protéïnes végétales
Maroc: accord de pêche;blocage des négociations

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

vers une Europe sans entraves pour les handicapés
problèmes environnementaux du PVC
dir.93/22/CE, services d'investissement

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

l 'espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle, 2000

régimes et fonds de pension
action privilégiée
échouage du navire "East sea"

immigration clandestine
3ème Conférence des Nations Unies sur les PMA
tarification des professions libérales

Questions orales

Commission des droits de l'homme des Nations Unies
et la République de Chine

Conférence de Kyoto
Chypre:enlèvement de M.Tsiakourmas
religieuses cathol iques:violences sexuelles
Pakistan: droits de l'homme
Namimbie: droits des personnes homosexuelles
Mexique: état de situation
Somalie: assaut contre "Médecins sans frontières"

Débat d'actualité

Contrôle politique

décharge sur l'exécution des Budgets 1998 et 1999
orientations pour la procédure budgétaire 2002

toutes les sections

Travaux budgétaires

Session AVRIL 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Déclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec
  le Maroc
- Moyen-Orient : état de situation

Chypre : droits de l'homme :
enlèvement de M. Tsiakourmas

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés
- honoraires de certaines professions libérales
- échouage du navire "East Sea"

Communication de la Commission :
- introduction fiduciaire de l'Euro

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

Rép. pop. de Chine : Commission des
droits de l'homme de l'ONU

Pakistan : droits de l'homme

Namibie : droits de l'homme :
situation des personnes homosexuelles

Mexique : état de situation

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

budget :
- 1998 : suivi budget
- 1999 : décharge budget
- 2002 : orientations budgétaires

Iles Canaries : dispositions du
droit communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto
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A m e n d e m e n ts  lé g is la tifs  -  p ro c é d u re  d e  c o d é c is io n

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0

A 5 - 0 0 9 5 /2 0 0 1
Ro th - B e h re n d t

2 0 0 0 /0 0 7 7  ENV I

A 5 -0 0 9 6 /2 0 0 1
Ca mis ó n  A s e n s io
2 0 0 0 /0 0 2 3  RETT

A 5 -0 1 0 1 - 2 0 0 1
Ha u g

2 0 0 0 /0 2 4 1  B UDG

A 5 - 0 1 0 4 /2 0 0 1
Tr a ka te llis

2 0 0 0 /0 1 1 9  ENV I

A 5 - 0 0 7 9 /2 0 0 1
G r a e f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 /0 0 1 5  A G RI

A 5 - 0 0 9 0 /2 0 0 1
L e h n e

1 9 9 9 /0 1 5 2  L IB E

c o mmPA RL  
A m. d é p o s é s  e n  s é a n c e

PE: n o mb r e  a b s o lu  d e s  a m. a d o p té s  e n  s é a n c e G r . Po l.: n o mb r e  a b s o lu  d e s  a m. a d o p té s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0

A 5 - 0 1 1 7 / 2 0 0 1
A u r o i

2 0 0 1 / 2 0 4 3  A G R I

A 5 - 0 0 9 1 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 2 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 3 9  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 4 1  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 0 4  L IB E

A 5 - 0 0 9 8 / 2 0 0 1
J o v é  P e r e s

2 0 0 0 / 0 2 7 3  P E C H

A 5 - 0 0 9 3 / 2 0 0 1
S a n d e r s - t e n  H o l t e

2 0 0 0 / 0 1 4 5  R E T T

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l. :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Wetgevingsprocedures

Verklaring der tekens:
***III: Bemiddeling - ***II: Medebeslissing - tweede lezing - ***I: Medebeslissing - eerste lezing - ***: Instemming - *: Raadpleging

Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
goedkeuring

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Beschikking nr. 1692/EG ten aanzien van zeehavens,
binnenhavens en intermodale terminals alsmede ten aanzien
van project nr. 8 in bijlage III

DELE 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

COD ***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

05-apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

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

LIBE 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

05-apr-01 …/… Bolkestein
04/04/01
Fischler
05/04/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 79/373/EEG betreffende het verkeer van
mengvoeders en tot intrekking van Richtlijn 91/357/EEG van
de Commissie

AGRI 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

05-apr-01 …/… Fischler
05/04/01

Byrne
05/04/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96, wat het gebruik
van het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van
de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW betreft

BUDG 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-apr-01 …/… Schreyer
03/04/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot zevende
wijziging van richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
inzake cosmetische producten

ENVI 2000/0077
A5-0095/2001
Roth-Behrendt

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-apr-01 …/… Liikanen
02/04/01

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een communautair actieprogramma op het
gebied van de volksgezondheid (2001-2006)

ENVI 2000/0119
A5-0104/2001

Trakatellis

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

04-apr-01 …/… Byrne
03/04/01



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN68

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
goedkeuring

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97
betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij
ongevallen

RETT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten-Holte

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende steunverlening voor de coördinatie van het
vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

RETT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… de Palacio
04/04/01

Besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese
Gemeenschap tot Reglement nr. 13-H van de Economische
Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende
de goedkeuring van personenwagens voor wat betreft de
reminrichting

ITRE 1999/0263
A5-0085/2001
Matikainen-
Kallström

AVC *** wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

03-apr-01 Zonder debat Zonder debat

Verordening (Euratom, EGKS, EG) van de Raad tot wijziging
van het Financieel Reglement van 21 december 1977, van
toepassing op de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen

CONT 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

05-apr-01 Zonder debat Zonder debat

Beschikking van de Raad betreffende de oprichting van een
Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en
handelszaken

LIBE 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een programma
voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking
op het gebied van criminaliteitspreventie (Hippokrates)

LIBE 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede
fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen,
opleiding en samenwerking voor beoefenaars van juridische
beroepen (GROTIUS: algemeen en strafrechtelijk II)

LIBE 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede
fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen,
opleiding en samenwerking tussen de
rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten van de
Europese Unie (OISIN II)

LIBE 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede
fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen,
opleiding en samenwerking voor personen die
verantwoordelijk zijn voor acties tegen mensenhandel en
seksuele uitbuiting van kinderen (STOP II)

LIBE 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1911/91 betreffende de toepassing van de
bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische
eilanden

JURI 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

03-apr-01 Zonder debat Zonder debat
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
goedkeuring

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Beschikking van de Raad betreffende de sluiting namens de
Europese Gemeenschap van een briefwisseling waarbij de
gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd
over de toetreding van de Republiek Korea tot de beginselen
van internationale samenwerking bij het onderzoeks- en
ontwikkelingswerk op het gebied van intelligente
productiesystemen tussen de Europese Gemeenschap en de
Verenigde Staten van Amerika, Japan, Australië, Canada en
de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland

ITRE 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

03-apr-01 Zonder debat Zonder debat

Verordening van de Raad houdende wijziging van
verordening (EG) nr. 1251/99 tot instelling van een
steunregeling voor producenten van bepaalde
akkerbouwgewassen

AGRI 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… Fischler
04/04/01

GMO voor granen en rijst in Portugal AGRI 2000/0295
C5-0716/2000
Zonder verslag

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

04-apr-01 Zonder debat Zonder debat

Beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage
van de Gemeenschap in bepaalde uitgaven van de lidstaten
voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-,
inspectie- en toezichtregelingen

PECH 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-apr-01 …/… Fischler
05/04/01
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II.  Wetgevingsamendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per
onderdeel van het document

Aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure

Commissie
aantal ter
plenaire

ingediende
amend.

titel

I

visa

II

overweging

III

artikel
deel
IV

bijlage

V

ter plenaire

=I+II+III+IV+V

afkomstig
van de
fracties

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 79/373/EEG betreffende het verkeer van
mengvoeders en tot intrekking van Richtlijn 91/357/EEG van de
Commissie

2000/0015
AGRI

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

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

1999/0152
LIBE

Lehne
A5-0090/2001

***II

27 0 0 2 13 0 15 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot zevende
wijziging van richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake
cosmetische producten

2000/0077
ENVI

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma op het gebied van de
volksgezondheid (2001-2006)

2000/0119
ENVI

Trakatellis
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96, wat het gebruik van
het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van de
lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW betreft

2000/0241
BUDG
Haug

A5-0101-2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de
aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen

2000/0145
RETT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0
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Aangenomen amendementen, uitgesplitst per
onderdeel van het document

Aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure

Commissie
aantal ter
plenaire

ingediende
amend.

titel

I

visa

II

overweging

III

artikel
deel
IV

bijlage

V

ter plenaire

=I+II+III+IV+V

afkomstig
van de
fracties

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende steunverlening voor de coördinatie van het vervoer
per spoor, over de weg en over de binnenwateren

2000/0023
RETT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4

Beschikking van de Raad betreffende de oprichting van een
Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en
handelszaken

2000/0240
LIBE

Keßler
A5-0091/2001

*

11 0 0 4 9 0 13 2

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een programma
voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking op
het gebied van criminaliteitspreventie (Hippokrates)

2000/0304
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase
van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en
samenwerking voor beoefenaars van juridische beroepen
(GROTIUS: algemeen en strafrechtelijk II)

2000/0339
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase
van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en
samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties van de
lidstaten van de Europese Unie (OISIN II)

2000/0340
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase
van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en
samenwerking voor personen die verantwoordelijk zijn voor
acties tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen
(STOP II)

2000/0341
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Verordening van de Raad houdende wijziging van verordening
(EG) nr. 1251/99 tot instelling van een steunregeling voor
producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

2001/0043
AGRI
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0
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Aangenomen amendementen, uitgesplitst per
onderdeel van het document

Aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure

Commissie
aantal ter
plenaire

ingediende
amend.

titel

I

visa

II

overweging

III

artikel
deel
IV

bijlage

V

ter plenaire

=I+II+III+IV+V

afkomstig
van de
fracties

Beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage van
de Gemeenschap in bepaalde uitgaven van de lidstaten voor de
tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk
visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen

2000/0273
PECH

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0
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III. Indiening wetgevingsdocumenten: programmering, financiële aspecten, comitologie

Titel referentie
datum

aankondiging
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma wetgevende
werkzaamheden

Financiële aspecten comitologie

Besluit van de Raad betreffende
aanvullende uitzonderlijke financiële
bijstand aan Kosovo

2001/0045
05-apr-01

AFET

Dit besluit beoogt de toekenning van
een uitzonderlijke financiële bijdrage in
de vorm van giften ten bedrage van
maximaal 30 miljoen euro aan de
UNMIK, omdat de positie van Kosovo
ten opzichte van het buitenland
grotendeels afhangt van externe
financiële steun van een officiële
instantie om de opzet, de wederopbouw
of de voortzetting van de
admininistratieve activiteiten in deze
provincie mogelijk te maken;

Naar schattingen van de UNMIK
zullen de behoeften aan externe
financiering van Kosovo in 2001
in totaal 90 miljoen euro
bedragen (uitgezonderd
investeringskosten). Voorgesteld
wordt een bijdrage van de
Gemeenschap van maximaal 30
miljoen euro, teneinde een groot
deel van deze behoeften te
dekken. De rest moet worden
gedekt door toezeggingen van
andere bilaterale donateurs;

Verwezen wordt naar het
Economisch en Financieel comité
dat het Monetair comité heeft
vervangen sinds de
inwerkingtreding van de derde fase
van de economische en monetaire
unie, overeenkomstig artikel 114, lid
2 van het Verdrag.

Verordening van de Raad houdende
instelling van een mechanisme voor
financiële ondersteuning op
middellange termijn van de
betalingsbalansen van de lidstaten

2001/0062
02-apr-01

ECON

Deze verordening beoogt de instelling
van een communautair mechanisme
voor financiële steun op middellange
termijn ter verstrekking van leningen aan
een of meer lidstaten die moeilijkheden
of een ernstige dreiging van
moeilijkheden ondervinden met de
betalingsbalans of de kapitaalrekening.
Uitsluitend de lidstaten met een
derogatie voor de deelname aan de
derde fase van de Economische en
Monetaire Unie, overeenkomstig artikel
122 van het Verdrag, kunnen een
beroep doen op dit mechanisme;

Uitgestelde en in
wetgevingsprogramma 2001
gevalideerde maatregel

Omdat leningen onder identieke
voorwaarden worden verstrekt
en aangegaan, zijn de gevolgen
voor de begroting beperkt tot de
garantiebetaling ingeval van
ingebrekeblijven van een
schuldenaar; momenteel is
krachtens de bepalingen van
verordening 1969/88 de hoogte
van het bedrag beperkt tot 16
miljard €.

Verwezen wordt naar het
Economisch en Financieel comité
dat het Monetair comité heeft
vervangen sinds de
inwerkingtreding van de derde fase
van de economische en monetaire
unie, overeenkomstig artikel 114, lid
2 van het Verdrag.

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende financiële
zekerheidsovereenkomsten

2001/0086
05-apr-01

ECON

Deze richtlijn stelt de communautaire
regeling vast van toepassing op de
financiële zekerheidsovereenkomsten
die worden gesloten tussen een
leverancier en een zekerheidsnemer; in
de richtlijn wordt verwezen naar het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie;

Uitgestelde en in
wetgevingsprogramma 2001
gevalideerde maatregel

Geen voor de operationele
kredieten; de behoeften voor
menselijke en administratieve
hulpbronnen –
functioneringskredieten – worden
gedekt door de huidige middelen
van de Commissie

Instelling van een
reglementeringscomité, comité
effecten, krachtens artikel 5 van
besluit 1999/468/EG;
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Titel referentie
datum

aankondiging
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma wetgevende
werkzaamheden

Financiële aspecten comitologie

Richtlijn van de Raad tot wijziging van
richtlijn 92/79/EEG, richtlijn
92/80/EEG en richtlijn 95/59/EG wat
de structuur en de tarieven van de
accijns van tabaksfabrikaten betreft

2001/0063
05-apr-01

ECON

Deze richtlijn beoogt belangrijke
wijzigingen aan te brengen op de
bestaande wetgeving, zonder overigens
een nieuw stelsel in te voeren.

Nieuwe maatregel die is
opgenomen in het programma
van de wetgevende
werkzaamheden 2001

Geen Geen

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad inzake
milieubescherming door het strafrecht

2001/0076
02-apr-01

ENVI

Deze richtlijn beoogt de doelmatige
toepassing van de communautaire
wetgeving op het gebied van de
milieubescherming te verscherpen door
voor de gehele Gemeenschap een
minimumpakket van strafrechtelijke
overtredingen vast te stellen;
In de richtlijn wordt verwezen naar het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie;

Nieuwe maatregel die is
opgenomen in het programma
van de wetgevende
werkzaamheden 2001

Geen Geen

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de
toepassing van internationale
standaarden voor jaarrekeningen

2001/0044
02-apr-01

JURI

Deze verordening stelt de regels vast
voor de aanneming en toepassing van
internationale standaarden voor
jaarrekeningen in de Gemeenschap,
teneinde de werking van de interne
markt te verbeteren en een harmonieuze
en doelmatige werking van de Europese
kapitaalmarkt te garanderen. De grote
lijnen zijn: bevoegdheden van de
Commissie en openbaarheid; vereisten
voor toepassing op Europese
vennootschappen;het reglementerings-
comité boekhoudkunde; recht op
informatie over de tenuitvoerlegging van
de verschillende bepalingen;

Uitgestelde en in
wetgevingsprogramma 2001
opgenomen maatregel

Geen voor de operationele
kredieten; de behoeften voor
menselijke en administratieve
hulpbronnen –
functioneringskredieten – worden
gedekt met de aan de beherende
DG toegekende kredieten;

Instelling van een
reglementeringscomité
boekhoudkunde krachtens Besluit
van de Raad 1999/468/EG van 28
juni 1999. Het specifieke
regelgevende karakter van de taak
van dit comité kan ertoe leiden dat
de samenstelling van dit comité
geheel anders is als die van het
contactcomité dat werd opgericht
overeenkomstig artikel 52 van
richtlijn 72/660/EEG en dat een
louter raadgevende taak heeft. Het
comité zal de thans geldende
comitologieprocedures toepassen;
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Begrotingswerkzaamheden

Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

Procedu
re

Beraadslagingen ter
plenaire

zitting goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2002 -
Afdeling III – Commissie

BUDG 2000/2324
A5-0102/2001
Costa Neves

BUD Resolutie aangenomen
met amendementen

03-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- verslag over voedselveiligheid...; vervaldatum : in 2002;
- opstelling van een lange-
termijnstrategie(voedselveiligheid..); vervaldatum :
15/09/2001;
- voortgangsverslag over de uitvoering van de begroting;
vervaldatum : juni 2001;
- volledige tenuitvoerlegging overeenkomst follow-up
wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen;

Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2002:
Afdeling I - Europees Parlement
Afdeling II – Raad
Afdeling IV - Hof van Justitie
Afdeling V – Rekenkamer
Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII - Comité van de regio's
Afdeling VIII - Europese ombudsman

BUDG 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Resolutie aangenomen
03-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- gemeenschappelijke interinstitutionele strategie met het
oog op de uitbreiding; 1e lezing VOB 2002;
- personeelsbeleid- bevorderingen; vervaldatum maart
2002;
- zie ook verzoeken in het kader van kwijtingsprocedure;

Kwijting voor de uitvoering van de begroting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in
het begrotingsjaar 1999

CONT 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Resolutie aangenomen
Kwijting verleend

04-apr-01

.../.. Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- evaluatie reële personele behoeften, vervaldatum : vóór
afloop Verdrag;
- wetgevingsvoorstel; vervaldatum: vóór toetreding
nieuwe lidstaten;

Kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1999 -
Afdeling I – Parlement/Bijlage Ombudsman

CONT 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Resolutie aangenomen
Kwijting verleend

04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- verslag werking nieuwe regeling dienstreizen:
vervaldatum: begin 2002;
- verslag over personeelsbeleid, vervaldatum; vóór 1 juli
2001;
- kwartaalverslagen RCAC;
- verslag werking voorschottenstelsel; vervaldatum: vóór
1e lezing VOB 2002;
-  verslag over bezoekersgroepen; vervaldatum: voor 1e
lezing VOB 2002;
- vorming speciaal team voorlichtingsbeleid;
vervaldatum: vóór  1e lezing VOB 2002;
- oprichting interne audit-dienst; vervaldatum 1 januari
2002; en informatie Commissie CONT voor 1 juli 2001;



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN76

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

Procedu
re

Beraadslagingen ter
plenaire

zitting goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen voor het
begrotingsjaar 1999:
Afdeling IV – Hof van Justitie
Afdeling V – Rekenkamer
Afdeling VI - Deel B – Comité van de regio’s

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
Van der Laan

DEC Resolutie aangenomen
met wijzigingen

Kwijting verleend
04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
HvJ:
- informatie over gebouwenbeleid; vervaldatum 1e lezing
VOB 2002;
- benoeming controleur en indiening verslag;
vervaldatum : 99/99/9999;
Rekenkamer:
- benoeming controleur en indiening verslag;
vervaldatum : 99/99/9999;
- Audit bij de Raad; vervaldatum 99/99/9999;
CvdR:
- Benoeming controleur en indiening verslag;
vervaldatum : 99/99/9999;
de Commissie wordt verzocht met betrekking tot de
Agentschappen om:
- systematische overlegging van uitgevoerde audits;

Kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen voor het
begrotingsjaar 1999:
Afdeling VI - Deel A – Economisch en Sociaal Comité

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Resolutie aangenomen
Kwijting uitgesteld

04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- afsluiting door OLAF verrichte onderzoeken;
vervaldatum: zo spoedig mogelijk; conditio sine qua non
voor kwijtingverlening 1996-1999;
- evaluatieverslag werkzaamheden van ESC;
vervaldatum 99/99/9999;
- benoeming interne controleur; vervaldatum 99/99/9999;

Kwijting voor Europees Centrum voor de ontwikkeling
van de beroepsopleiding (Thessaloniki) voor het
begrotingsjaar 1999

CONT 2000/2165
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Resolutie aangenomen
Kwijting verleend

04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- externe evaluatie + actieplan; vervaldatum vóór eind
2001;

Kwijting voor de Europese Stichting ter verbetering van
de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin) voor het
begrotingsjaar 1999

CONT 2000/2166
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Resolutie aangenomen
Kwijting verleend

04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- externe evaluatie + actieplan; vervaldatum vóór eind
2001;

kwijting aan de Commissie voor het financieel beheer
van het zesde, zevende en achtste Europees
Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1999

CONT 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Resolutie aangenomen
Kwijting uitgesteld

04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- overlegging van informatie over onderzoek van OLAF;
vervaldatum: 99/99/9999; conditio sine qua non voor
kwijtingverlening;

Kwijting voor het begrotingsjaar 1998 - Afdeling III –
Commissie

CONT 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Resolutie aangenomen
met wijzigingen

04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- betrouwbaarheidsverklaring, vervaldatum: uiterlijk
2003;
- verschillende etappes: vervaldatum: 1 oktober 2001;
-  bevestiging verzoeken eerdere resoluties;
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

Procedu
re

Beraadslagingen ter
plenaire

zitting goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Uitvoering van de algemene begroting van de Europese
Unie voor het begrotingsjaar 1999

CONT 2000/2155
A5-0113/2001

Blak

DEC Resolutie aangenomen
met wijzigingen

Kwijting verleend
04-apr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- opzet van een boekhoudsysteem en doelmatige
procedures; vervaldatum 2003;
- opstelling financiële balansen; vervaldatum:
halfjaarlijks;
- herziening kaderovereenkomst, onderdeel doorgifte
documenten;
- eigen middelen: invoering van een correctieprocedure;
- EOGFL-Garantie: onderzoeken/extra informatie over
halve melk, wijnbouwsector, vervaldatum
begrotingsprocedure 2002;
- Structuurfondsen: invoering van een procedure voor
goedkeuring van de rekeningen, vereenvoudiging van de
inbreukprocedure;
- Rekenkamer: verbetering methodologie van de
betrouwbaarheidsverklaring, samenwerking met
nationale Rekenkamers; openbaarheid van audits;
invoering van meerjarig programma van
werkzaamheden; invoering speciale audits;
openbaarheid verklaringen van financiële belangen;
- OLAF: verduidelijking van het voorlichtingsbeleid;
Commissie: voortgangsverslagen over volgende
kwesties: retro-activiteit en proportionaliteit, vlas,
vervalsing melkproducten, uitbreiding, voedselsteun aan
Rusland
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Politieke controle

Auteur

Titel

Referentie
Zittingsdocument

procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Zitting goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Zitting van de Europese Raad te Stockholm op 23 en 24
maart 2001 – Situatie in het Midden-Oosten

Raad/Commissie
B5-0239/2001

Verklaring met debat

Gezamenlijke resolutie
verworpen
05-apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Geen

Zitting van de Europese Raad te Stockholm op 23 en 24
maart 2001 – Financiële markten

Raad/Commissie
B5-0244/2001

Verklaring met debat

Resolutie aangenomen
05-apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Te geven gevolg:
- invoering van een interne Europese effectenmarkt; vervaldatum :
31/12/2003 ;
- plaatsing op de agenda van de IGC van de kwestie van de
invoering van een terugroepingsmechanisme; vervaldatum : 2004

Zitting van de Europese Raad te Stockholm op 23 en 24
maart 2001 – beleid op het gebied van buitenlandse zaken

Raad/Commissie
B5-0252/2001

Verklaring met debat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen met

wijzigingen
05-apr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Te geven gevolg:
- zending van een speciale gezant van de UNMIK naar Kosovo;
- strengere douanecontroles van uit Israël geïmporteerde
producten;
- zending van een inspectiemissie naar de Palestijnse gebieden;
- aangaan van soepele betrekkingen met de Russische regio van
Kalingrad;

Mond- en klauwzeer Commissie
B5-0304/2001

Verklaring met debat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen met

wijzigingen
05-apr-01

…/… Byrne
03/04/01

Te geven gevolg:
- vaccinatiemaatregelen;
- maatregelen betrefffende voedselafval en schadeloosstelling;
- maatregelen ter beperking of verbod van diertransporten;
- studie en verslag over te treffen maatregelen;

Voorbereiding voor de invoering van de euro in
obligaties???

Commissie
Mededeling

…/… …/… Solbes Mira
03/04/01

Geen

Blokkering van de onderhandelingen over de
visserijovereenkomst met Marokko

Commissie

Verkalking
Commissie

…/… …/… Fischler
05/04/01

Geen
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VN-Commissie voor de rechten van de mens in Genève,
over de bedroevende toestand van de rechten van de
mens in de Volksrepubliek China

Fracties
B5-0269/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
Lidstaten; uitnodiging op te stellen eventueel samen met de
Verenigde Staten; resolutie over dit onderwerp;

Doelstellingen van de Conferentie van Kyoto Fracties
B5-0267/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
Ratificatie protocol van Kyoto ; vervaldatum vóór Conferentie van
Rio in 2002 ;

Ontvoering van de heer Tsiakourmas op Cyprus Fracties
B5-0266/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
- zaak gunstig afgelopen, medische verzorging;
- zoeken naar vreedzame oplossing Cypriotische kwestie;

Seksueel geweld tegen vrouwen, meer in het bijzonder
katholieke zusters

Fracties
B5-0261/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
- Daders voor de rechter gebracht;
- Heilige Stoel: vrouwelijke religieuzen weer in hun functie hersteld;
- National Catholic Reporter: publicatie van rapporten;
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Mensenrechten in Pakistan Fracties
B5-0265/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
- vrijlating alle gevangenen ; vervaldatum : onmiddellijk
- opheffing verbod op politieke bijeenkomsten;
- stopzetting alle steun aan het Taliban-regiem in Afghanistan;
- voorstel voor samenwerkingsprogramma’s voor de ondersteuning
van NGO’s (mensenrechten);

Rechten van homoseksuelen in Namibië Fracties
B5-0264/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
- maatregelen om de Namibische regering ervan te overtuigen in
de toekomst niet meer homofobisch op te treden;

Situatie in Mexico Fracties
B5-0262/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
- aanneming wet inheemse rechten en culturen;
- aanneming maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van
inheemse gemeenschappen;

Situatie in Somalië en de gijzeling van humanitaire
hulpverleners

Fracties
B5-0263/2001

Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Lamy
05/04/01

Te geven gevolg:
- onmiddellijke vrijlating gijzelaars;
- opening dialoog tussen GNT en andere betrokken partijen;
- intensivering internationale humanitaire steun;
- communautaire steunmaatregelen voor de bevolking;

Actualiseren van bepaalde juridische aspecten met
betrekking tot intracommunautaire investeringen

Fracties
B5-0249/2001

QUO-
Raad/Commissie

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

05-apr-01

…/… Bolkestein
03/04/01
Fischler
05/04/01

Te geven gevolg:
- aanneming wetgevingsvoorstel ; vervaldatum: 99/99/9999
- voorstel voor een richtlijn ; vervaldatum : onmiddellijk;

De toepassing van gedragsregels overeenkomstig artikel
11 van de richtlijn beleggingsdiensten (richtlijn 93/22/EEG)

2001/2038
ECON

A5-0105/2001
COS

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

03-apr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Te geven gevolg:
- herziening richtlijn betreffende beleggingsdiensten; vervaldatum :
99/99/9999
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Actualisering van de richtlijn beleggingsdiensten
(93/22/EEG)

2001/2039
ECON

A5-0106/2001
COS

Gezamenlijke resolutie
aangenomen

03-apr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Te geven gevolg:
- herziening richtlijn  93/22/CE; vervaldatum: 99/99/9999
- vaststelling termijn voor exclusieve toepassing van gedragscode
van land van oorsprong op kleine beleggers; vervaldatum :
01/01/2002 verzocht;
- totstandbrenging interne markt van financiële diensten;
vervaldatum : einde lopende zittingsperiode, 2004;

Initiatieven van de Gemeenschap met het oog op de
toekomst van de pensioenstelsels met inbegrip van het
pensioenfonds in Europa

ECON
B5-0165/2001

QUO-Commissie

…/… …/… Bolkestein
02/04/01

Geen

Verplichte tarieven voor bepaalde vrije beroepen JURI
B5-0247/2001

QUO-Commissie

Resolutie aangenomen
met wijzigingen

05-apr-01

…/… Fischler
05/04/01

Te geven gevolg:
- onderzoek en opheffing belemmeringen voor
grensoverschrijdende dienstverlening; vervaldatum: spoedig;

Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een
functiebeperking

2000/2296
EMPL

A5-0084/2001
COS

Resolutie aangenomen
met wijzigingen

04-apr-01

…/… Diamantopoulo
u

03/04/01

Bevestiging beginselen met inbegrip van Handvest van de
grondrechten.
Te geven gevolg:
- actieprogramma; vervaldatum: vanaf 2004
- voorstel voor een richtlijn; vervaldatum: uiterlijk in de loop van
2003
- studie over toegang tot gebouwen; vervaldatum  : onmiddellijk
- wetgevingsvoorstel; vervaldatum: met het oog op voorstel voor
herziening van communautaire richtlijn betreffende liften in 2002
(95/16/EG)
- handhaving specifiek onderzoeksgedeelte in 6e kaderprogramma
O&O; dossier : 2001/0053
- verschillende gegevens moeten worden opgenomen in het
actieplan werkgelegenheid 2001, nieuwe wetgevingsvoorstellen;
- oprichting van een interinstitutionele werkgroep;

Groenboek van de Commissie: PVC en het milieu 2000/2297
ENVI

A5-0092/2001
COS

Resolutie aangenomen
met wijzigingen

03-apr-01

.../.. Liikanen
02/04/2001

Te geven gevolg:
- wetgevingsvoorstellen met verschillende vervaldata;
- strategie uitbreiden tot kandidaat-lidstaten; vervaldatum : vóór
toetreding;
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Visserij: veiligheid en oorzaken van ongevallen 2000/2028
PECH

A5-0087/2001
INI

Resolutie aangenomen
met wijzigingen

05-apr-01

…/… Fischler
05/04/01

Te geven gevolg:
- voorstel voor een richtlijn; vervaldatum: 99/99/9999
- voorstel voor een kaderrichtlijn; vervaldatum: 99/99/9999
- groenboek; vervaldatum:2002;
- algemeen regelgevend kader; vervaldatum:99/99/9999;

Derde Conferentie van de Verenigde Naties in Brussel over
de minst ontwikkelde landen (14-20 mei 2001)

DEVE
B5-0246/2001

QUO-
Raad/Commissie

Resolutie aangenomen
met wijzigingen

05-apr-01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Te geven gevolg:
- actieprogramma voor minst ontwikkelde landen;
- bevestiging toezeggingen Rio;
- volledige kwijtschelding schulden;
- instelling garantiefonds;
- tenuitvoerlegging nationale projecten;
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Door de Commissie gegeven gevolg
Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees Parlement en de Commissie gesloten akkoord over de procedure voor informatieverstrekking inzake het door de Commissie gegeven gevolg aan
ter plenaire vergadering aangenomen teksten, bevat onderstaande tabel een overzicht van de tijdens de vergaderperioden van januari I en II 2001 aangenomen teksten.
De typologie van een document is vastgesteld volgens het interinstitutioneel akkoord over de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving van 22/12/98.
Graad van instemming met de aangenomen amendementen per onderdeel volgens de indeling per  kolom en voor het document in zijn geheel, variërend van 0% tot 100%.
100% betekent volledige overname van de amendementen van het EP door de Commissie.

Wetgevingsteksten

Graad van instemmingTitel Referentie;
commissie;
zittingsdoc.;
procedure

Onderwerp
Toepassings

-sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

Overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

Financiële
aspecten

Uitvoerings-
bevoegd-

heden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

Opmerkingen

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van voorschriften en
geharmoniseerde procedures voor veilig laden en
lossen van bulkcarriers

2000/0121
RETT

A5-0037/2001
COD ***I

55,00% 60,00% Geen am. geen am. 60,00% 56,00% De Raad van vervoersministers heeft een
gemeenschappelijke oriëntatie aangenomen op 21
december 2000, en de werkgroep van de Raad
scheepvaart laat doorschemeren dat volledige
overeenstemming met het standpunt van het Europees
Parlement waarschijnlijk is. Daarom wordt verwacht
dat in april een gemeenschappelijk standpunt kan
worden vastgesteld, eventueel al op 5-6 april op de
Raad Vervoer. De mogelijkheid bestaat dat het
Parlement het gemeenschappelijk standpunt
aanvaardt overeenkomstig artikel 251, lid 2 van het
Verdrag.

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende het comité maritieme veiligheid
en houdende wijziging van de verordening op het
gebied van maritieme veiligheid en voorkoming
van verontreiniging door schepen

2000/0236
RETT

A5-0031/2001
COD ***I

70,00% Geen am. Geen am. 100,00% geen am. 74,29% Vooruitzicht voor wijziging voorstel: eind april 2001
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Graad van instemmingTitel Referentie;
commissie;
zittingsdoc.;
procedure

Onderwerp
Toepassings

-sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

Overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

Financiële
aspecten

Uitvoerings-
bevoegd-

heden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

Opmerkingen

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van de richtlijnen op het
gebied van maritieme veiligheid en preventie van
verontreiniging door schepen

2000/0237
RETT

A5-0031/2001
COD ***I

50,00% Geen am. Geen am. 100,00% geen am. 66,67% Vooruitzicht voor wijziging voorstel: eind april 2001

Verordening van de Raad tot vaststelling van
maatregelen voor 2001 voor het herstel van het
kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector
VIIa)

2000/0292
PECH

A5-0042/2001
CNS *

0,00% Geen am. Geen am. geen am. geen am. 0,00% De Raad nam de Verordening op 14 februari aan, via
de schriftelijke procedure.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de harmonisatie van bepaalde
aspecten van het auteursrecht en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij

1997/0359
JURI

A5-0043/2001
COD ***II

100,00% 100,00% Geen am. geen am. geen am. 100,00% Het Zweedse voorzitterschap is voornemens de
procedure zo spoedig mogelijk af te sluiten door
aanvaarding amendementen door COREPER.
Vervolgens aanneming door de Raad als “A”-punt.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende speciale voorschriften voor
voertuigen bestemd voor het vervoer van
passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die
van de bestuurder niet meegerekend, en tot
wijziging van richtlijn 70/156/EEG van de Raad

1997/0176
JURI

A5-0039/2001
COD ***II

53,33% Geen am. Geen am. geen am. geen am. 53,33% Vooruitzichten 2e lezing van de Raad :  maart 2001;
definitieve aanneming voorstel :  mei 2001

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgeving der lidstaten inzake
voedingssupplementen

2000/0080
ENVI

A5-0025/2001
COD ***I

34,78% Geen am. Geen am. 0,00% geen am. 33,33% Het EP en de Raad hebben dezelfde opvatting
betreffende de ingrediënten die
voedingssupplementen mogen bevatten (nl.
ingrediënten met een voedings- of fysiologische
werking) en de Commissie aanvaardde het EP-
amendement ter benodigde verduidelijking. Het EP
steunt het voorstel van de Commissie om
wetenschappelijke risicobeoordeling als basisbeginsel
te nemen voor de vaststelling van het maximale
gehalte aan vitaminen en mineralen in
voedingssupplementen i.p.v. het beginsel van
voedingsbehoefte. Hierdoor moet het voorzitterschap
van de Raad de benodigde gekwalificeerde
meerderheid over dit onderwerp kunnen bereiken. Het
zal echter nog wel wat inspanning kosten. De
Commissie moet dan ook waakzaam blijven en voet bij
stuk houden wat dit punt van haar voorstel betreft.
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Graad van instemmingTitel Referentie;
commissie;
zittingsdoc.;
procedure

Onderwerp
Toepassings

-sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

Overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

Financiële
aspecten

Uitvoerings-
bevoegd-

heden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

Opmerkingen

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van richtlijn 97/24/EG betreffende
bepaalde onderdelen en eigenschappen van
motorvoertuigen op twee of drie wielen

2000/0136
ENVI

A5-0015/2001
COD ***I

35,56% 32,73% Geen am. geen am. 40,00% 35,29% Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt
in juni 2001 verwacht.

Besluit van het Europees Parlement en de Raad
betreffende communautaire
stimuleringsmaatregelen op het gebied van de
werkgelegenheid

2000/0195
EMPL

A5-0018/2001
COD ***I

76,67% Geen am. 0,00% 0,00% geen am. 61,33% Het is onwaarschijnlijk dat het voorstel in eerste lezing
door de Raad en het Europees Parlement wordt
aangenomen. De Raad stelt momenteel een
gemeenschappelijk standpunt op. Dit zal begin april in
de COREPER-vergadering worden gepresenteerd en
in een volgende Raadsvergadering officieel worden
aangenomen.

Verordening van de Raad betreffende de hulp aan
Turkije in het kader van de
pretoetredingsstrategie, inzonderheid de invoering
van een partnerschap voor toetreding

2000/0205
AFET

A5-0024/2001
CNS *

0,00% Geen am. 0,00% geen am. geen am. 0,00% Geen van de amendementen werden door de Raad
aanvaard.
Het voorstel werd op 26 februari 2001 aangenomen;
PB L 58, 28/02/2001

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr.
1408/71 van de Raad betreffende de toepassing
van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, en van verordening (EEG) nr. 574/72
van de Raad tot vaststelling van de wijze van
toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71

2000/0070
EMPL

A5-0026/2001
COD ***I

100,00% Geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% Het voorstel zal in eerste lezing worden aangenomen.
Op 6 maart stemde de Raad in met alle
amendementen van de eerste lezing van het
Parlement en besloot dat het voorstel na controle door
juristen-linguisten als een "A"-punt kon worden
aangenomen op de volgende Raadsvergadering.

Verordening van de Raad betreffende de steun
voor de katoenproductie

1999/0202
AGRI

A5-0022/2001
CNS *

0,00% Geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% De Commissie is niet voornemens het voorstel te
wijzigen. Het stond op de agenda van de
Landbouwraad van 19/20.03.2001

Verordening van de Raad tot verlenging, met
maximaal een jaar, van de financiering van
bepaalde in het kader van Titel II bis van
verordening (EEG) nr. 1035/72 goedgekeurde
programma's voor de verbetering van de kwaliteit
en van de afzet

2000/0252
AGRI

A5-0035/2001
CNS *

0,00% Geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% De Commissie is niet voornemens het voorstel te
wijzigen. Het werd besproken op 27 november 2000 in
de Landbouwraad en zal als een “A”-punt worden
aangenomen in een van de volgende
Raadsvergaderingen.
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Graad van instemmingTitel Referentie;
commissie;
zittingsdoc.;
procedure

Onderwerp
Toepassings

-sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

Overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

Financiële
aspecten

Uitvoerings-
bevoegd-

heden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

Opmerkingen

Richtlijn van de Raad inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en –
diensten

2000/0184
ITRE

A5-0053/2001
COD ***I

61,82% Geen am. geen am. 16,67% 66,67% 57,81% Het gewijzigde voorstel zal begin april worden
aangenomen. Vooruitzichten: het definitieve voorstel
zal waarschijnlijk niet vóór eind 2001 worden
aangenomen. Over de richtlijn zal niet in eerste lezing
overeenstemming worden bereikt. Politieke
overeenstemming over gemeenschappelijk standpunt
wordt 4 april verwacht. Het officiële
gemeenschappelijke standpunt kan niet vóór juli 2001
worden verwacht.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
inzake toegang tot en interconnectie van
elektronische communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten

2000/0186
ITRE

A5-0061/2001
COD ***I

71,05% Geen am. geen am. 100,00% geen am. 71,79% Het gewijzigde voorstel zal begin april worden
aangenomen. Definitieve aanneming waarschijnlijk niet
voor eind 2001. Over de richtlijn zal niet in eerste
lezing overeenstemming worden bereikt. Politieke
overeenstemming over gemeenschappelijk standpunt
wordt op 4 april verwacht. Het officiële
gemeenschappelijke standpunt kan niet vóór juli 2001
worden verwacht.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de machtiging voor elektronische
communicatienetwerken en – diensten

2000/0188
ITRE

A5-0062/2001
COD ***I

54,55% Geen am. geen am. geen am. geen am. 54,55% Het gewijzigde voorstel zal begin april worden
aangenomen. Definitieve aanneming waarschijnlijk niet
voor eind 2001. Over de richtlijn zal niet in eerste
lezing overeenstemming worden bereikt. Politieke
overeenstemming over gemeenschappelijk standpunt
wordt op 4 april verwacht. Het officiële
gemeenschappelijke standpunt kan niet vóór juli 2001
worden verwacht.

Verordening van de Raad betreffende de sluiting
van het Protocol tot vaststelling van de voor de
periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001
geldende vangstmogelijkheden en financiële
compensatie, bedoeld in de Overeenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de
Regering van de Republiek Equatoriaal-Guinea
inzake de visserij voor de kunst van Equatoriaal-
Guinea

2000/0287
PECH

A5-0044/2001
CNS *

geen am. Geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% De Commissie is niet voornemens het voorstel te
wijzigen.
De verordening zal spoedig door de Raad worden
aangenomen.
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Graad van instemmingTitel Referentie;
commissie;
zittingsdoc.;
procedure

Onderwerp
Toepassings

-sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

Overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

Financiële
aspecten

Uitvoerings-
bevoegd-

heden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

Opmerkingen

Verordening van de Raad tot invoering van een
documentatieregeling voor de vangst van
Dissostichus spp.

2000/0171
PECH

A5-0045/2001
CNS *

geen am. Geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is niet voornemens het voorstel te
wijzigen.
De verordening zal spoedig door de Raad worden
aangenomen.

Beschikking van de Raad betreffende een
financiële bijdrage van de Gemeenschap in
sommige uitgaven voor de tenuitvoerlegging van
bepaalde beheersmaatregelen met betrekking tot
over grote afstanden trekkende visbestanden

2000/0268
PECH

A5-0046/2001
CNS *

geen am. Geen am. 0,00% geen am. geen am. 0,00% De Commissie is niet voornemens het voorstel te
wijzigen. Spoedige aanneming door de Raad van de
verordening, waarschijnlijk als “A”-punt.

Verordening van de Raad tot vaststelling van
controlemaatregelen voor de visserij op bepaalde
bestanden van over grote afstanden trekkende
vissen

2000/0253
PECH

A5-0047/2001
CNS *

geen am. Geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% Het voorstel zal niet worden gewijzigd. De toevoeging
van een bepaling die voorziet in een driejaarlijks
verslag aan het parlement zal worden opgenomen in
een compromis van het voorzitterschap, dat in het
kader van de werkzaamheden van de Raad wordt
opgesteld. Aanneming van de verordening door de
Raad: april 2001.

Verordening van de Raad houdende zesde
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

2000/0215
PECH

A5-0048/2001
CNS *

100,00% Geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% Er werd één amendement ingediend. Dit werd door de
Commissie aanvaard en zal door de Raad in het
voorstel worden opgenomen. Verwacht wordt dat de
verordening in april 2001 door de Raad zal worden
aangenomen.

Verordening van del Raad tot vaststelling van
technische maatregelen voor de instandhouding
van bepaalde over grote afstanden trekkende
visbestanden

2000/0149
PECH

A5-0051/2001
CNS *

22,22% Geen am. geen am. geen am. geen am. 22,22% Het voorstel zal niet worden gewijzigd. De aanpassing
van Bijlage I betreffende de namen van de in de
amendementen 8 en 9 bedoelde soorten zal
geschieden in het kader van de lopende
werkzaamheden van de Raad. Aanneming van de
verordening waarschijnlijk in de komende weken, als
“A”-punt.



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN88

Bulletin 14.05.2001 - NL- PE 299.528

Graad van instemmingTitel Referentie;
commissie;
zittingsdoc.;
procedure

Onderwerp
Toepassings

-sfeer
Definities,
rechten en
verplicht.

Overgangs-
bepalingen,
slotbepalin-

gen, afwijkin-
gen, verlen-
gingen, uit-

zonderingen

Financiële
aspecten

Uitvoerings-
bevoegd-

heden

informatie
van het EP

Totale graad
van

aanvaarding

Opmerkingen

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 derde landen
waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze
plicht

2000/0030
LIBE

A5-0056/2001
CNS *

0,00% Geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% De werkgroep visa van de Raad heeft op haar
vergadering van 7 maart 2001 het standpunt van het
Parlement behandeld. Besloten is amendement nr. 9 in
een gewijzigde vorm in aanmerking te nemen.
Amendement 9 beoogt ervoor te zorgen dat de
lidstaten de Commissie, met het oog op publicatie in
het PB, op de hoogte stellen van de regelingen die zij
toepassen op vluchtelingen en apatriden met
betrekking tot visa. Besluit aangenomen door de Raad
JBZ op 15 maart 2001; PB L 81 van 21 maart 2001.



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 36
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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