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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:

15/01 Ruimten in Brussel en Straatsburg waar niet mag worden gerookt

16/01 Eerbiediging van de termijnen

17/01 Toepassing van artikel 14 van de Regeling kosten en vergoedingen van de leden

18/01 Publicatie op Internet van het register van financiële belangen van de leden van
het Europees Parlement

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

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

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 14 mei 2001 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Michel Ange SCARBONCHI

ter vervanging van de heer André LAIGNEL  (PSE/FR),  met ingang van 5 april 2001.

_________________
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VRAGENUUR (B5-0169/01) 15 en 16 mei 2001

30 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bart STAES Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
suiker

H-0323/01

Per GAHRTON Europese Raad H-0325/01

Yasmine BOUDJENAH Westelijke Sahara H-0329/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Dood van vier Afrikaanse emigranten op het strand van
Tarifa aan de Spaanse kust van Andalusië

H-0330/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Verplicht inreisvisum in de Europese Unie voor
Colombiaanse staatsburgers

H-0335/01

Christa KLASS Verslag-Klass: "Het in de handel brengen van vegetatief
teeltmateriaal voor wijnstokken"

H-0338/01

Jonas SJÖSTEDT Zweedse uitzonderingsregeling voor openbaarheid van
EU-documenten

H-0340/01

Ioannis MARINOS Standpunt van de Raad inzake gewelddadige praktijken
van Turkije

H-0342/01

William NEWTON
DUNN

Satelliet-faciliteiten in Torrejon H-0348/01

Alexandros ALAVANOS Verklaringen van de Amerikaanse president over
akkoord van Kyoto

H-0352/01

Lennart SACRÉDEUS Herinnering aan de Holocaust H-0353/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Heekvisserij: ernstige discriminatie door een drastischer
beperking van de vangsten in de subzone VIII (Golf van
Biskaje)

H-0356/01

Esko SEPPÄNEN Voorzitter van het Militair Comité H-0357/01

María IZQUIERDO
ROJO

Associatieovereenkomst met Algerije en de positie van
de vrouw

H-0359/01

Niall ANDREWS Algerije H-0377/01
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Manuel MEDINA
ORTEGA

"Anything but arms"-overeenkomst H-0366/01

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Kinderhandel in Afrika H-0432/01

Claude MORAES Kinderslavernij en kinderarbeid H-0393/01

Myrsini ZORBA Handel in kinderslaven op de cacaoplantages en in de
chocolade-industrie

H-0424/01

María IZQUIERDO
ROJO

Associatieovereenkomst met Algerije en de positie van
de vrouw

H-0360/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Bestrijding van de armoede in Griekenland H-0322/01

Jonas SJÖSTEDT Waarschuwing van ECOFIN aan het adres van Ierland H-0361/01

Astrid THORS Coördinatie van de standpunten van de EU in de IMF en
de Wereldbank

H-0385/01

De Heer FISCHLER

Josu ORTUONDO
LARREA

Stokvisvangst met het sleepnet H-0326/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Herstructurering Directoraat-generaal visserij H-0331/01

Stavros XARCHAKOS Bosbranden en herbebossingen in Griekenland H-0336/01
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Mevrouw DIAMANTOPOULOU

Glyn FORD Discriminatie op grond van godsdienst H-0349/01

Alexandros ALAVANOS Volksverzekeringen in Griekenland H-0350/01

Richard HOWITT Aanstaande Groenboek van de Commissie over de
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen

H-0363/01

Maj THEORIN Gelijke behandeling op het gebied van lonen H-0365/01

_________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
MEI 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 44 16 22 6 0 2 4 de heer DANIELSON

Commissie 68 14 53 5 1 0 0 de heer PATTEN
de heer SOLBES MIRA
de heer FISCHLER
mevrouw DIAMANTOPOULOU

Totaal 112 30 75 11 1 2 4



ALGEMENE INFORMATIE 13

Bulletin 11.06.2001 - NL- PE 299.529

SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

No. No. PE. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen
Hand-
tekeningen

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 27

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 74

04/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Een onverwijlde wapenstilstand in Angola 28.03.2001 28.06.2001 26

                                                
1 Situatie op 17.05.2001
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05/2001

06/2001

07/2001

304.261

305.003

305.057

Per GAHRTON

Marie Anne ISLER  BEGUIN, Didier
ROD, Michel ROCARD  en
Marialiese FLEMMING

André BRIE, Pernille FRAHM, Joost
LAGENDIJK, Maj Britt THEORIN en
Jan Marinus Wiersma

De bedreigde wolvenpopulatie in Noorwegen en
Zweden

Bescherming van het koraalrif in Nieuw-Caledonië

"National Missile Defense"  (NMD)

04.04.2001

07.05.2001

14.05.2001

04.07.2001

07.08.2001

14.08.2001

12

15

23
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

85/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het komende verkiezingsproces in Nicaragua
Brussel, 8 mei 2001

De Europese Unie volgt met grote belangstelling de voorbereidingen van de aanstaande algemene
verkiezingen die in november 2001 in Nicaragua gehouden zullen worden.

De Unie is van mening dat een representatief, inclusief en transparant verkiezingsproces in grote
mate zou bijdragen tot de versterking van de democratie in het land.

In dit opzicht steunt de Unie een proces dat alle partijen en kandidaten die aan de wettelijke criteria
voldoen, in staat zal stellen ten volle aan de verkiezingen deel te nemen.

Om te kunnen bijdragen aan een bevredigend verloop van de verkiezingen onderzoekt de Unie
thans de mogelijkheden om in overeenstemming met de Nicaraguaanse autoriteiten haar hulp en
steun te bieden door middel van onder andere een verkiezingswaarnemingsmissie.

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.

________________________

88/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Filipijnen

Brussel, 27 april 2001

De EU steunt de inspanningen van president Gloria Macapagal Arroyo en de Filipijnse regering om
via onderhandelingen een duurzame regeling voor aloude interne geschillen in het land tot stand te
brengen.

De EU is verheugd over het besluit van de Filipijnse regering en het nationaal democratisch front
om de vredesonderhandelingen te hervatten. Een duurzaam akkoord zal aanzienlijk bijdragen aan
het streven om op de Filipijnen de voor de sociale en economische ontwikkeling noodzakelijke
hervormingen uit te voeren.

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

_______________________
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89/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Filipijnen
Brussel, 4 mei 2001

De Europese Unie betreurt het geweld en het verlies aan mensenlevens tijdens de recente gebeurte-
nissen in Manilla. De Europese Unie wenst dat alle politieke krachten in het land vasthouden aan de
Filipijnse grondwet, de mensenrechten en de rechtsstaat. Met het oog op de komende verkiezingen
van 14 mei roept de Unie alle betrokkenen op terughoudendheid te betrachten en samen te werken
opdat het verkiezingsproces vreedzaam en eerlijk verloopt. De Europese Unie herhaalt tevens dat zij
bereid is met de nieuwe regering samen te werken bij de aanpak van de prioriteiten die deze voor de
ontwikkeling van de Filipijnen heeft gesteld.

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

_______________________

90/01
Verklaring namens de Europese Unie

over de situatie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Brussel, 3 mei 2001

De Europese Unie veroordeelt scherp de nieuwe gewelddaden van etnisch-Albanese extremisten in
het noorden van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, zoals de moord op twee
soldaten, de bezetting van verscheidene dorpen en het nemen van gijzelaars. De Europese Unie
roept de extremisten op het geweld te staken, hun gijzelaars vrij te laten en zich onmiddellijk terug
te trekken.

De Europese Unie benadrukt dat zij zich krachtdadig blijft inzetten voor het proces van inter-
etnische dialoog dat onlangs is opgestart door de Macedonische autoriteiten. De nieuwste provo-
caties maken duidelijk dat de regering van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
zich terughoudend moet blijven opstellen en dat de leiders van alle politieke partijen hun steun
moeten verlenen aan het proces van vreedzame dialoog, de extremisten moeten isoleren, geweld
moeten veroordelen en hun aanhangers tot kalmte moeten manen. De Europese Unie keurt de
vicieuze cirkel van geweld en tegengeweld af, ongeacht van wie het uitgaat.

De Unie roept de etnisch-Albanese leiders in Kosovo en de politieke leiders in Albanië tevens op
deze daden van terrorisme openlijk te veroordelen en hun invloed aan te wenden om het geweld, dat
de stabiliteit van de gehele regio bedreigt, te keren.

________________________
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91/01
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 en de EVA-landen

die lid zijn van de Europese Economische Ruimte
over de toestand in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Brussel, 4 mei 2001

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 verklaren dat zij zich aansluiten bij de op 3 mei 2001 te Brussel en Stockholm
bekendgemaakte verklaring van de Europese Unie over de toestand in de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië.

De Europese Unie neemt hiervan met voldoening nota.
______________________

93/01
Verklaring van de Europese Unie over de bekrachtiging door Andorra van het

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
Brussel, 10 mei 2001

De Europese Unie verwelkomt de bekrachtiging door Andorra van het Statuut van Rome inzake het
Internationaal Strafhof, zijnde de dertigste bekrachtiging van of toetreding tot het Statuut, hetgeen
exact de helft is van het aantal dat voor de inwerkingtreding ervan vereist is.

Het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof is wellicht de belangrijkste
verwezenlijking op volkenrechtelijk gebied sinds de oprichting van de VN. Dankzij het feit dat
personen die wreedheden begaan hebben of anderen daartoe hebben aangezet niet langer ongestraft
zullen blijven en door een doeltreffende, onpartijdige rechtsbedeling zal het Hof het primaat van het
recht versterken en bijdragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Het Statuut wordt al ruimschoots
gesteund door een groot aantal staten uit alle werelddelen en is al door 139 staten ondertekend.

De Europese Unie is een warm pleitbezorger van het Hof. Acht van haar vijftien lidstaten hebben
het Statuut van Rome al bekrachtigd en de resterende zeven hebben hun ratificatieproces opgestart.
Alle lidstaten werken aan de uitvoering van het Statuut zodat volop met het toekomstige Hof zal
kunnen worden samengewerkt. De Europese Unie staat landen bij met de bekrachtiging van, c.q.
toetreding tot het Statuut en zij is tevens vastbesloten ertoe bij te dragen dat het Hof daadwerkelijk
spoedig wordt ingesteld.

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

________________________
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94/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Indonesië

Brussel, 10 mei 2001

De Europese Unie is diep teleurgesteld door de recente vonnissen tegen de zes personen die
betrokken zijn bij de moord op drie leden van de internationale staf van het Bureau van de Hoge
Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) in Atambua, Oost-Nusa
Tenggara, in september vorig jaar.

De Unie steunt ten volle het standpunt dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn
verklaring van 4 mei heeft ingenomen. De wreedheid van de moorden wordt onvoldoende
weerspiegeld in de vonnissen. De vonnissen verzwakken zowel de binnenlandse als de inter-
nationale inspanningen om te zorgen voor de veiligheid en zekerheid van al het humanitair
personeel.

De Unie verheugt zich over de verklaring van de Indonesische procureur-generaal dat het Openbaar
ministerie voornemens is tegen de vonnissen in beroep te gaan. Zij herinnert aan de verbintenis van
Indonesië in de Commissie van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens (UNCHR) dat de
processen van de verdachten zouden worden gehouden volgens de internationale normen inzake
rechtvaardigheid en eerlijkheid.

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.

________________________

95/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de vorming van een brede coalitieregering
in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Brussel, 11 mei 2001

De Europese Unie is zeer ingenomen met het akkoord over een brede coalitieregering in de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Hiermee geven de democratische leiders in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
een krachtig blijk van eensgezindheid tegenover de lafhartige gewelddaden van de extremisten. Het
is ook een moedige stap van de politieke leiders, die in een moeilijke situatie hun verantwoordelijk-
heid voor het land niet uit de weg gaan. De EU roept op tot beëindiging van het geweld en spreekt
de hoop uit dat de nieuwe coalitieregering in de thans gevoerde dialoog voor het eind van de maand
concrete en substantiële resultaten ten aanzien van de belangrijkste kwesties zal bereiken.
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De nieuwe regering van nationale eenheid zal dienen als een solide basis voor de harde politieke
besluiten die moeten worden genomen. Enkel met politieke middelen kan deze crisis worden
opgelost en is een duurzame oplossing mogelijk. De EU zal de nieuwe regering ondersteunen bij
haar moeilijke taak.

________________________

96/01

Ontwerp-verklaring van de Europese Unie over de recente ontwikkelingen in Mexico
Brussel, 14 mei 2001

De EU blijft de ontwikkeling van de situatie in Chiapas nauwlettend volgen, met name in het licht
van de recente ontwikkelingen in Mexico naar aanleiding van de goedkeuring van de grondwets-
wijziging betreffende inheemse rechten. De EU betreurt het besluit van het EZLN (Ejército
Zapatista de Liberación Nacional) om zijn contacten met de Mexicaanse regering op te schorten en
dringt er bij het EZLN op aan om in te gaan op het constructieve aanbod van president Fox om via
politieke weg vooruitgang te boeken met de aspecten die niet in de nieuwe wet zijn opgenomen.

De EU is ervan overtuigd dat een dialoog tussen de Mexicaanse regering en het EZLN van vitaal
belang is om te komen tot een definitieve regeling voor de situatie in Chiapas.

__________________

97/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de bekendmaking van een grondwettelijk kader voorvoorlopig zelfbestuur in Kosovo

en de aankondiging van verkiezingen die in heel Kosovo zullen plaatshebben
Brussel, 16 mei 2001

De Europese Unie is zeer verheugd over de bekendmaking van een grondwettelijk kader voor
voorlopig zelfbestuur in Kosovo door de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van
de VN, de heer Hans Haekkerup, gisteren in Pristina. De EU heeft grote waardering voor het werk
dat door de speciale vertegenwoordiger is verricht. Dit document vormt een mijlpaal in de
tenuitvoerlegging van Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, die voorziet in de oprichting van
voorlopige instellingen voor zelfbestuur.

Dit is een beslissende stap naar de invoering van zinvol en democratisch zelfbestuur in Kosovo. In
afwachting van een definitieve politieke regeling vormt het grondwettelijk kader de gemeen-
schappelijke institutionele basis waarop kan worden voortgebouwd.
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Het oprichten van goed functionerende instellingen die de fundamentele mensenrechten garanderen
en een multi-etnische samenleving, gebaseerd op democratische beginselen en tolerantie kunnen
ondersteunen, betekent een grote uitdaging. Het welslagen van dit streven berust uiteindelijk bij de
mensen van Kosovo zelf en bij hun vertegenwoordigers. De EU is bereid ook in de toekomst te
blijven bijdragen aan de inspanningen voor de totstandbrenging van een democratische en
welvarende samenleving waarin geweld geschuwd wordt en daadwerkelijke verzoening mogelijk is.

De EU is tevens verheugd over de mededeling van de speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-
generaal, de heer Haekkerup, dat er op 17 november 2001 in heel Kosovo verkiezingen zullen
plaatshebben. Zij dringt er bij alle individuele personen en alle gemeenschappen sterk op aan om
daaraan actief en constructief deel te nemen en af te zien van alle gewelddaden in de aanloop naar
deze voor Kosovo uiterst belangrijke verkiezingen.

________________________

98/01
Verklaring van de Europese Unie en

de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa Bulgarije,
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië en Tsjechië,

de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte Liechtenstein, Noorwegen en IJsland,

over de bekendmaking van een grondwettelijk kader voor voorlopig zelfbestuur in Kosovo
en de aankondiging van verkiezingen in heel Kosovo

Brussel, 18 mei 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa Bulgarije, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië en Tsjechië, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland verklaren dat zij zich aansluiten bij de op 16 mei 2001 te
Brussel en Stockholm bekendgemaakte verklaring van de Europese Unie over de bekendmaking
van een grondwettelijk kader voor voorlopig zelfbestuur in Kosovo en de aankondiging van
verkiezingen in heel Kosovo.

De Europese Unie neemt hiervan met voldoening nota.
_______________________
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99/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de demobilisatie van etnisch-Albanese gewapende groepen

in het gebied van de Presevovallei
Brussel, 22 mei 2001

De Europese Unie is ingenomen met de verbintenis van vertegenwoordigers van etnisch-Albanese
gewapende groepen tot volledige demobilisatie in zuidelijk Servië (gebied van de Presevovallei),
die gisteren door UCPMB-commandant Shefket Musliu is ondertekend. Dit is een bemoedigende
stap in de richting van een niet-gewelddadige oplossing van de situatie in de Presevovallei. De EU
dringt er bij alle betrokken personen op aan om deze verbintenis volledig te eerbiedigen en hun
wapens aan KFOR over te dragen en naar het burgerleven terug te keren.

De EU moedigt de autoriteiten van de FRJ/Servië en etnisch-Albanese vertegenwoordigers aan om
hun tijdens de afgelopen dagen gehouden opbouwende besprekingen voort te zetten teneinde de
uitvoering van vertrouwenwekkende maatregelen, met inbegrip van de spoedige vorming van een
multi-etnische politiemacht, te consolideren. De EU verwacht dat de onopgeloste vraagstukken
betreffende etnische minderheden in het gebied van de Presevovallei, met inbegrip van de terugkeer
van ontheemden en de integratie van etnische Albanezen in politieke, economische en sociale
structuren, op serieuze wijze worden aangepakt, ook nadat de Joegoslavische troepen naar sector B
zijn teruggekeerd.

________________________

100/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de lokale verkiezingen in Kroatië op 20 mei

Brussel, 22 mei 2001

De Europese Unie is verheugd over het in het algemeen goede verloop van de lokale verkiezingen
die op 20 mei in Kroatië werden gehouden en neemt nota van de conclusies van het ODIHR,
namelijk dat de internationale normen globaal zijn nageleefd. Dit is een concreet teken dat de
Republiek Kroatië een stabiele democratie is op weg naar integratie in de Europese structuren.

De EU neemt echter ook nota van de bezorgdheid van het ODIHR, met name over de deelname en
vertegenwoordiging van minderheden, en spoort de bevoegde Kroatische autoriteiten aan zich over
deze vraagstukken te buigen.

De EU roept Kroatië op, het hervormingsproces op alle niveaus van de samenleving voort te zetten.
De EU staat klaar om Kroatië bij te staan in zijn inspanningen om de onlangs geparafeerde
stabilisatie- en associatieovereenkomst volledig uit te voeren.

________________________
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101/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het rapport van het Sharm-el-Sheikh-onderzoekscomité

Brussel, 22 mei 2001

De Europese Unie is verheugd over de publicatie van het rapport van het Sharm-el-Sheikh-onder-
zoekscomité (het Mitchell-rapport) en staat volledig achter de aanbevelingen daarvan. Net als het
Egyptisch-Jordaanse initiatief is het Mitchell-rapport een realistisch en evenwichtig voorstel dat als
uitgangspunt kan dienen voor het herstellen van de rust in het Midden-Oosten en het weer op gang
brengen van het vredesproces.

De Unie dringt er bij de partijen op aan de aanbevelingen in het verslag nauwgezet op te volgen.
Met name verwacht de Unie van de partijen dat zij onverwijld onvoorwaardelijke stappen nemen
om een eind te maken aan alle gewelddadigheden, weer gaan samenwerken op het gebied van de
veiligheid en vertrouwenwekkende maatregelen uitwisselen, waaronder het stoppen van het neder-
zettingenbeleid. Dat zijn allemaal belangrijke voorwaarden voor de vervolgens te hervatten onder-
handelingen. De onderhandelingen moeten gebaseerd worden op het internationale recht, met name
de VN-Resoluties 242 en 338, en op het beginsel "land voor vrede".

Het Mitchell-rapport en het Egyptisch-Jordaanse initiatief hebben de partijen de middelen verschaft
om de geweldsspiraal te doorbreken. De Unie vraagt beide partijen alles in het werk te stellen om
het geweld te beëindigen en langs onderhandelingen tot een oplossing te komen in deze kritieke
fase. De Unie staat klaar om de partijen daarbij te helpen.

________________________

92/01: Dit document is niet beschikbaar.
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT  VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN 25 EN 26 APRIL 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")

1. EUROPESE GOVERNANCE

•  "De georganiseerde civiele samenleving en Europese governance - Bijdrage van het
Economisch en Sociaal Comité tot het opstellen van het witboek over Europese governance"
Rapporteur: mevrouw SIGMUND (Diverse werkzaamheden - A)
Co-rapporteur: de heer RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Werkgevers - E)

Ref.: initiatiefadvies - CES 535/2001

Kernpunten:
���� Dit advies vormt de bijdrage van het ESC tot de voorbereiding van het in juli 2001 door de
Commissie uit te brengen Witboek over Europese governance. Het ligt in het verlengde van
verschillende, in de loop van de laatste twee jaar uitgebrachte adviezen waarin het Comité er
reeds op wees dat één van de grootste uitdagingen van de Europese governance bestaat uit het
zorgen voor effectieve en actieve betrokkenheid van de georganiseerde civiele samenleving bij
het integratieproces, en het scheppen van de voorwaarden die het mogelijk moeten maken dat
deze samenleving dat proces kan beïnvloeden. Voorts deed het Comité in deze adviezen een
aantal voorstellen voor de bevordering van nieuwe vormen van governance.
� Dank zij de rol die het Comité bij de Verdragen is toebedeeld, zijn samenstelling en de
deskundigheid van zijn leden, neemt het in het institutionele landschap van de Gemeenschap
een belangrijke plaats in waar het gaat om vertegenwoordiging, gedachtewisseling en
verwoording van de binnen de georganiseerde samenleving levende standpunten. Het vervult
dus een cruciale brugfunctie tussen Europa en de burgers. Daarom denkt het dat het
meerwaarde kan toevoegen aan de werkzaamheden van de Commissie betreffende governance
en kan bijdragen tot een Europa dat wordt gekenmerkt door meer participatie, meer
betrokkenheid, en dus meer democratie, hetgeen in lijn ligt met de ambities van het witboek.

http://www.cese.europa.eu
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� De ideeën en voorstellen van het Comité worden in een tweeledig perspectief naar voren
gebracht:
•  bij de verbetering van de governance nieuwe synergie opwekken tussen de organen en

instellingen van de Unie, en met name meer profiteren van de werkzaamheden van het
Comité via het sluiten van nieuwe soorten partnerschappen tussen het Comité en de
instellingen, name met de Commissie;

•  de werkwijze van het Comité aanpassen aan de uitdagingen van de nieuwe governance,
zodat het zonder beperking als brug tussen Europa en de burgers kan fungeren en het nog
meer kan bijdragen tot ontwikkeling en versterking van de participatie van de civil society
bij het opstellen en tenuitvoerleggen van EG-beleid.

Contactpersoon: de heer P. FEVE
(tel.: 32 2 546 9616 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. UITBREIDING

•  Werkgelegenheid en sociale situatie in de LMOE
Rapporteur: mevrouw BELABED (groep werknemers - A)

Ref.: initiatiefadvies - CES 533/2001

Kernpunten:
� Met dit initiatiefadvies wil het Comité erop wijzen dat de Unie zich niet blind mag staren op
de criteria van Kopenhagen, maar ook oog dient te hebben voor de sociale gevolgen van de
toetreding van de kandidaat-lidstaten tot de Unie. De toetreding moet voor àlle betrokkenen op
een sociaal aanvaardbare wijze verlopen.
� Uit een eerder opgesteld informatief rapport over de sociale toestand en de
werkgelegenheidssituatie in de kandidaat-lidstaten (REX/015) is gebleken dat de landen in
kwestie al heel wat vorderingen hebben gemaakt, maar niettemin nog steeds met aanzienlijke
sociale en arbeidsmarktproblemen te kampen hebben. Bovendien is de kans groot dat de
problemen in sommige sectoren (b.v. de landbouw en de ijzer- en staalsector) nog zullen
toenemen als gevolg van het herstructureringsproces dat zich daar momenteel aan het
voltrekken is, met alle gevolgen vandien voor de situatie op de arbeidsmarkt.
� Tot slot worden in het initiatiefadvies o.m. de volgende maatregelen aanbevolen:
•  voor de voornaamste probleemsectoren (zware industrie, landbouw e.d.) dienen, uitgaande

van een algemene benadering, op maat gesneden, sociaal aanvaardbare en
milieuvriendelijke ontwikkelingstrategieën te worden uitgestippeld;

•  op alle niveaus, met name voor de economisch achtergebleven gebieden, dienen
scholingsmaatregelen te worden genomen;

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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•  de randvoorwaarden voor het MKB dienen te worden verbeterd door het aanmoedigen van
ondernemerschap (o.a. door toegang tot kredietverleningsfaciliteiten), totstandbrenging van
verwerkings- en afzetstructuren, technische bijstand, scholingsmaatregelen en schepping
van een gunstig micro-economisch klimaat, met als doel de groei van de economie en het
scheppen van duurzame arbeidsplaatsen te bevorderen;

•  de sociale dialoog dient op de meest uiteenlopende niveaus te worden bevorderd en de
sociale partners en het maatschappelijk middenveld dienen bewust te worden gemaakt van
de problematiek, zodat deze hun organisaties zelf doeltreffender structureren;

•  de sociale diensten dienen ernaar te streven om sociale samenhang te vergroten en de noden
van de sociaal zwaksten te lenigen;

•  de dialoog met het maatschappelijk middenveld over de voorbereiding op de toetreding tot
de EU en de gevolgen daarvan dient te worden aangezwengeld;

•  de gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen, alsook voor de minderheidsgroepen in
de samenleving dient te worden bevorderd;

•  de transparantie bij de toepassing en benutting van EU-programma's en andere
steunmogelijkheden dient te worden vergroot.

Contactpersoon: mevrouw G. WILLEMS
(tel.: 32 2 546 9471 - e-mail:georgina.willems@esc.eu.int)

•  Uitbreiding van de EU: de uitdaging voor de kandidaat-lidstaten om aan de economische
toetredingscriteria te voldoen
Rapporteur: de heer VEVER (Werkgevers - F)

Ref.: initiatiefadvies - CES 528/2001

Kernpunten:
� Of de kandidaat-lidstaten kunnen toetreden is in hoofdzaak afhankelijk van de vraag of zij
voortgang maken bij het overnemen van het acquis in hun wetgeving en het sluiten van de
toetredingsverdragen, dat voor de meest succesvolle landen al in 2002 mogelijk wordt geacht.
Niettemin vindt het Comité dat de 15 en de kandidaat-lidstaten uiteraard moeten samenwerken
om de economische uitdaging van de uitbreiding te kunnen aanvaarden. Dit beweeglijk doel
heeft drie aspecten: effectieve overname van het acquis, grotere doeltreffendheid van de
ondersteunende methoden en voorbereiding van een nieuwe samenhang in de Unie ná de
uitbreiding.
� Het overnemen en toepassen van het acquis is voor de kandidaat-lidstaten geen geringe
opgave. Het aantal regels en voorschriften is in de loop der jaren immers alsmaar toegenomen
en zal de komende jaren verder blijven uitdijen. Bovendien maken het grote aantal lidstaten,
hun geografische diversiteit, hun sterk uiteenlopend ontwikkelingsniveau en de
maatschappelijke gevolgen van de overname van het acquis een en ander er bepaald niet
gemakkelijker op. Gezien de toename van hun economische betrekkingen met de Unie ziet het
ernaar uit dat de meeste kandidaat-lidstaten al op vrij korte termijn tot de Unie zullen kunnen
toetreden. De nog resterende problemen, en dus ook de prioriteiten, verschillen evenwel van
land tot land.

mailto:georgina.willems@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE26

Bulletin 11.06.2001 - NL- PE 299.529

� Wil de integratie van de kandidaat-lidstaten enige kans van slagen hebben, dan moet de
Unie een efficiënter ondersteuningsbeleid voeren. Het in Agenda 2000 vastgelegde budget is
namelijk ontoereikend om de ontwikkelingsachterstand van de toekomstige lidstaten te kunnen
wegwerken. De toegezegde middelen moeten in de eerste plaats worden gebruikt om een
gunstig investeringsklimaat te scheppen en zo het particuliere initiatief te stimuleren, want
zonder de financiële inbreng van de particuliere sector kan het beoogde doel onmogelijk
worden bereikt.
� Volgens het Comité moeten nú al de voorwaarden worden geschapen om de economische
en sociale samenhang ná de uitbreiding veilig te kunnen stellen. Dit is geen eenvoudige opgave,
waarvoor een gezamenlijke inspanning vereist is en een aantal ingrijpende hervormingen
moeten worden doorgevoerd op het gebied van wetgeving, bestuur, economie en sociaal beleid.
� Hiertoe pleit het Comité voor een breed opgezet meerjarenprogramma, dat nog in 2001 van
start dient te gaan, om de kandidaat-lidstaten op een efficiëntere manier te helpen en nú al de
nodige voorwaarden te scheppen om de samenhang in de uitgebreide Unie veilig te kunnen
stellen.

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

3. INTERNE MARKT

•  Overheidsopdrachten - leveringen, diensten, werken
Rapporteur: de heer GREEN (Werkgevers - DK)

Ref.: COM(2000) 275 def. - 2000/0115 COD - CES 515/2001

Kernpunten:
� Het Comité is zeer te spreken over de inspanningen die de Commissie heeft geleverd om
procedures voor de gunning van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken te
coördineren. Doel is de bestaande regels te vereenvoudigen, onduidelijke of ingewikkelde
bepalingen te verduidelijken, een aantal inhoudelijke wijzigingen aan te brengen en de drie
"klassieke" richtlijnen te codificeren en in één tekst onder te brengen.
� Het Comité formuleert eerst enkele algemene opmerkingen over de voorgestelde
vereenvoudigingen, met name over de samenvoeging van de drie bestaande richtlijnen, en gaat
vervolgens in op de wijziging van de regelgeving, waarbij het een aantal aanbevelingen
formuleert met betrekking tot de volgende thema's:
•  het beginsel van vertrouwelijkheid;
•  elektronische aankoopmechanismen;
•  bepalingen over complexe overheidsopdrachten;
•  technische specificaties;
•  concurrentiële dialoog;
•  raamovereenkomsten;
•  inschrijvingsprocedures;

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  bepalingen inzake gunningscriteria en selectie (incl. sociale en milieucriteria;
•  abnormaal lage offertes.

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

•  Overheidsopdrachten - water, energie, vervoer
Rapporteur: de heer GREEN (Werkgevers - DK)

Ref.: COM(2000) 276 def. - 2000/0117 COD - CES 514/2001

Kernpunten:
� Het Comité is ook zeer te spreken over de inspanningen die de Commissie heeft geleverd
om de markten voor overheidsopdrachten op het gebied van water, energie en vervoer open te
stellen. Het Comité steunt de voorgestelde wijzigingen, maar betreurt het dat het
Gemeenschapsrecht zo vaak wordt aangepast dat dit ten koste gaat van de bekendheid met en
het begrip van de wetgeving. De Commissie zou flexibelere en stabielere kaders moeten
overwegen met het oog op de noodzakelijke verbetering van de kennis van het
Gemeenschapsrecht.
� Positief is dat de richtlijn een stuk duidelijker wordt. De Commissie brengt een nieuwe
indeling aan in definities, bepalingen inzake overheidsopdrachten, specifieke regels voor
prijsvragen op het gebied van diensten, en statistische verplichtingen en slotbepalingen.
Doordat sommige punten al te gedetailleerd zijn en andere beslist niet duidelijk genoeg zijn,
blijft de tekst echter moeilijk leesbaar.

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

•  Solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeringsondernemingen
Rapporteur: de heer PELLETIER (Werkgevers - F)
Co-rapporteur: de heer VAUCORET (Diverse werkzaamheden - F)

Ref.: COM(2000) 634 def. - 2000/0251 COD - CES 517/2001

•  Solvabiliteitsmargevereisten voor levensverzekeringsondernemingen
Rapporteur: de heer PELLETIER (Werkgevers - F)
Co-rapporteur: de heer VAUCORET (Diverse werkzaamheden - F)

Ref.: COM(2000) 617 def. - 2000/0249 COD - CES 518/2001

Kernpunten:
� Het Comité staat over het geheel genomen achter de beide richtlijnvoorstellen die de
Europese Commissie heeft ingediend. Een aantal punten dient evenwel te worden gepreciseerd
of gewijzigd. Het Comité zou graag zien dat de Commissie rekening houdt met zijn wensen en
verlangens ten aanzien van de volgende punten:

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− harmonisatie van de bedragen betreffende de vereiste solvabiliteitsmarge en het
minimumgarantiefonds voor kleine ondernemingen;

− inaanmerkingneming van het herverzekeringsprogramma naar gelang van de kwaliteit
hiervan;

− aanwezigheid van een garantiefonds ten behoeve van de verzekerden;
− "vervanging" van ondernemingen;
− inaanmerkingneming van toekomstige winsten (levensverzekering);
− grondslag voor de berekening van de solvabiliteitsmarge; (levensverzekering);
− ondernemingen die hun verzekeringsactiviteit afbouwen (schadeverzekering);
− suppletiebijdragen (schadeverzekering).
� Het ESC hoopt dat in de context van het project "Solvabiliteit II" zal worden onderzocht hoe
de solvabiliteitsmarge kwalitatief kan worden verbeterd. Dat is nu niet gebeurd.

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

•  Handel in bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabromodifenylether)
Rapporteur: de heer COLOMBO (Werknemers - I)

Ref.: COM(2001) 12 def. - 2001/0018 COD - CES 519/2001

Contactpersoon: de heer J. Pereira dos Santos
(tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

4. VERVOER

•  Toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg
Rapporteur: de heer KIELMAN (Werkgevers - NL)

Ref.: COM(2000) 751 def. - 2000/0297 COD - CES 520/2001

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

5. LANDBOUW

•  Gezondheidsvoorschriften/dierlijke bijproducten
Rapporteur: de heer NIELSEN (Diverse werkzaamheden - DK)

Ref.: COM(2000) 573 def. - 2000/0230 COD - CES 521/2001

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

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Gezondheidsvoorschriften/niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
Rapporteur: de heer NIELSEN (Diverse werkzaamheden - DK)

Ref.: COM(2000) 574 def. - 2000/0259 COD - CES 522/2001

Kernpunten:
� Thans wordt algemeen erkend dat de omvang die de BSE-crisis heeft aangenomen te wijten
is aan de te late vaststelling en tenuitvoerlegging van de voorschriften, en aan de gebrekkige
controle daarop.
� Het Comité is in beginsel van mening dat het gebruik van gezonde delen van gezonde, voor
consumptie geschikte dieren als volkomen aanvaardbaar beschouwd kan worden, mits de van
toepassing zijnde voorschriften worden nageleefd, en dat tegelijk gezorgd moet worden voor
recycling van hulpbronnen. Met het oog op risicobeheersing moet het huidige verbod op het
gebruik van vleesbeendermeel voor herkauwers echter blijven bestaan, en moet alle
materiaal van herkauwers uit de voedselketen worden verwijderd, zodat er voor niet-
herkauwers uitsluitend nog materiaal van niet-herkauwers wordt gebruikt. Bovendien zou een
verbod op recycling binnen de soort ("intra-species recycling", oftewel "kannibalisme")
kunnen worden ingevoerd. Aan het voorlopige verbod mag echter geenszins getornd
worden tot er voldoende zekerheid is omtrent de productie en het gebruik van
vleesbeendermeel.
� Er moet hoe dan ook worden voorkomen dat de regels omzeild worden. Dat kan gebeuren
via HACCP-programma's, certificering of erkenning van individuele bedrijven (slachthuizen,
vleesvoerbedrijven, voederbedrijven, enz.), of door verplichte gebruikmaking van een aparte
productielijn, zodat een volledig betrouwbare productie van vleesbeendermeel verzekerd is.
Volledige traceerbaarheid in alle productiestadia en duidelijke vermelding van de
aanwezigheid van vleesbeendermeel in de diervoeders zijn het zeer logische uitvloeisel
daarvan.
� Wat de concrete beoordeling van het verordeningsvoorstel betreft, staat het volgens het
Comité buiten kijf - zowel vanuit ethisch oogpunt als uitgaande van wetenschappelijk
onderbouwde bevindingen omtrent de ziekte - dat karkassen en afgekeurd materiaal van
dierlijke bijproducten niet langer bij de diervoederproductie gebruikt mogen worden en
dat de huidige onduidelijkheid in de voorschriften over afval uit de weg geruimd moeten
worden.

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

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE30

Bulletin 11.06.2001 - NL- PE 299.529

•  GMO Hop
Rapporteur: de heer KIENLE (Werkgevers - D)

Ref.: COM(2000) 834 def. - 2000/0330 CNS - CES

Contactpersoon: mevrouw Å. DONELL
(tel.: 32 2 9454 - e-mail: åsa.donell@esc.eu.int)

•  GMO Rundvlees
Rapporteur: de heer KIENLE (Werkgevers - D)

Ref.: COM(2001) 87 def. - 2001/0042 CNS - CES 524/2001

Kernpunten:
� Het ESC is het met de Commissie eens dat de door de BSE-crisis ernstig verstoorde
rundvleesmarkt noopt tot noodmaatregelen. Het staat achter maatregelen om de
marktverstoringen op korte termijn aan te pakken en ervoor te zorgen dat de markten op de
middellange termijn weer tot rust komen. Nationale ondersteuningsmaatregelen mogen niet
opnieuw tot concurrentievervalsing leiden en al helemaal geen tendensen in de hand werken
om het GLB te renationaliseren.
� Zowel kleine als grote bedrijven worden, ongeacht hun teeltmethoden, door de BSE-crisis in
hun voortbestaan bedreigd. Daarom mogen de voorstellen niet tot een verder inkomensdaling
voor bepaalde landbouwbedrijven en regio's leiden. Ook moet voorkomen worden dat de
inspanningen van de EU door meer import van vlees - met mogelijk minder strenge
gezondheidsnormen en controles - worden omzeild.
� Het mag niet zo zijn dat veehouders en vleesverwerkende bedrijven tijdens de huidige crisis
als enige opdraaien voor de hoge extra kosten die de maatregelen tegen BSE voor hen met zich
meebrengen. Afgezien daarvan moeten nieuwe concurrentiedistorsies worden vermeden. Om
de ernstige crisis de baas te worden of de gevolgen ervan te temperen mag van de EU een
buitengewone financiële inspanning verwacht worden.
� Naast de maatregelen aan de aanbodzijde zou de Commissie er goed aan doen meer en
offensievere maatregelen aan de vraagzijde te nemen. De uitgebreide maatregelen ter
bescherming van de consument zouden ondersteund moeten worden door een krachtige
voorlichtingscampagne waarbij rundvlees als waardevolle voeding wordt aangeprezen.
� Het ESC waarschuwt voor een terugkeer van de permanente interventieregeling voor
rundvlees, maar vindt gezien de extreme marktsituatie van het moment wel dat het in
Agenda 2000 vastgelegde interventieplafond van 350.000 ton per jaar tijdelijk niet van
toepassing zou moeten zijn. Daarbij zou ook moeten worden nagedacht over de
interventiebepalingen, vooral met betrekking tot op het geslacht gewicht.

mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
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Contactpersoon: de heer N. PIPILIAGKAS
(tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Steunregeling akkerbouw
Rapporteur: de heer SABIN (Diverse werkzaamheden - F)

Ref.: COM(2001) 87 def. - 2001/0043 CNS - CES 525/2001

Kernpunten:
� Volgens het ESC schiet dit voorstel ernstig te kort en biedt het slechts een gedeeltelijke
oplossing voor het probleem in kwestie.
� De voorgestelde wijziging van Verordening 1251/1999 zou niet uitsluitend moeten gelden
voor de biologische productie, zodat alle landbouwers milieuvriendelijke methoden kunnen
ontwikkelen. Het zou goed zijn het voorstel ook te laten gelden voor zaaddragende
leguminosen en eiwithoudende gewassen die niet vallen onder de "Blair-House"-overeenkomst.
� Gezien het tijdelijke verbod op het verwerken van vleesbeendermeel in alle diervoeders is
het volgens het ESC des te meer nodig om de afhankelijkheid van de EU op het gebied van
plantaardige eiwitten nader te onderzoeken en hiervoor duurzame oplossingen te bedenken.
Daartoe bevat dit advies een aantal ideeën die moeten uitmonden in een apart advies over het
grote belang van de voorziening met plantaardige eiwitten in de EU.

Contactpersoon: mevrouw Å. DONELL
(tel.: 32 2 9454 - e-mail: åsa.donell@esc.eu.int)

6. ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

•  Tweede verslag over de samenhang
Rapporteur: de heer CHRISTIE (Werknemers - VK)

Ref.: initiatiefadvies - CES 529/2001

Kernpunten:
� Het Comité staat achter het streven om doelstelling 1-regio's steun te blijven geven en om
de cohesie-inspanning grotendeels op die regio's te richten. De toepassing van het
"concentratie"-beginsel mag niet in gevaar worden gebracht.
� Het standpunt van het Comité is dat herziening van de criteria aan de hand waarvan wordt
uitgemaakt welke regio's voor steun in aanmerking komen, niet tot gevolg mag hebben dat
regio's die momenteel al doelstelling 1-steun ontvangen en waarvan de economische
ontwikkeling van steun afhankelijk blijft, daarvan worden uitgesloten. Het beste middel om dat
doel te bereiken, is het optrekken van de huidige drempel van 75%.
� Het Comité is gevoelig voor de argumenten die de Commissie aanvoert ten gunste van
"indirect zoning" waarbij ook steun aan regio's buiten doelstelling 1 kan worden verstrekt.
� Het Comité adviseert de Commissie om naar wegen te zoeken om de samenwerking van de
EIB met particuliere kapitaalverstrekkers een sterkere onderbouwing te geven, zodat hun
activiteiten aan gewicht winnen in het cohesiebeleid.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
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Contactpersoon: de heer R. PIETRASANTA
(tel. 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Harmonisering van de inzake facturering geldende voorwaarden op het gebied van de BTW
Rapporteur: de heer WALKER (Werkgevers - VK)

Ref.: COM(2000) 650 def. - CES 527/2001

Kernpunten:
� Een geharmoniseerd stelsel waarin dezelfde verplichtingen voor papieren en elektronische
facturen gelden en geen onderscheid wordt gemaakt tussen nationale en grensoverschrijdende
transacties, verdient bijval.
� De nieuwe regels moeten voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op de behoefte van
zowel grote als kleine ondernemingen en niet achter te blijven bij de opkomst van nieuwe
handelspraktijken en technologie.
� De desbetreffende werkzaamheden moeten in een zo nauw mogelijke samenhang worden
verricht met andere, wereldwijde, vereenvoudigingsinitiatieven (bijv. het OESO-project).
� De lidstaten moeten een deel van hun informatie-eisen laten vallen als een noodzakelijk
uitvloeisel van harmonisatie en coördinatie ten behoeve van de interne markt.
� Afwijkingen die de lidstaten worden verleend om elektronische facturering nog niet toe te
staan, moeten een zo kort mogelijke duur hebben.

Contactpersoon: mevrouw K. LINDAHL
(tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Strategie ter verbetering van de werking van het BTW-stelsel in het kader van de interne
markt
Rapporteur: de heer WALKER (Werkgevers - VK)

Ref.: COM(2000) 348 def. - CES 526/2001

Kernpunten:
� Aan de tekortkomingen in het vigerende overgangsstelsel kan uitsluitend een einde worden
gemaakt door een nieuw definitief stelsel in te voeren dat op het oorsprongsbeginsel is
gebaseerd. Het is ten zeerste te betreuren dat er in dit verband in het geheel geen vooruitgang is
geboekt.
� Het is zaak dat de lidstaten de voordelen voor de Unie realiseren die voortvloeien uit een
stelsel dat de interne markt versterkt in plaats van ondermijnt en BTW-fraude ver zou
terugdringen.
� Gegeven het gebrek aan de nodige politieke overeenstemming wordt aanvaard dat het
overgangsstelsel opnieuw zal moeten moet worden gewijzigd om de grootste gaten te dichten.
� Over het algemeen kan worden ingestemd met de voorgestelde maatregelen in verband met
de nieuwe strategie voor 2000 en het actieprogramma 2000/2001.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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� De regeling betreffende de verlegging van de heffing moet worden uitgebreid of tot
algemeen beginsel voor de BTW-heffing op diensten worden verheven. Afschaffing van de
gefractioneerde betalingen is de beste manier om de nalevingskosten voor het bedrijfsleven
terug te dringen zonder de deur voor fraude nog verder open te zetten.

Contactpersoon: mevrouw K. LINDAHL
(tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

7. SOCIALE ZAKEN

•  Uitvoer cultuurgoederen
Rapporteur: de heer SEPI (Werknemers - I)

Ref.: COM(2000) 845 def. - 2000/0333 CNS - CES 532/2001

Contactpersoon: mevrouw S. BARBESTA
(tel.: 32 2 546 95 10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Teruggave cultuurgoederen
Rapporteur: de heer SEPI (Werknemers - I)

Ref.: COM(2000) 844 def. - 2000/0332 COD - CES 531/2001

Contactpersoon: mevrouw S. BARBESTA
(tel.: 32 2 546 95 10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Vluchtelingenstatus
Rapporteur: de heer MELÍCIAS (Diverse werkzaamheden - P)

Ref.: COM(2000) 578 def. - 2000/0238 CNS - CES 530/2001

Kernpunten:
� Het Comité is ervan overtuigd dat dit een eerste noodzakelijke en positieve stap is in de
richting van een gemeenschappelijke asielbeleid en bij het creëren van een zone van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid (zie Tampere). Met dit voorstel wordt het belang van dit
internationale rechtsinstrument voor mens en mensheid benadrukt. De bescherming van
vluchtelingen is als integrerend onderdeel van de bescherming van de rechten van de
mens te beschouwen, omdat de oorsprong en de basis ervan in de bescherming van de
waardigheid en de fundamentele rechten van alle mensen liggen. Het gaat daarom om een
onvoorwaardelijk recht.
� Als adviesorgaan dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt, moet het ESC een
dynamische rol spelen om de civiele samenleving sterker bij dit onderwerp te betrekken.
� Het Comité dringt erop aan, asielzoekers van de volgende rechten te verzekeren:
− mogelijkheid in elk stadium van de procedure gebruik te maken van de diensten van een

bevoegde, gekwalificeerde en onpartijdige tolk;

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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− kosteloze rechtsbijstand in alle fases van de procedures;
− persoonlijk onderhoud in een vertrouwenwekkende sfeer met respect voor de asielzoeker;
− het principe van "het voordeel van de twijfel" ten gunste van de asielzoeker bij de

behandeling van diens aanvraag.
� Ook is het zaak de volgende principes in het voorstel voor een richtlijn te laten opnemen:
− verbod op uitwijzing (vluchtelingen mogen niet worden uitgewezen of teruggestuurd naar

een land waar hun leven of hun vrijheid wordt bedreigd);
− principe van vertrouwelijkheid van de informatie bij elk asielverzoek;
− non-detentie-beginsel m.b.t. asielzoekers alleen omdat zij asielzoekers zijn.
� Het Comité beveelt de Raad en het Europees Parlement dan ook aan, de door het ESC
voorgestelde wijzigingen in het voorstel voor een richtlijn op te nemen en de maatregelen zo
snel mogelijk goed te keuren.

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

8. EXTERNE BETREKKINGEN

•  Ontwikkeling van menselijk potentieel in Zuidoost-Europa
Rapporteur: de heer SKLAVOUNOS (Diverse werkzaamheden - GR)

Ref.: initiatiefadvies - CES 534/2001

Kernpunten:
� In het advies wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van menselijk en
sociaal kapitaal in het westelijk gedeelte van de Balkan; deze aanbevelingen houden het
volgende in:
− regionale initiatieven;
− bevordering van subnationale samenwerking;
− acties op nationaal niveau.
� Ten aanzien van de rol van het ESC wordt afgezien van zijn bijdrage tot de bevordering van
de sociale en de civiele dialoog in Zuidoost-Europa, een aantal initiatieven voorgesteld als:
− de sociaal-economische raden van de lidstaten aanmoedigen om de sociaal-economische

raden van de Balkanlanden bij te staan;
− de Balkanlanden toegang geven tot informatie en databanken;
− ESC-adviezen verspreiden;
− conferenties over menselijk kapitaal organiseren;
− samenwerking tussen universiteiten op de Balkan aan moedigen;
− de oprichting van een forum van de sociaal-economische raden van Zuidoost-Europa

steunen.

Contactpersoon: de heer N. ALEXOPOULOS
(tel.: 32 2 546 9370 - e-mail: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS      (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

LAMASSOURE
(PPE- DE)

EG/Turkije: financiële
pretoetredingssteun

AFET (P) 29.05.01 C5-0219/01

BROK
(PPE-DE)

Kosovo: nieuwe buitengewone
financiële steun voor 2001

AFET (P) 16.05.01 C5-0138/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Europees ruimtevaartbeleid: rol en
strategie van de Gemeenschap

BUDG (A) 29.05.01 C5-0146/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Mechanisme voor financiële
ondersteuning op middellange termijn
van de betalingsbalansen van de
lidstaten (beëindiging v

BUDG (A) 29.05.01 C5-0121/01

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Cyprus CONT (A) 29.05.01 C4-0108/99

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Roemenië CONT (A) 29.05.01 C4-0375/97

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Slowakije CONT (A) 29.05.01 C4-0376/97

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Polen CONT (A) 29.05.01 C4-0109/99

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Hongarije CONT (A) 29.05.01 C4-0113/99

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Turkije CONT (A) 29.05.01 C5-0036/00

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Letland CONT (A) 29.05.01 C4-0377/97

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Estland CONT (A) 29.05.01 C4-0110/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Litouwen CONT (A) 29.05.01 C4-0379/97

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Bulgarije CONT (A) 29.05.01 C4-0380/97

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek van Tsjechië CONT (A) 29.05.01 C4-0111/99

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Slovenië CONT (A) 29.05.01 C4-0112/99

BÖSCH
(PSE)

Toetredingsverzoek Malta CONT (A) 29.05.01 C4-0163/99

GARRIGA
POLLEDO
(PPE- DE)

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

CONT (A) 29.05.01 C5-0139/01

MULDER
(ELDR)

Wijziging procedures en instellingen
van begrotingscontrole (paragraaf 18
EP-resolutie 13.12.2000)

CONT (A) 29.05.01

THEATO
(PPE-DE)

Wijziging van het Reglement n.a.v.
besluit Bureau van 11/12/2000

CONT (A) 29.05.01

FOLIAS
(PPE-DE)

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

CONT (P) 29.05.01 C5-0152/01

THYSSEN
(PPE-DE)

Kapitaalmarkten, financiële diensten:
toepassing van internationale
boekhoudkundige normen

ECON (A) 28.05.01 C5-0061/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Europese Centrale Bank ECB:
reserveverplichtingen (wijziging
verord. 2531/98/EG)

ECON (P) 28.05.01 C5-0141/01

AGAG LONGO
(PPE-DE)

Mededingingsbeleid. 30e verslag
2000

ECON (P) 29.05.01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

KRONBERGER
(NI)

Eenergie: voltooiing interne
electriciteits- en aardgasmarkt (wijz.
richtl. 96/92/EG),

ENVI (A) 21.05.01 C5-0184/01

GARCIA-
ORCOYEN
TORMO
(PPE-DE)

Energieprofiel van gebouwen ENVI (A) 29.05.01 C5-0203/01

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Kwaliteit van benzine en
dieselbrandstof (wijziging richtlijn
98/70/EG)

ENVI (P) 29.05.01 C5-0197/01

OOMEN-
RUIJTEN
(PPE-DE)

Milieubescherming:
misdaadbestrijding, overtredingen en
strafrechtelijke sancties

ENVI (P) 29.05.01 C5-0116/01

PPE-Fraktie Gevaarlijke stoffen: carcinogenen,
mutagenen of
voortplantingsontregelaars (wijz.
richtlijn 76/769/EEG)

ENVI (P) 29.05.01 C5-0196/01

TURMES
(VERTS/ALE)

Eenergie: voltooiing interne
electriciteits- en aardgasmarkt (wijz.
richtl. 96/92/EG),

ITRE (P) 29.05.01 C5-0184/01

PPE-DE -Fraktie Energie: voltooiing interne
electriciteitsmarkt,
toegangsvoorwaarden net voor
grensoverschrijdende handel

ITRE (P) 29.05.01 C5-0185/01

PPE-DE-Fraktie Energieprofiel van gebouwen ITRE (P) 29.05.01 C5-0203/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Milieubescherming:
misdaadbestrijding, overtredingen en
strafrechtelijke sancties

JURI (A) 29.05.01 C5-0116/01

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Cyprus LIBE (A) 29.05.01 C4-0108/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Roemenië LIBE (A) 29.05.01 C4-0375/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Slowakije LIBE (A) 29.05.01 C4-0376/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Polen LIBE (A) 29.05.01 C4-0109/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Hongarije LIBE (A) 29.05.01 C4-0113/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Turkije LIBE (A) 29.05.01 C5-0036/00

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Letland LIBE (A) 29.05.01 C4-0377/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Estland LIBE (A) 29.05.01 C4-0110/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Litouwen LIBE (A) 29.05.01 C4-0379/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Bulgarije LIBE (A) 29.05.01 C4-0380/97

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek van Tsjechië LIBE (A) 29.05.01 C4-0111/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Slovenië LIBE (A) 29.05.01 C4-0112/99

BERGER (PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Toetredingsverzoek Malta LIBE (A) 29.05.01 C4-0163/99

SOUSA PINTO
(PSE)

Visa: standaardmodel (wijz. verord.
1683/95/EG)

LIBE (P) 29.05.01 C5-0215/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visa: standaardmodel (wijz. verord.
1683/95/EG)

LIBE (P) 29.05.01 C5-0216/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visa: standaardmodel (wijz. verord.
1683/95/EG)

LIBE (P) 29.05.01 C5-0217/01

FRAGA
ESTÉVEZ
(PPE-DE)

Gemeenschappelijk visserijbeleid:
controleregeling (wijz. verord.
2847/93/EEG)

PECH (P) 29.05.01 C5-0198/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

NICHOLSON
(PPE-DE)

Behoud visbestanden: herstel
kabeljauwbestand Ierse Zee (wijz.
verord.

PECH (P) 29.05.01 C5-0140/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Europa-Overeenkomst EG/Polen:
oprichting van een gemengd
raadgevend comité

RETT (P) 29.05.01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Europa-Overeenkomst EG/Tsjechië:
oprichting van een Gemengd
Raadgevend Comité

RETT (P) 29.05.01

_________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de
ondertekening door de Commissie van een
samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de
thermonucleaire fusie tussen de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (Euratom) en Kazachstan

AFET
ITRE

COM (01) 65
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Samenhang van noodhulp, rehabilitatie en
ontwikkeling - Evaluatie

AFET
DEVE

COM (01) 153
def.

Mededeling van de Commissie over "verruiming van de
toegang voor consumenten tot alternatieve
geschillenbeslechting"

JURI COM (01) 161
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende het
Verslag van de Commissie over het Europees Agentschap voor
de veiligheid en de gezondheid op het werk

CONT
EMPL

COM (01) 163
def.

Werkdocument van de Commissie: Wederzijdse erkenning van
beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid

JURI
LIBE

COM (01) 166
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Communautaire maatregelen die van invloed zijn op
het toerisme (1997/99)

RETT COM (01) 171
def.

TOUT
AFCO

COM (01) 178
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Jaarverslag over gelijke kansen voor vrouwen
en mannen in de Europese Unie 2000

AFET
EMPL
FEMM

COM (01) 179
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad: inzake de opleiding en rekrutering van zeevarenden

EMPL COM (01) 188
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

 Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening
(EG) nr. 411/98 ten aanzien van de ventilatie van
wegvoertuigen voor het vervoer van dieren bij langdurige
reizen

ENVI
RETT
AGRI

COM (01) 197
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: "Behoud van de dynamiek door
samenwerking" - Bijstelling van de strategie voor de interne
markt - 2001

TOUT
JURI

COM (01) 198
def.

Bericht van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Econmisch en Sociaal Comité inzake de tenuitvoering
van Verordening (EG) nr. 764/2000 van de Raad betreffende de
uitvoering van maatregelen ter verdieping van de douane-unie
EG-Turkije, en van Verordening (EG) nr. 257/2001 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van
Turkije

ITRE
AFET

COM (01) 200
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

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

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
def.
CNS000240

_______________
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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 3 MEI 2001

Brussel

Overzicht van de
resoluties en besluiten,

vergaderthema's en gegeven gevolg
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encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

Internet: la génération à venir
disponibilité des médicaments vétérinaires
évaluation annuelle des programmes de stabilité

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

levée de l'immunité de M. Sichrovsky
levée de l'immunité de M. Voggenhuber
levée de l'immunité de Mme Jeggle

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclaration
Problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et les conséquences pour la
santé

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine :
accord de stabilisation et d'association

Commission : communication
Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
Conseil et de la Commission :

accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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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

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

R o t h - B e h r e n d t  A 5 - 0 1 1 8 / 2 0 0 1
1 9 9 8 / 0 3 2 3  E N V I

E v a n s  A 5 - 0 1 2 5 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 2 1  E N V I

C a s h m a n  A 5 - 0 3 1 8 /2 0 0 0
C O R / 1

2 0 0 0 / 0 0 3 2  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 1 / 0 8 0 4  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 0 8  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 6  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 5  L I B 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 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
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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

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

ENVI 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd

03-mei-01 �/� Byrne
02/05/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de
toegang van het publiek tot documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000 COR/1

Cederschiöld

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-mei-01 Lejon  02/05/01 Barnier
02/05/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de
veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer
van gezelschapsdieren

ENVI 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-mei-01 �/� Byrne
02/05/01

Besluit van de Raad en de Commissie betreffende de
ondertekening namens de Europese Gemeenschap van de
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

AFET 2001/0049
A5-0132/2001

AVC *** wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

03-mei-01 �/... Wallström
02/05/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
goedkeuring

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Besluit van de Raad inzake de bescherming van de euro tegen
valsemunterij

LIBE 2001/0804
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-mei-01 �/� Schreyer
02/05/01

Verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen die
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen
valsemunterij

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-mei-01 �/� Schreyer
02/05/01

Verordening van de Raad houdende uitbreiding van de werking van
verordening (EG) nr. .../01 tot vaststelling van maatregelen die
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen
valsemunterij, tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid
hebben aangenomen

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-mei-01 �/� Schreyer
02/05/01

Besluit JBZ van de Raad inzake de toezending van monsters van
illegale verdovende middelen

LIBE 2000/0826
A5-0121/2001
Cederschiöld

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-mei-01 �/� Vitorino
02/05/01

Besluit JBZ van de Raad tot instelling van een stelsel van
forensische profielanalyse van synthetische drugs

LIBE 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-mei-01 �/� Vitorino
02/05/01
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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
amendementen

titel

I

visum

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 inzake
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële
verkeer van gezelschapsdieren

2000/0221
ENVI
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake
de toegang van het publiek tot documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie

2000/0032
LIBE

Cashman
A5-0318/2000

COR/1
COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

Besluit van de Raad inzake de bescherming van de euro tegen
valsemunterij

2001/0804
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

Verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen die
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen
valsemunterij

2000/0208
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

Besluit van de Raad inzake de toezending van monsters van
illegale verdovende middelen

2000/0826
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 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
amendementen

titel

I

visum

II

overweging

III

artikel
deel
IV

bijlage

V

ter plenaire

=I+II+III+IV+V

afkomstig
van de
fracties

Besluit van de Raad tot instelling van een stelsel van
forensische profielanalyse van synthetische drugs

2000/0825
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

29 0 0 10 18 1 29 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

Verordening van de Raad
houdende wijziging van
verordening (EG) nr. 2549/2000 tot
vaststelling van maatregelen voor
2001 voor het herstel van het
kabeljauwbestand in de Ierse Zee
(ICES - sector VIIa)

2001/0083
PECH

wijziging van artikel 3 van verordening (EG)
nr. 2549/2000, door de Raad goedgekeurd
op 20 november 2000 na het advies van het
Parlement van 26 oktober 2000;
tevens wordt herinnerd aan verordening
nr. 300/2001 van de Raad van 14 februari
2001 over dezelfde kwestie, waarover het
Parlement op 13 februari 2001 advies heeft
uitgebracht.

geen buiten
wetgevingsprogramma
2001

geen

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EG)
nr. 2531/98 van de Raad van
23 november 1998 met betrekking
tot de toepassing van
reserveverplichtingen door de
Europese Centrale Bank

2001/0805
ECON

geen geen buiten
wetgevingsprogramma
2001

geen

Besluit van de Raad inzake de
aanpassing van de salarissen en
vergoedingen van de
personeelsleden van Europol

2001/0806
LIBE

verhoging met 2,5 % van de salarissen van
de personeelsleden van Europol voor de
periode van 1 juli 2000 tot 1 juli 2001

geen voor het deel huishoudelijke
kredieten.

buiten
wetgevingsprogramma
2001

geen
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Titel Referentie
datum

aankondiging
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma wetgevende
werkzaamheden

Financiële aspecten Comitologie

Verordening van de Raad
betreffende de sluiting van het
protocol tot vaststelling van de
voor de periode van 28 februari
2001 t/m 27 februari 2004
geldende vangstmogelijkheden en
financiële tegenprestatie, als
bedoeld in de overeenkomst
tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Islamitische
Bondsrepubliek der Comoren
inzake de visserij voor de kust van
de Comoren

2001/0088
PECH

het protocol bij de visserijovereenkomst
tussen de EG en de Comoren is op
27.02.2001 vervallen. Het onderhavige
voorstel regelt de technische en financiële
voorwaarden van de visserijactiviteiten van
EG-schepen in de wateren van de Comoren
voor de periode van 28.02.2001 t/m
27.02.2004.

voor de bedoelde periode worden
de vastleggings- en de
betalingskredieten in het kader
van begrotingslijn B7-8000
geraamd op 1.050.750 euro.

buiten
wetgevingsprogramma
2001

geen

Verordening van de Raad
houdende wijziging van
verordening (EG) nr. 1267/1999 tot
instelling van een
pretoetredingsinstrument voor
structuurbeleid

2001/0058
CONT

het onderhavige voorstel wijzigt enkele
bepalingen van verordening (EG)
nr. 1267/1999 in het licht van de inmiddels
opgedane ervaring op het gebied van
beoordeling en goedkeuring van in het
kader van ISPA te financieren maatregelen.

pretoetredingsinstrument voor
structuurbeleid (ISPA)

buiten
wetgevingsprogramma
2001

ISPA-comité, beheerscomité krachtens
besluit 1999/468/EG;
zie eveneens gedragscode voor de
tenuitvoerlegging door de Commissie van het
structuurbeleid;

Besluit van de Raad en de
Commissie inzake de sluiting van
de Stabilisatie- en
associatieovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de
voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, anderzijds

2001/0049
AFET

het onderhavige voorstel beoogt het
volgende: tot stand brengen van een
politieke dialoog; betere regionale
samenwerking; oprichting van een
vrijhandelszone; bepalingen m.b.t. het vrij
verkeer van werknemers, vrije vestiging,
levering van diensten, lopende betalingen
en kapitaalverkeer; toezegging van de
FYROM om haar wetgeving af te stemmen
op deze van de Europese Gemeenschap;
bepalingen m.b.t. de oprichting van een
associatie- en stabilisatieraad, een
associatie- en stabilisatiecomité en een
parlementair associatie- en
stabilisatiecomité;

dit akkoord brengt geen
bijkomende uitgaven voor het
CARDS-programma met zich.
Financiële voorstellen voor de
regio zullen worden beheerd via
en overeenkomstig de
CARDS-verordening en in het
financieel kader van de
CARDS-verordening onder
hoofdstuk B7-54 «Samenwerking
met de landen van de westelijke
Balkan»;

uitgestelde maatregel,
bekrachtigd in het
wetgevingsprogramma
2001

geen
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Titel Referentie
datum

aankondiging
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma wetgevende
werkzaamheden

Financiële aspecten Comitologie

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
bijkomend toezicht op
kredietinstellingen,
verzekeringsmaatschappijen en
beleggingsmaatschappijen die
deel uitmaken van een financiële
groep, en tot wijziging van de
richtlijnen 73/239/EEG,
79/267/EEG, 92/49/EEG,
92/96/EEG, 93/6/EEG en
93/22/EEG van de Raad en de
richtlijnen 98/78/EG en
2000/12/EG van het Europees
Parlement en de Raad

2001/0095
ECON

het onderhavige voorstel voor een richtlijn
stelt regels vast voor bijkomend toezicht op
gereglementeerde ondernemingen die
erkend zijn overeenkomstig artikel 6 van
richtlijn 73/239/EEG, artikel 6 van richtlijn
79/267/EEG, artikel 3, lid 1 van richtlijn
93/22/EEG of artikel 4 van richtlijn
2000/12/EG, en die tot een financiële groep
behoren. Het wijzigt eveneens de sectorale
regels die op deze gereglementeerde
ondernemingen van toepassing zijn;

geen nieuwe maatregel in het
wetgevingsprogramma
2001

oprichting van een reglementeringscomité,
het "comité van financiële groepen";
de bepalingen van art 5, 7, 8 van het
comitologiebesluit 1999/468/EG zijn van
toepassing;

Richtlijn van de Raad tot wijziging
van richtlijn 2000/29/EG van de
Raad betreffende de
beschermende maatregelen tegen
het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap
van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke
organismen

2001/0090
AGRI

het onderhavige voorstel heeft omwille van
een nieuwe aanpassing van het
communautair fytosanitair stelsel aan het
kader van de interne markt, tot doel
elementen in te bouwen die betrekking
hebben op: de invoering van
dedouaneringsprocedures door de officiële
fytosanitaire organismen van de lidstaten
en, in samenwerking met de
douaneautoriteiten, de invoer in de
Gemeenschap van planten of plantaardige
producten afkomstig van derde landen; de
invoering van het beginsel van harmonisatie
van de heffing voor fytosanitaire inspecties
bij invoer en van het niveau van deze
heffing;

geen hernieuwde maatregel,
bekrachtigd in het
wetgevingsprogramma
2001

aanpassing van de bepalingen van richtlijn
2000/29/EG om rekening te houden met het
comitologiebesluit 1999/468/EG, met name
art. 5 en art. 7, lid 3;
de Commissie wordt bijgestaan door het
permanent fytosanitair (regelgevend) comité,
dat is opgericht krachtens besluit
nr. 76/894/EEG van de Raad;
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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 de richtlijnen 66/401/EEG,
66/402/EEG en 66/403/EEG
betreffende het in de handel
brengen van respectievelijk
zaaizaad van
groenvoedergewassen,
zaaigranen en pootaardappelen

2001/0089
AGRI

het onderhavige voorstel heeft tot doel de
verkoop van zaaizaad in bulk aan de
eindconsument permanent toe te staan, op
voorwaarde dat specifieke voorwaarden
worden nageleefd, en de richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG en 66/403/EEG te
wijzigen;

geen buiten
wetgevingsprogramma
2001

daar de maatregelen die nodig zijn om de
richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG en
66/403/EEG uit te voeren,
beheersmaatregelen zijn in de zin van art. 2
van het comitologiebesluit 1999/468/EG,
moeten zij worden goedgekeurd volgens de
beheersprocedure waarin art. 4 van dit
besluit voorziet;

Besluit van de Raad tot vaststelling
van de bepalingen die nodig zijn
voor de uitvoering van het aan het
Verdrag van Nice gehechte
protocol betreffende de financiële
gevolgen van de beëindiging van
het EGKS-Verdrag en betreffende
het Fonds voor onderzoek inzake
kolen en staal

2001/0061
BUDG

het onderhavige voorstel heeft tot doel de
aanpassingen voor te stellen aan de
voorstellen die de Commissie op
6 september 2000 heeft goedgekeurd
inzake de financiële en
onderzoeksactiviteiten die na het verstrijken
van het EGKS-Verdrag moeten worden
verricht. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk
om rekening te houden met de nieuwe
rechtsgrond, die het aan het Verdrag van
Nice gehechte protocol vormt, betreffende
de financiële gevolgen van de beëindiging
van de EGKS en betreffende het beheer
van het Fonds voor onderzoek inzake kolen
en staal;
verwijst naar het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie;

alle activa en passiva van de
EGKS worden vanaf 24 juli 2002
aan de Europese Gemeenschap
overgedragen;

hernieuwde maatregel,
bekrachtigd in het
wetgevingsprogramma
2001

geen

Besluit van de Raad tot vaststelling
van de financiële
meerjarenrichtsnoeren voor het
beheer van de activa van de
"EGKS in liquidatie" en, wanneer
de liquidatie is afgesloten, van de
"activa van het Fonds voor
onderzoek inzake kolen en staal"

2000/0363
BUDG

het onderhavige voorstel heeft tot doel de
financiële meerjarenrichtsnoeren voor het
beheer van de activa van de "EGKS in
liquidatie" vast te stellen, die, wanneer de
liquidatie is afgesloten, "Activa van het
Fonds voor onderzoek inzake kolen en
staal" zullen heten;
verwijst naar het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie;

alle activa en passiva van de
EGKS worden vanaf 24 juli 2002
aan de Europese Gemeenschap
overgedragen;

hernieuwde maatregel,
bekrachtigd in het
wetgevingsprogramma
2001

geen
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Titel Referentie
datum

aankondiging
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Programma wetgevende
werkzaamheden

Financiële aspecten Comitologie

Besluit van de Raad tot vaststelling
van de technische
meerjarenrichtsnoeren betreffende
het onderzoeksprogramma van het
"Fonds voor onderzoek inzake
kolen en staal"

2000/0364
ITRE

het onderhavige voorstel heeft tot doel de
technische meerjarenrichtsnoeren vast te
stellen om de regels van de toekomstige
R&D-programma's inzake kolen en staal op
te stellen;
verwijst naar het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie;

alle activa en passiva van de
EGKS worden vanaf 24 juli 2002
aan de Europese Gemeenschap
overgedragen;

hernieuwde maatregel,
bekrachtigd in het
wetgevingsprogramma
2001

geen
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Begrotingswerkzaamheden
Titel Auteur Referentie

Zittingsdoc.
Rapporteur

Proce-
dure

Beraadslagingen
ter plenaire,

datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Besluit van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de aanpassing van de financiële
vooruitzichten in verband met de uitvoering van de
begroting (door de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad voorgelegd overeenkomstig
punten 16-18 van het Interinstitutioneel Akkoord van
6 mei 1999)

BUDG 2001/0075
A5-0110/2000
Colom i Naval

ACI Resolutie aangenomen
met wijzigingen

03-mei-01

�/� Schreyer
03/04/01

Te geven gevolg:
- alle tekorten wegwerken die zouden kunnen
voortvloeien uit de uitvoering van de begroting 2000
(kredieten voor communautaire initiatieven en
innoverende acties voor de periode 2000-2006)
- interinstitutioneel debat ter beoordeling van de
budgettaire en financiële gevolgen van het tijdschema
voor de uitbreiding, zoals dit blijkt uit de vorderingen van
de toetredingsonderhandelingen
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Politieke controle

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdoc.
Procedure

Beraadslagingen
ter plenaire,

datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Internet van de tweede generatie: de behoefte aan een
communautair onderzoeksinitiatief

2000/2102
ITRE

A5-0116/2001
INI

Resolutie aangenomen
03-mei-01

�/� Bolkestein
03/05/01

Te geven gevolg:
- grote prioriteit verlenen aan een onderzoeksinitiatief in het kader van
het 6de R&D-programma;
- een coherent juridisch kader creëren op het gebied van
internetbeveiliging;
- oprichting van een snel en doeltreffend transeuropees
onderzoeksnetwerk;
- het onderzoek naar infrastructuurexploitatie bevorderen;
- het onderzoek op het gebied van gegevensbeveiligingssystemen
bevorderen;

Beschikbaarheid van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik

2001/2054
ENVI

A5-0119/2001
COS

Resolutie aangenomen
met wijzigingen

03-mei-01

�/� Liikkanen
02/05/01

Te geven gevolg:
- voorstel tot wijziging van richtlijn nr. 81/851/EEG en van verordening
nr. 2377/90(EEG) van de Raad;
- invoering van een pan-Europees licentiesysteem; termijn: in de nabije
toekomst;

Jaarlijkse beoordeling van de uitvoering van de stabiliteits-
en convergentieprogramma's

2001/2009
ECON

A5-0127/2001
INI

Resolutie aangenomen
met wijzigingen

03-mei-01

�/� Solbes Mira
03/05/01

Te geven gevolg:
- nieuw verzoek tot overlegging van een geharmoniseerd tijdschema
voor de door de lidstaten opgestelde stabiliteitsprogramma's; te zijner
tijd, volledige betrokkenheid van het EP;
- Griekenland verzoeken de hervormingen van de overheidssector en de
inspanningen inzake begrotingsdiscipline en schuldvermindering voort te
zetten;
- aanbeveling om de belastingverlaging te koppelen aan een loonbeleid
dat samengaat met het behoud van de loonmatiging en de harmonie
tussen de sociale partners;
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdoc.
Procedure

Beraadslagingen
ter plenaire,

datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Vraagstuk van de nucleaire veiligheid, vijftien jaar na het
ongeluk van Tsjernobyl, en de gevolgen voor de
gezondheid

Fracties
B5-0321/2001

Verklaring

Gez. resolutie
aangenomen

03-mei-01

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

Te geven gevolg:
- steun verlenen voor de aanleg van gas- en olieleidingen;
- de inspanningen voortzetten om het milieu in de besmette gebieden te
saneren;
- epidemiologische studie van de gevolgen van Tsjernobyl voor geheel
Europa;
- betere samenwerking en dialoog tussen Oekraïense en Europese
parlementsleden op het gebied van energievraagstukken;

Partnerschap met de Verenigde Naties op het gebied van
ontwikkeling en humanitaire zaken

Commissie
Mededeling

�/� �/� Nielson
02/05/01

geen
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Diverse besluiten
Titel Auteur Rapporteur Zittingsdoc. Referentie Procedure Beraadslagingen ter

plenaire
Raad: standpunt

ter plenaire
Commissie: standpunt

ter plenaire
Datum

goedkeuring
Immuniteit van Peter Sichrovsky JURI Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM immuniteit niet

opgeheven
�/� �/� 03-mei-01

Immuniteit van Johannes Voggenhuber JURI Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM immuniteit niet
opgeheven

�/� �/� 03-mei-01

Immuniteit van Elisabeth Jeggle JURI MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM immuniteit opgeheven �/� �/� 03-mei-01
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VERGADERPERIODE VAN 14 TOT EN MET 17 MEI 2001

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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produits du tabac
FEOGA recouvrement des créances
exclusion sociale
sécurité générale des produits
produits d'alimentation des animaux
substances et préparations dangereuses
sécurité maritime
inspection des navires
mobilité des étudiants et autres personnes
comptes annuels, comptes consolidés
véhicules à moteur-pollution de l'air
eau-substances prioritaires
équipements électroniques-substances dangereuses

équipements électroniques-déchets
attestation de conducteur uniforme
gestion de l'aide alimentaire

codécison

règlement financier
Eurojust
personnel Europol
enfants et adolescents: consommation d'alcool
qualité de l'huile d'olive
OCM viande bovine
OCM fruits et légumes
Groenland: protocole de pêche
financement des partis politiques européens

consultation

adhésion de la Communauté aux règlements
104, 105, 106, 108, 109

de la comm.économique des Nnations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

comités d'entreprise et licenciements
stratégie pour le développement durable

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

institut de la pétition
huile d'olive:régime d'aide
préférences généralisées
reconnaissance mutuelle des décisions

en matière pénale
pensions sûres et viables
2001:grandes orientations économiques

e-learning
éducation de demain

enseigner et apprendre

Rapports requérant l'avis du PE

espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle

directive concernant le gaz
systèmes d'éducation et de formation

Questions orales

position de l'UE à la Conf.
contre le racisme, la xénophobie,

l'antisémitisme et l'intolérance
Moyen Orient
Algérie
Cameroun
Ethiopie
prisonniers turcs
ARY Macédoine
Bosnie/Herzégovine
enfants africains et travail forcé
liberté de presse
inondations en France

Débat d'actualité

Contrôle politique

BRS 2/2001
APB 2002
PE état prévisionnel 2002

Travaux budgétaires

calendrier des périodes
de session 2002

Décisions diverses

Session MAI II 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclarations
Comités d'entreprises et licenciements

Conseil/Commission : questions orales
- Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation
- Directive concernant le gaz
- Discussion annuelle sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Commission : communication
- Stratégie pour le développement durable

Algérie : état de situation

Bosnie/Herzégovine :
état de la situation et notamment à Banja Luka

Afrique :
Travail forcé des enfants africains

Moyen-Orient : état de situation

Turquie : situation des prisonniers

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine
(ARYM) : état du dossier

CEE-Danemark/Groenland :
Accord de pêche

inondations en France

Cameroun : droits de l'homme

Ethiopie : droits de l'homme

PE : calendrier des périodes de session - 2002

dialogue transatlantique UE-Etats-Unis

grandes orientations économiques

- Avant-projet du budget-général – Année 2002
- BRS 2/2001
- Etat prévisionnel du PE – Année 2002
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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 d é c i s i o n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

2 0 0 0 / 0 1 5 7  E M P L
F i g u e i r e d o  

A 5 - 0 1 5 5 / 2 0 0 1  

2 0 0 0 / 0 0 7 3  E N V I
G o n z a l e z  A l v a r e z

 A 5 - 0 1 3 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 8  E N V I
P a u l s e n

A 5 - 0 1 3 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 5  R E T T
W a t t s

A 5 - 0 1 4 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 6  R E T T
O r t u o n d o  L a r r e a
 A 5 - 0 1 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 2 1  C U L T
E v a n s

A 5 - 0 1 1 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 4 3  J U R I
I n g l e w o o d

A 5 - 0 1 3 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 1  E N V I
L a n g e

A 5 - 0 1 3 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 5  E N V I
B r e y e r

A 5 - 0 1 3 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 9  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 8  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 9 7  R E T T
v a n  D a m

A 5 - 0 1 5 1 / 2 0 0 1

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

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é 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 la t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

2 0 0 0 / 0 9 0 1  C O N T
v a n  H u l t e n

A 5 - 0 1 5 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 1 7  L I B E
G e b h a r d t

A 5 - 0 1 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 8 0 1  E N V I
S t i h l e r

A 5 - 0 1 5 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 5 8  A G R I
J o v é  P e r e s

 A 5 - 0 1 3 7 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 4 2  A G R I
S t u r d y

A 5 - 0 1 4 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 4 8  P E C H
L a n g e n h a g e n

A 5 - 0 1 2 9 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 1 1  A F C O
S c h l e i c h e r

A 5 - 0 1 6 7 / 2 0 0 1

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

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
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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

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

DELE 1999/0244
A5-0162/2001

Maaten

COD ***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

15-mei-01 …/… Byrne
14/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 76/308/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die
voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het
financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen en douanerechten, evenals van
schuldvorderingen uit hoofde van de belasting over de
toegevoegde waarde en van bepaalde accijnzen

CONT 1998/0206
A5-0139/2001

Garriga Polledo

COD ***II resolutie goedgekeurd
verificatie rechtsgrondslag
art. 63 van het Reglement

16-mei-01 zonder debat zonder debat

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van
samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale
uitsluiting

EMPL 2000/0157
A5-0155/2001

Figueiredo

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

17-mei-01 …/… Diamantopoulou
 16/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
algemene productveiligheid

ENVI 2000/0073
A5-0133/2001

Gonzalez Alvarez

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

16-mei-01 …/… Byrne
 15/05/01

Patten
16/05/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
goedkeuring

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Richtlijn 95/53/EG van de Raad tot vaststelling van
de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op
het gebied van diervoeding alsmede van Richtlijn 1999/29/EG van
de Raad inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding

ENVI 2000/0068
A5-0136/2001

Paulsen

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

15-mei-01 …/… Byrne
14/05/01

Wallström
15/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
eenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking
van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting
zijn ingedeeld)

ENVI 2000/0006
C5-0132/2001
zonder verslag

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd

16-mei-01 �/� �/�

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
de richtlijn van de Raad 95/21/EG betreffende de naleving, met
betrekking tot de schepen die gebruikmaken van havens in de
Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten
vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de
veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef-
en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole)

RETT 2000/0065
A5-0140/2001

Watts

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

16-mei-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Richtlijn 94/57/EG van de Raad inzake
gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de
inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de
desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties

RETT 2000/0066
A5-0144/2001

Ortuondo Larrea

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

16-mei-01 �/� de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake de
mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in
opleiding, vrijwilligers, leerkrachten en opleiders

CULT 2000/0021
A5-0115/2001

Evans

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

15-mei-01 �/� Reding
14/05/01

Wallström
15/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG met betrekking tot de
waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

JURI 2000/0043
A5-0130/2001

Inglewood

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

15-mei-01 �/� �/�



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN72

Bulletin 11.06.2001 - NL- PE 299.529

Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
goedkeuring

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

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

ENVI 2000/0211
A5-0131/2001

Lange

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

15-mei-01 zonder debat zonder debat

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van
het waterbeleid

ENVI 2000/0035
A5-0135/2001

Breyer

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

15-mei-01 �/� Wallström
15/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur

ENVI 2000/0159
A5-0146/2001

Florenz

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

15-mei-01 �/� Wallström
15/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

ENVI 2000/0158
A5-0148/2001

Florenz

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

15-mei-01 �/� Wallström
15/05/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van
Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de
toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de
Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of
over het grondgebied van een of meer lidstaten

RETT 2000/0297
A5-0151/2001

Van Dam

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

16-mei-01 �/� de Palacio
 15/05/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de
Raad betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de
voedselzekerheid

DEVE 2001/0005
C5-0007/2001
zonder verslag

COD ***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

16-mei-01 zonder debat zonder debat

Besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de
Europese Gemeenschap van Reglement nr. 106 van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
inzake de goedkeuring van luchtbanden voor landbouwvoertuigen
en aanhangwagens daarvan

ITRE 2000/0051
A5-0157/2001

Harbour

AVC *** wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

15-mei-01 zonder debat zonder debat

Besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de
Europese Gemeenschap van Reglement nr. 104 van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
inzake de goedkeuring van retroflectoren voor zware en lange
voertuigen en aanhangwagens daarvan

ITRE 2000/0061
A5-0158/2001

Harbour

AVC *** wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

15-mei-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

Besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de
Europese Gemeenschap van Reglement nr. 105 van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
inzake de goedkeuring van voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen bestemde voertuigen met betrekking tot de bijzondere
constructiekenmerken ervan

ITRE 2000/0075
A5-0159/2001

Harbour

AVC *** wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

15-mei-01 zonder debat zonder debat

Besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de
Europese Gemeenschap van Reglement nr. 109 van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
inzake de goedkeuring van de vervaardiging van coverbanden
voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens daarvan

ITRE 2000/0003
A5-0160/2001

Harbour

AVC *** wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

15-mei-01 zonder debat zonder debat

Besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de
Europese Gemeenschap van Reglement nr. 108 van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
inzake de goedkeuring van de vervaardiging van coverbanden
voor automobielen en aanhangwagens daarvan

ITRE 2000/0002
A5-0161/2001

Harbour

AVC *** wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

15-mei-01 zonder debat zonder debat

Verordening (EURATOM, EGKS, EG) van de Commissie tot
wijziging van Verordening nr. 3418/93 van de Commissie van 9
december 1993 houdende uitvoeringsvoorschriften betreffende
een aantal bepalingen van het Financieel Reglement van 21
december 1977

CONT 2000/0901
A5-0154/2001

van Hulten

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

15-mei-01 zonder debat zonder debat

Besluit van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust ter
versterking van de bestrijding van ernstige vormen van
georganiseerde criminaliteit
besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Eurojust-
team

LIBE 2000/0817
2000/0808

A5-0153/2001
Gebhardt

CNS * ini-gewijzigd 17-mei-01 �/� Vitorino
17/05/01

Besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en
vergoedingen van personeelsleden van Europol

LIBE 2001/0806
C5-0142/2001
zonder verslag

CNS * ini-goedgekeurd 16-mei-01 zonder debat zonder debat

Aanbeveling van de Raad over alcoholgebruik door kinderen en
adolescenten

ENVI 2001/0801
A5-0150/2001

Stihler

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

16-mei-01 �/� Byrne
15/05/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
goedkeuring

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening
nr. 136/66/EEG, alsmede van verordening (EG) nr. 1638/98, met
het oog op de verlenging van de steunregeling en van de
kwaliteitsstrategie voor olijfolie

AGRI 2000/0358
A5-0137/2001

Jové Peres

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

17-mei-01 �/� Schreyer
16/05/01

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1254/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees

AGRI 2001/0042
A5-0142/2001

Sturdy

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

16-mei-01 �/� Fischler
15/05/01

Verordening van de Raad tot rectificatie van Verordening (EG) nr.
2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten
en fruit

AGRI 2001/0052
C5-0094/2001
zonder verslag

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

16-mei-01 zonder debat zonder debat

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Vierde
Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening
van de visserij als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering
van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland,
anderzijds

PECH 2000/0348
A5-0129/2001
Langenhagen

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

16-mei-01 �/� Fischler
 15/05/01

Verordening van de Raad betreffende het statuut en de
financiering van Europese politieke partijen

AFCO 2001/0011
A5-0167/2001

Schleicher

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

17-mei-01 �/� Schreyer
17/05/01
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II. Wetgevingsamendementen

De aantallen en de onderdeling van de in de plenaire vergadering aangenomen amendementen worden vastgesteld volgens de criteria van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de redactionele
kwaliteit van de communautaire wetgeving, PB C 73 van 17 maart 1999.
De kolom "bijzondere aspecten van de aangenomen amendementen" vermeldt de volgende bijzonderheden over de aangenomen amendementen:  L:rechtsgrondslag, ►:Handvest van de
grondrechten, ΑΩ: tijdsaspecten, <=>:comitologie, €:budgettaire gevolgen, i-PE:recht op informatie, ╬:fraudebestrijding. Verschijnt het teken "e.a", dan kunnen de aangenomen amendementen
betrekking hebben op Verdragsbeginselen, andere vigerende besluiten, de organisatie van de procedure, redactionele aspecten, enz.

Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het
document

Bijzondere
aspecten van de

aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure

co
m

m
is

si
e

af
ko

m
st

ig
 v

an
fr

ac
tie

s

te
r p

le
na

ire

tit
el

pr
ea

m
bu

le

tit
el

 e
n

to
ep

as
si

ng
sg

eb

de
fin

iti
es

re
ch

te
n 

en
ve

rp
lic

ht
in

ge
n

ui
tv

oe
rin

gs
be

-
vo

eg
dh

ed
en

pr
oc

ed
ur

el
e

be
pa

lin
ge

n

to
ep

as
si

ng
s-

m
aa

tr
eg

el
en

ov
er

ga
ng

s-
be

pa
lin

ge
n

bi
jla

ge
n

sc
hr

ap
pi

ng
 v

an
te

ks
t

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een communautair actieprogramma ter
aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bij de
bestrijding van sociale uitsluiting

2000/0157
EMPL

Figueiredo
A5-0155/2001

COD ***II

15 0 15 0 5 4 0 0 2 1 1 0 2 0 <=>
►
€

i-PE
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
algemene productveiligheid

2000/0073
ENVI

Gonzalez Alvarez
A5-0133/2001

COD ***II

11 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 i-PE
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het
document

Bijzondere
aspecten van de

aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure
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Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van Richtlijn 95/53/EG van de Raad
tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie
van de officiële controles op het gebied van diervoeding
alsmede van Richtlijn 1999/29/EG van de Raad inzake
ongewenste stoffen en producten in diervoeding

2000/0068
ENVI

Paulsen
A5-0136/2001

COD ***II

6 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 �e.a�

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van de richtlijn van de Raad 95/21/EG
betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen
die gebruikmaken van havens in de Gemeenschap en
varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende
wateren, van internationale normen op het gebied van de
veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging
en leef- en werkomstandigheden aan boord
(havenstaatcontrole)

2000/0065
RETT
Watts

A5-0140/2001
COD ***II

2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van Richtlijn 94/57/EG van de Raad
inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor
met de inspectie en controle van schepen belaste
organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden
van maritieme instanties

2000/0066
RETT

Ortuondo Larrea
A5-0144/2001

COD ***II

7 0 7 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 �e.a�

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad
inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van
studenten, personen in opleiding, vrijwilligers,
leerkrachten en opleiders

2000/0021
CULT
Evans

A5-0115/2001
COD ***II

6 0 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 ΑΩ
i-PE
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het
document

Bijzondere
aspecten van de

aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure
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Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG
met betrekking tot de waarderingsregels voor de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen

2000/0043
JURI

Inglewood
A5-0130/2001

COD ***I

32 0 31 0 12 7 0 0 2 1 6 1 0 2 ΑΩ
i-PE

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

2000/0211
ENVI
Lange

A5-0131/2001
COD ***I

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ΑΩ

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het
gebied van het waterbeleid

2000/0035
ENVI

Breyer
A5-0135/2001

COD ***I

20 6 20 0 13 1 0 0 1 0 0 0 5 0 ΑΩ

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur

2000/0159
ENVI

Florenz
A5-0146/2001

COD ***I

20 6 23 0 7 5 0 0 5 3 1 1 1 0 ΑΩ
<=>
i-PE

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur

2000/0158
ENVI

Florenz
A5-0148/2001

COD ***I

73 16 81 0 23 8 9 0 7 5 14 2 12 1 ΑΩ
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het
document

Bijzondere
aspecten van de

aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure
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Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest,
van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad
betreffende de toegang tot de markt van het
goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of
naar het grondgebied van een lidstaat of over het
grondgebied van een of meer lidstaten

2000/0297
RETT

van Dam
A5-0151/2001

COD ***I

7 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ΑΩ

Verordening (EURATOM, EGKS, EG) van de Commissie
tot wijziging van Verordening nr. 3418/93 van de
Commissie van 9 december 1993 houdende
uitvoeringsvoorschriften betreffende een aantal
bepalingen van het Financieel Reglement van 21
december 1977

2000/0901
CONT

van Hulten
A5-0154/2001

CNS *

10 1 11 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 €
i-PE

Besluit van de Raad betreffende de oprichting van
Eurojust ter versterking van de bestrijding van ernstige
vormen van georganiseerde criminaliteit

2000/0817
LIBE

Gebhardt
A5-0153/2001

CNS *

25 2 26 0 9 9 0 0 0 2 4 0 0 2 ΑΩ
►

i-PE

Aanbeveling van de Raad over alcoholgebruik door
kinderen en adolescenten

2001/0801
ENVI
Stihler

A5-0150/2001
CNS *

52 4 52 0 12 23 0 0 1 1 15 0 0 0 �e.a�
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het
document

Bijzondere
aspecten van de

aangenomen
amendementen

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure
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Verordening van de Raad houdende wijziging van
Verordening nr. 136/66/EEG, alsmede van verordening
(EG) nr. 1638/98, met het oog op de verlenging van de
steunregeling en van de kwaliteitsstrategie voor olijfolie

2000/0358
AGRI

Jové Peres
A5-0137/2001

CNS *

48 0 48 1 20 10 1 0 1 0 14 0 0 1 ΑΩ

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees

2001/0042
AGRI
Sturdy

A5-0142/2001
CNS *

23 0 23 0 6 2 0 0 0 0 12 0 0 3 ΑΩ
€

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het
Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor
de uitoefening van de visserij als bedoeld in de
Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van
Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland,
anderzijds

2000/0348
PECH

Langenhagen
A5-0129/2001

CNS *

8 0 9 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 i-PE

Verordening van de Raad betreffende het statuut en de
financiering van Europese politieke partijen

2001/0011
AFCO

Schleicher
A5-0167/2001

CNS *

22 5 25 0 9 9 0 0 2 1 3 1 0 0 ΑΩ
►
€
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III. Indiening wetgevingsdocumenten: programmering, financiële aspecten, comitologie

Titel Referentie
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Financiële aspecten Programma wetgeven-
de werkzaamheden

Comitologie

Meerjarenkaderprogramma 2002-
2006 van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie
(EURATOM) voor de activiteiten op
het gebied van onderzoek en
opleiding ter bevordering van de
totstandbrenging van de Europese
onderzoeksruimte

2001/0054
ITRE

Dit voorstel, ingediend uit hoofde van
artikel 7 van het EURATOM-Verdrag,
voorziet in de ontwikkeling van een aantal
activiteiten op het gebied van onderzoek,
technologieontwikkeling, internationale
samenwerking, verspreiding, valorisatie en
opleiding op de volgende gebieden: de
behandeling en opslag van afval;
beheerste kernfusie; de EURATOM-
activiteiten van het Gemeenschappelijk
Centrum voor onderzoek.
Dit besluit verwijst naar het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie.

Het referentiebedrag voor de
periode 2002-2006 is 1.230 mio
€, waarvan 150 mio € voor de
behandeling en opslag van afval,
700 mio € voor beheerste
kernfusie, 50 mio € voor andere
EURATOM-activiteiten en 330
mio € voor de EURATOM-
activiteiten van het GCO.

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

de comités van het kaderprogramma op
het gebied van O&O vallen op dit moment
niet onder het besluit 1999/468/EG

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Bulgarije betreffende de
deelname van Bulgarije aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en
informatienetwerk

2000/0346
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Estland betreffende de
deelname van Estland aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -
informatienetwerk

2000/0347
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen
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Titel Referentie
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Financiële aspecten Programma wetgeven-
de werkzaamheden

Comitologie

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Slowaakse Republiek betreffende de
deelname van Slowakije aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -
informatienetwerk

2000/0351
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden;

geen

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Slovenië betreffende de
deelname van Slovenië aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -
informatienetwerk

2000/0352
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Letland betreffende de
deelname van Letland aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -
informatienetwerk

2000/0354
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Hongarije betreffende de
deelname van Hongarije aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -
informatienetwerk

2000/0355
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen
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Titel Referentie
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Financiële aspecten Programma wetgeven-
de werkzaamheden

Comitologie

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Tsjechische Republiek betreffende
de deelname van Tsjechië aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -
informatienetwerk

2000/0356
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Roemenië betreffende de
deelname van Roemenië aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en
informatienetwerk

2000/0357
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Litouwen betreffende de
deelname van Litouwen aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -
informatienetwerk

2000/0359
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen

Besluit van de Raad over het sluiten
van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Polen betreffende de
deelname van Polen aan het
Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en
informatienetwerk

2000/0360
ENVI

geen geen maatregel die door de
COMM in 2000 is
goedgekeurd en door
de RAAD in 2001 is
doorgezonden

geen
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Titel Referentie
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Financiële aspecten Programma wetgeven-
de werkzaamheden

Comitologie

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Richtlijn
96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG
betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor
elektriciteit en aardgas

2001/0077
ITRE

Dit voorstel wijzigt de richtlijnen 96/92/EG
en 98/30/EG en doet de richtlijnen
90/547/EEG en 91/296/EEG(3) vervallen
ten einde homogene voorwaarden voor de
toegang tot de netwerken voor gas en
elektriciteit te scheppen, zelfs bij doorvoer.
Deze wetgevingsvoorstellen houden
rekening met de conclusies van de
Europese Raad van Lissabon van 23/24-
03-2000 en de resolutie van het Parlement
van 6-07-2000

geen uitgestelde maatregel
die in het
wetgevingsprogramma
2001 is gevalideerd

zie het voorstel voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad
betreffende de voorwaarden voor toegang
tot het net voor grensoverschrijdende
handel in elektriciteit, dossier 2001/0078

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
de voorwaarden voor toegang tot het
net voor grensoverschrijdende
handel in elektriciteit

2001/0078
ITRE

Dit voorstel beoogt stimulering van de
grensoverschrijdende handel in elektriciteit
en dus van de mededinging op de interne
markt voor elektriciteit door de vaststelling
van een compensatiemechanisme voor de
doorvoer van elektrische stroom en van
geharmoniseerde beginselen voor de
vergoedingen voor het
grensoverschrijdende vervoer alsook de
toewijzing van beschikbare
koppelingscapaciteit aan de nationale
vervoersnetten

het VOB 2002, begrotingslijn B4-
1040 voorziet vk van 0,6 mio €
en bk van 0,5 mio €

uitgestelde maatregel
die in het
wetgevingsprogramma
2001 is gevalideerd

deze verordening voorziet in:
een regelgevend comité en een
raadgevend comité;
de bepalingen van besluit 199/468/EG en
met name de artikelen 5, 7 et 8 zijn van
toepassing

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad houdende
drieëntwintigste wijziging van richtlijn
76/769/EEG van de Raad inzake de
beperking van het op de markt
brengen en van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten (stoffen die zijn ingedeeld
als kankerverwekkend, mutageen of
vergiftig voor de voortplanting)

2001/0110
ENVI

De 23ste wijziging die wordt voorgesteld
zou de lijst met kankerverwekkende,
mutagene en vergiftige stoffen in bijlage I
van richtlijn 76/769/EEG uitbreiden met de
stoffen die zijn ingedeeld als k/m/v van
categorie 1 of 2 in de 25ste en 26ste
aanpassingen aan de technische
vooruitgang van richtlijn 67/548/EEG. Het
gebruik van al deze stoffen  door de
consument wordt dus verboden

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

geen

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de kwaliteit
van benzine en van dieselbrandstof
en tot wijziging van Richtlijn

2001/0107
ENVI

Dit voorstel beoogt aanvulling van de
milieuspecificaties die gelden voor benzine
en dieselbrandstof uit hoofde van artikel 9
van richtlijn 98/70/EG

geen uitgestelde maatregel
die in het
wetgevingsprogramma
2001 is gevalideerd

bevestiging van een regelgevend comité
uit hoofde van het besluit 1999/468/EG
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Titel Referentie
ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Financiële aspecten Programma wetgeven-
de werkzaamheden

Comitologie

98/70/EG van de Raad

Verordening van de Raad houdende
wijziging van verordening (EEG) nr.
2847/93 tot invoering van een
controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid

2001/0096
PECH

Dit voorstel beoogt wijziging van
verordening (EEG) nr. 2847/93 om nieuwe
controlemaatregelen te kunnen invoeren
die voor een betere naleving van de
quotaregeling moeten zorgen

geen uitgestelde maatregel
die in het
wetgevingsprogramma
2001 is gevalideerd

in verordening 2847/93 is sprake van een
comité van beheer voor de visserij en de
acquacultuur

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad over de
energieprestaties van gebouwen

2001/0098
ITRE

Dit voorstel wil betere energieprestaties
van gebouwen in de EU bewerkstelligen
door ervoor te zorgen dat voor zover
mogelijk alleen maatregelen worden
genomen die een zuinig en efficiënt
energiegebruik mogelijk maken; hiertoe
worden vastgesteld: een algemeen kader
voor een gemeenschappelijke
berekeningsmethode voor de
geïntegreerde energieprestatie van
gebouwen ; toepassing van
minimumnormen op de energieprestatie
van nieuwe gebouwen; toepassing van
minimumnormen op de energieprestaties
van bestaande grote gebouwen wanneer
deze renovatie ondergaan; certificering
van de energieprestaties van gebouwen
en, in openbare gebouwen, het op een
duidelijk zichtbare plaats aanbrengen van
afgegeven certificaten en andere relevante
informatie; regelmatige keuring en
beoordeling van verwarmingsketels en
klimaatsbeheersingsinstallaties in
gebouwen.

geen uitgestelde maatregel
die in het
wetgevingsprogramma
2001 is gevalideerd

aanpassing van het regelgevend comité
dat is ingesteld bij artikel 10 van de richtlijn
van de Raad 92/75/EEG aan de
bepalingen van de artikelen 5, 7 en 8 van
het besluit 1999/468/EG
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Begrotingswerkzaamheden

Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

procedure Beraadslagin-
gen ter plenaire

datum
goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Ontwerp van gewijzigde en aanvullende
begroting nr. 2/2001 van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2001

BUDG 2001/2026
A5-0138/2001

Ferber

BUD goedkeuring
GAB 2/2001

zonder
amendement of

wijziging;
Res. aangen.

17-mei-01

�/� Schreyer
16/05/01

Te geven gevolg :
- toepassing van de paragrafen 39 en 40 van het Interinst. Akk. inzake
begrotingsdiscipline en verbetering van de begrotingsprocedure;
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

procedure Beraadslagin-
gen ter plenaire

datum
goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Raming van de ontvangsten en uitgaven
van het Parlement voor het begrotingsjaar
2002

BUDG 2001/2062
A5-0166/2001

Buitenweg

BUD raming
goedgekeurd;

resolutie
aangenomen
met amend.
17-mei-01

�/� �/� Te geven gevolg :
- analyse van de voorbereidingen op de uitbreiding; termijn : 30/06/2001;
- verslag over de instelling van permanente voorlichtingsbureaus; termijn:
najaar 2001;
- bestuderen van de mogelijkheden voor de deelneming van leden van de
parlementen van kandidaat-landen aan de werkzaamheden van de
parlementaire commissies;
- mogelijkheid van budgettering van de voorbereidende werkzaamheden in
het kader van de begrotingsprocedure 2002;
- specifieke verplichtingen voortvloeiende uit het gebouwenbeleid, het
statuut van de leden, het personeelsbeleid en andere activiteiten en de
opvoering van kredieten daarvoor in de reserve of een lijn;
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

procedure Beraadslagin-
gen ter plenaire

datum
goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Voorontwerp van algemene begroting -
begrotingsjaar 2002

Commis-
sie

�/� Medede-
ling

�/� �/� Schreyer
16/05/01

Vastleggingen en betalingen: vastleggingskredieten bedragen zo'n €100,3
miljard (+3.4% t.o.v. 2001) zodat er sprake is van een speling van meer
dan €500 miljoen onder het plafond van de Financiële Vooruitzichten 2000-
2006. De toename van de betalingskredieten bleef beperkt tot 4.8% (circa
€97.7 miljard)). In relatieve termen blijven zij op hetzelfde niveau als in
2001, namelijk 1.06% van het BNP van de EU.
AGRI: De landbouwuitgaven vormen het grootste deel (46%) van de
voorgestelde begroting en tonen ook de grootste toename (+5.0% in
verhouding tot de uitgaven van 2001).
STRUCT-maatregelen: Dankzij het besluit om in 2002 €870 miljoen van de
middelen die zijn overgebleven van 2000 te gebruiken, bedraagt de
toename 2.8%. Zonder deze herbudgettering bewijst de toename met
slechts 1.5% dat de steun stabiliseert en geleidelijk aan meer regio's niet
langer voor steun in aanmerking komen, zoals ook was voorzien in de
Financiële Vooruitzichten.
INT beleid: De stijging van de vastleggingen is hoger dan het gemiddelde
van de begroting (+4%). De voornaamste posten zijn: O&O met meer dan
€4 miljard; In totaal wordt €111,7 miljoen voorgesteld (+ 7.1% in
vergelijking met 2001) €7,5 miljoen wordt opgevoerd voor het opzetten van
het Europese Voedselagentschap; De kredieten voor het milieuprogramma
LIFE III  bedragen €140,6 miljoen. Dit is een stijging met €.2 miljoen
vergeleken bij 2001; Justitie en binnenlandse zaken: Met het voor 2002
geplande bedrag van ongeveer €81 miljoen kunnen de activiteiten worden
voortgezet op hetzelfde niveau als in 2001, met inbegrip van het DAPHNE-
programma (€miljoen ter bestrijding van geweld tegen kinderen), het
Europese Fonds voor vluchtelingen (€miljoen) en de campagne tegen
discriminatie (€miljoen)
AID voor derde landen: Betalingskredieten zijn 2,4% lager.
Pre-toetreding: voor SAPARD, ISPA en het PHARE-programma wordt het
totale bedrag van €.328 miljard in de begroting opgenomen.
ACCES: Voor betalingskredieten is het budget €4,4 miljard kleiner dan
theoretisch met de uitbreiding was gepland.
ADMN uitgaven: 5,1% van de totale begroting met inbegrip van de
personeelskosten.
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Politieke controle

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadsla-
gingen ter
plenaire
Datum

goedkeur.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Het verzoekschrift in de 21ste eeuw 2000/2026
PETI

A5-0088/2001
INI

Resolutie
aangen.

15-mei-01

zonder
debat

zonder debat Verwijzing naar het Handvest van de grondrechten;
Te geven gevolg
- herziening van het Interinstitutioneel Akkoord van 1989;
- aanpassing van de bevoegdheden van de comm PETI en verzoek aan de sec-gen van het
EP om een verslag;
- vóór de vorming van een Europees netwerk van nationale ombudsmannen;
- een jaarlijkse evaluatiebijeenkomst EP/REEAD/COMM ;

Speciaal Verslag nr. 11/2000 van de
Rekenkamer over de steunregeling voor
olijfolie, vergezeld van de antwoorden van de
Commissie

2001/2001
CONTA

A5-0114/2001
COS

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen
17-mei-01

�/� Schreyer
16/05/01

Te geven gevolg:
- uitvoeren van de eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer om de bestaande
steunregelingen te vervangen; termijn : kort, ander een overgangsmaatregel nemen;
- zorgen voor een sterk vereenvoudigde regeling die berust op betrouwbare gegevens over de
hoeveelheden door de maalderijen verwerkte olijven en geproduceerde olie;
- olijfolie laten vallen onder het Geïntegreerd beheers- en controlesysteem;
- opzetten van een gemeenschappelijk stelsel voor verkoopbevordering;
- evaluatie van de rentabiliteit van de nationale controleorganen;
- voorstel voor een geïntegreerde strategie, een actieplan en een tijdschema op basis van art.
280 EGV;
- opstellen van en reeks wetgevende en bestuursrechtelijke bepalingen.

Toepassing, voor de periode van 1 juli 1999
t/m 31 december 2001, van een
meerjarenschema van algemene
tariefpreferenties teneinde de
douanevrijstelling zonder enige kwantitatieve
beperking uit te breiden tot producten van
oorsprong uit de minst ontwikkelde landen

2000/0239
DEVE

A5-0128/2001
COS

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen
16-mei-01

�/� Lamy
15/05/01

Te geven gevolg :
- vaststellen van een beleid voor controle op de uitvoer van wapens naar de minst ontwikkelde
landen en nakomen van het VN-register van de uitvoer van wapens;
- opstellen van gezamenlijke effectstudies met de ACS-landen in verband met het voorstel
"Alles behalve wapens";
- instrumenten voor technische bijstand om fraude te voorkomen;
- evaluatie van de tenuitvoerlegging na raadpleging van het EP en de ACS, in overleg met de
minst ontwikkelde landen en de betrokken sociale instanties;
- periodieke toetsing; termijn: om de vijf jaar.



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 89

Bulletin 11.06.2001 - NL- PE 299.529

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadsla-
gingen ter
plenaire
Datum

goedkeur.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Wederzijdse erkenning van definitieve
beslissingen in strafzaken

2000/2295
LIBE

A5-0145/2001
COS

Resolutie
aangenomen

17-mei-01

�/� Verheugen
17/05/01

Te geven gevolg :
- vaststelling van de belangrijkste terreinen van het recht en de procedures waarvoor
minimumnormen nodig zijn;
- vaststelling van regels voor die gevallen waarin het vonnis uitgevoerd kan worden in een
andere lidstaat dan waar het is uitgesproken;
- vorming van een toegankelijk register van strafrechtelijke procedures;
- deelneming van de kandidaat-landen aan de vorming van een systeem van wederzijdse
erkenning van definitieve beslissingen in strafzaken.

De ontwikkeling van de sociale bescherming
op de lange termijn: veilige en houdbare
pensioenen

2001/2003
EMPL

A5-0147/2001
COS

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen
17-mei-01

�/� Diamantopoulou
16/05/01

Te geven gevolg :
- organisatie van een debat over de pensioenen; termijn : agenda van de Europese Raad van
Göteborg;
- Europese samenwerking op pensioengebied: termijn: Belgisch Voorzitterschap;
- vorming van het financiële raamwerk voor een hervorming van de pensioenstelsels;
- bekijken welke initiatieven genomen zouden kunnen worden om uitvoering te geven aan de
aanbeveling van 1992 inzake een minimuminkomen;
- nemen van fiscale, sociale et arbeidsrechtelijke maatregelen ter ondersteuning van de
verzorging van zieken en bejaarden bij de familie thuis;
- voorlichtings- en opvoedingscampagnes om de publieke opinie gevoelig te maken voor de
solidariteit tussen de generaties en met afhankelijke personen;
- regeling op Europees niveau van de belastingheffing op pensioenen in de lidstaten;
- harmonisatie van de belastingheffing op aanvullende pensioenen;
- indiening van het verslag van het comité voor sociale bescherming over de toekomst van de
pensioenregelingen.

Globale richtsnoeren voor het economisch
beleid van de lidstaten en de Gemeenschap in
2001

2001/2081
ECON

A5-0165/2001
COS

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen
15-mei-01

�/� Solbes Mira
15/05/01

Te geven gevolg:
- opneming van de verplichtingen van Kyoto in de richtsnoeren voor het economisch beleid;
- hervorming van de markten voor kapitaal, goederen en arbeid ter bevordering van de
investeringen;
- zorgen voor de nodige financiële speelruimte in het kader van het streven de
pensioenregelingen aan te passen;
- opneming van de sectoren van de kenniseconomie in de globale richtsnoeren;
- vorming van een adequaat rechtsbestel voor biotechnologie en informatie- en
communicatietechnologie;
- wijziging van artikel 99, lid 2 EGV
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadsla-
gingen ter
plenaire
Datum

goedkeur.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Initiatief en actieplan 2001-2004 "e-Learning -
Het onderwijs van morgen uitdenken"

2000/2337
CULT

A5-0152/2001
COS

Resolutie
aangenomen

15-mei-01

�/� Reding
14/05/01

Te geven gevolg:
- vaststelling van maatregelen die bij voorrang genomen moeten worden om de kloof tussen
landen op het gebied van de nieuwe technologieën te verkleinen;
- verlaging van de kosten voor toegang tot de nieuwe technologieën en het Internet;
- alle scholen in de Europese Unie toegang geven tot Internet; termijn: 31/12/2001 ;
- onderzoeken van de prijsstelling voor de toegang tot het Internet voor onderwijsinstellingen;
- vorming van een trans-Europees hogesnelheidsnet;
- opneming van de informatietechnologieën in de onderwijsprogramma's;
- vaststellen van indicatoren voor het toezicht op de uitvoering van het initiatief e-Learning

Het onderwijs van morgen uitdenken - De
innovatie bevorderen met behulp van de
nieuwe technologieën

2000/2090
CULT

A5-0299/2000
COS

Resolutie
aangenomen

15-mei-01

�/� Reding
14/05/01

Te geven gevolg:
- bevorderen en onderhouden van de veeltaligheid en culturele verscheidenheid bij de
invoering van nieuwe technologieën op school; maatregelen ter vergemakkelijking van de
toegang van alle leerlingen tot informatie- en communicatietechnologie;
- bijzondere aandacht besteden aan de specifieke behoeften van kinderen met
aanpassingsproblemen en gehandicapte kinderen;
- prioriteit geven aan de opleiding van leerkrachten in de nieuwe technologieën in het kader
van de structuurfondsen;
- indienen van een actieplan inzake informatie- en communicatietechnologie;
- vorming van partnerschappen met verschillende universiteiten in de geest van de
overeenkomsten van Bologna;
- totstandbrenging van openbare informatie- en communicatienetwerken;
- opstellen van een programma voor de vorming van een Europees onderwijsnetwerk uit
hoofde van artikel 158 EGV;

Tenuitvoerlegging van het Witboek:
"Onderwijzen en leren: naar een cognitieve
samenleving"

2000/2088
CULT

A5-0302/2000
COS

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen
15-mei-01

�/� Reding
14/05/01

Te geven gevolg:
- informatie betreffende de financiering van projecten in het kader van basisonderwijs voor
volwassenen;
- informatie over de uitwisseling van gegevens tussen bevoegde diensten van de lidstaten;
- bevordering van het onderwijs in gebarentaal;

Toepassing door de lidstaten van de
Gasrichtlijn

�/�
ITRE

B5-0170/2001
QUO-Commissie

�/� �/� Verheugen
17/05/01

mate van omzetting van de richtlijn, met name informatie over de stand van zaken in Duitsland
en Frankrijk
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadsla-
gingen ter
plenaire
Datum

goedkeur.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Jaarlijkse bespreking 2000 inzake een ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

�/�
LIBE

B5-0339/2001
QUO-Raad

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen
16-mei-01

Bodström
04/04/01

Klingvall
04/04/01

Vitorino
04/04/01

verwijzing naar het Handvest van de grondrechten
Te geven gevolg:
- indiening van globale strategieën met een exact tijdschema voor het voortzetten van
bepaalde centrale beleidsmaatregelen;
- rationalisatie van de werkmethoden voor het vaststellen van wetgevingsbesluiten;

Aanbeveling betreffende het standpunt van de
Europese Unie op de Wereldconferentie tegen
racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en
intolerantie

�/�
LIBE

B5-0340/2001

Aanbeveling
aangenomen

met
wijzigingen
16-mei-01

�/� �/� verwijzing naar het Handvest van de grondrechten
Te geven gevolg:
- zenden van een delegatie naar de Wereldconferentie tegen racisme in Durban (Zuid-Afrika);
termijn: 31-8/4-9-2001 ;
- EP op de hoogte houden van en raadplegen over de voornaamste aspecten en de
belangrijkste keuzen in verband met het gemeenschappelijk standpunt dat op die conferentie
vastgesteld zal worden

Toekomstige doelstellingen van de onderwijs-
en opleidingssystemen

�/�
CULT

B5-0341/2001
QUO-Commissie

Resolutie
aangenomen

16-mei-01

�/� Reding
14/05/01

Te geven gevolg:
- het EP betrekken bij de opstelling van een vervolgverslag en de maatregelen die genomen
moeten worden in het kader van het werkprogramma voor de langere termijn

Situatie in het Midden-Oosten �/�
Fracties

B5-0344/2001
Verklaring

Raad/Commissie

Gezamenlijk
e resolutie

aange-
nomen met
wijzigingen
17-mei-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Te geven gevolg:
- de Palestijnse Autoriteit verzoeken alles in het werk te stellen om terrorisme te bestrijden, het
geweld te beperken en extremistische elementen onder controle te houden;
- de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorstellen om een waarnemingsmissie naar de
Palestijnse gebieden te sturen;
- de Israëlische regering verzoeken om de onderhandelingen te hervatten;
- een gezamenlijke strategie voor het Midden-Oosten op te stellen en aan te nemen;
- beslissende maatregelen nemen tegen elke schending door Israël van de herkomstregels in
het kader van de handelsovereenkomst met de EU en verslaglegging aan het EP;
- de regeringen van Syrië en Israël verzoeken om de Libanese regering in staat te stellen haar
soevereiniteit uit te oefenen op haar eigen grondgebied;
- de landen in het Midden-Oosten verzoeken om samen te werken bij de bestrijding van
terroristische netwerken



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN92

Bulletin 11.06.2001 - NL- PE 299.529

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadsla-
gingen ter
plenaire
Datum

goedkeur.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Transatlantische dialoog �/�
Fracties

B5-0345/2001
Verklaring

Raad/Commissie

RC aange-
nomen met
wijzigingen
17-mei-01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Te geven gevolg:
- gezamenlijke agenda vaststellen; termijn: op de komende Top EU/Verenigde Staten in
Göteborg;
- het EP het EU-standpunt voorleggen vóór elke Top EU/Verenigde Staten en verslag
uitbrengen over de behaalde resultaten;
- de leden van het EP en het Amerikaanse Congres betrekken bij alle volgende
topbijeenkomsten EU-Verenigde Staten;
- hen hierbij betrekken in de vorm van een officiële bijeenkomst met de groep van prominenten;
- onderzoeken hoe de huidige interparlementaire uitwisseling omgezet zou kunnen worden in
een Transatlantische assemblee;
- gemeenschappelijke standpunten innemen binnen internationale organisaties;
- de democratische controle op de WTO versterken;
- de parlementaire dimensie bevorderen;
- deelnemen aan de voorbereiding van de parlementaire bijeenkomst die zal plaatsvinden
tijdens de WTO-vergadering; termijn: november 2001 in Qatar;
- de VS verzoeken om de in het kader van het Protocol van Kyoto aangegane verplichtingen
gestand te doen;

Situatie in Algerije �/�
Fracties

B5-0350/2001
Actualiteitendebat

RC aange-
nomen met
wijzigingen
17-mei-01

�/� Verheugen
17/05/01

Te geven gevolg:
- de Algerijnse autoriteiten verzoeken om zich te onthouden van repressiemaatregelen tegen
de bevolking van Kabilië; een eind te maken aan het geweld, de verantwoordelijken voor de
moord op burgers te berechten en maatregelen te nemen om de veiligheid van de burgers te
garanderen;
- de vrijheid van handelen van verenigingen garanderen;
- hervormingen uitvoeren om te zorgen dat sprekers van de tamazight-taal hun recht op een
eigen cultuur en taal ten volle kunnen uitoefenen;
- de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst EU/Algerije voortzetten;
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Auteur
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Beraadsla-
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Raad:
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ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Persvrijheid in de wereld �/�
Fracties

B5-0356/2001
Debat-mensen-

rechten

RC aange-
nomen met
wijzigingen
17-mei-01

�/� Verheugen
17/05/01

Handvest van de grondrechten
Te geven gevolg:
- eerbiediging van het recht van eenieder;
- waarborging van de veiligheid van journalisten en invrijheidstelling van personen die
onrechtmatig gevangen worden gehouden;
- waken over de eerlijkheid van processen, openstelling daarvan voor het publiek en toestaan
van de aanwezigheid van internationale waarnemers;
- aandacht voor belangenconflicten en eerbiediging van de perswetgeving;
- openen van een brede discussie over de economische en financiële organisatie van
persbedrijven;
- controle op de toepassing van de wetgeving inzake de vrijheid van meningsuiting in
samenwerking met de VN en de OESO;
- instelling van een Europees Jaar van de persvrijheid met communautaire en nationale
initiatieven;

Situatie in Bosnie/Herzegovina en met name in
Banja Luka

�/�
Fracties

B5-0357/2001
Actualiteitendebat

RC aange-
nomen

17-mei-01

�/� Verheugen
17/05/01

Te geven gevolg:
- vorming van nationale onderzoekscommissies om de bedrijvers van gewelddaden te
vervolgen;
- de autoriteiten van de Rep Srpska te verzoeken om hun medewerking met het oog op de
arrestatie van de voormalig president Radovan Karadjic en de Bosnisch-Servische ex-generaal
Ratko Mladic;
- Kroatië verzoeken een wet inzake het eigendomsstelsel aan te nemen;
- de Bosnisch-Kroatische autoriteiten verzoeken om de Overeenkomst van Dayton na te
komen; in dit verband met de OESO en andere internationale organisaties alsook lokale
instellingen samenwerken om de toepassing van de overeenkomsten van Dayton te
verzekeren;
- de bijstand voor de gemeenschappen van Bosnië-Herzegovina versterken en overwegen de
EU-steun voor de autoriteiten van de Rep Srpska op te schorten;

Kameroen �/�
Fracties

B5-0358/2001
Debat-Mensen-

rechten

RC aange-
nomen

17-mei-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Te geven gevolg:
- onafhankelijke onderzoekscommissie om de eventuele verantwoordelijkheid van de leiding
van de gendarmerie vast te stellen zonder dat dit ten koste gaat van het werk van de strijders
voor de mensenrechten en de lokale organisaties die zich met deze kwestie bezighouden;
- als waarnemer rechtszaken bijwonen en technische bijstand verlenen aan de magistraten die
met het onderzoek in deze kwestie zijn belast;
- overleg plegen met Kameroen om duidelijkheid te brengen in de mensenrechtensituatie in dit
land;
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Kinderarbeid in Afrika �/�
Fracties

B5-0359/2001
Actualiteitendebat

RC aange-
nomen

17-mei-01

�/� Verheugen
17/05/01

Te geven gevolg:
- ratificeren van de VN-Conventie inzake de rechten van het kind en de ILO-Conventie inzake
de ergste vormen van kinderarbeid;
- onderzoek naar de gebeurtenissen op het schip "Etireno" en nemen van maatregelen om de
handel in kinderen te voorkomen;
- meer aandacht voor de kwestie van de mensenhandel;
- uitvaardigen van internationale arrestatiebevelen tegen de organisatoren van netwerken die
zijn gespecialiseerd in de handel in kinderen;
- bijstand voor de landen die betrokken zijn bij de handel in kinderen en totstandbrenging van
programma's voor de herintegratie van kinderen die tot slaaf waren gemaakt;
- ondersteuning van de campagne "Say Yes for Children";
- een belangrijke rol spelen op de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties over kinderen in september;
- voorstellen doen ter bevordering van de plattelandsontwikkeling in de Afrikaanse landen
zodat er eind komt aan dit verschijnsel;

Ethiopië �/�
Fracties

B5-0360/2001
Debat-Mensen-

rechten

RC
aangenomen

17-mei-01

�/�. Verheugen
17/05/01

Te geven gevolg:
- het optreden van de veiligheidstroepen onderzoeken;
- invrijheidstelling van gearresteerde politici en militanten van de organisaties die zich inzetten
voor de mensenrechten;
- invrijheidstelling van studenten die geen gewelddaden hebben begaan;
- organiseren van een algemene binnenlandse Ethiopische dialoog over vrede en nationale
verzoening;

Overstromingen in Frankrijk �/�
Fracties

B5-0382/2001
Actualiteitendebat

RC aange-
nomen met
wijzigingen
17-mei-01

�/� Verheugen
17/05/01

Te geven gevolg:
- bijzondere financiële steunverlening;
- snellere overmaking van kredieten die reeds zijn toegekend in het kader van de
structuurfondsen en voorstellen doen voor een besluit om "communautaire steun voor de
wederopbouw van de getroffen gebieden" vrij te maken;
- herstel van de begrotingslijn voor spoedhulp bij natuurrampen in de EU;
- voorstellen om bij wijze van uitzondering de zonering in overstroomde gebieden te wijzigen in
het kader van de structuurfondsen;
- vermijden dat infrastructuur en huizen worden gebouwd in gebieden die gevaar lopen
overstroomd te worden ;
- zorgen voor naleving van de verplichtingen van Kyoto;
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Auteur
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Procedure

Beraadsla-
gingen ter
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goedkeur.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Situatie van de Turkse gevangenen �/�
Raad/Commissie

�/�
Verklaring

Raad/Commissie

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

wijziging door de Grote Vergadering van Turkije van artikel 16 van de wet ter bestrijding van
het terrorisme;
voorbereiding van andere wetten betreffende het gevangenisstelsel en nemen van
maatregelen in dit verband;
bevestiging van de oproep van de Commissie van 21 maart 2001 tot de Turkse regering;

Situatie in de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië (FYROM)

�/�
Raad/Commissie

�/�
Verklaring

Raad/Commissie

�/� Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

ondersteuning van de nieuwe regering en handhaving van de dialoog tussen de betrokken
partijen;
bezoek van de Trojka aan Skopje;
wijzen op de hoofdlijnen van de overeenkomst voor stabiliteit en associatie EU-FYR
Macedonië;

Ondernemingsraden en ontslagregelingen �/�
Commissie

�/�
Verklaring
Commissie

�/� �/� Verheugen
17/05/01

gezien het grote aantal reorganisaties met verlies van arbeidsplaatsen is bezinning en
optreden op communautair niveau noodzakelijk;
wetgevingsinitiatief van de Commissie met een tijdschema voor goedkeuring in het jaar 2001;
stand van zaken betreffende de richtlijnen "ondernemingen", "ondernemingsraden" en andere
maatregelen die de Commissie heeft aangekondigd

Strategie voor duurzame ontwikkeling �/�
Commissie

�/�
Mededeling

�/� �/� Prodi
15/05/01

Te geven gevolg:
- goedkeuring van het strategiedocument van de Commissie door de Europese Raad; 15/16
juni 2001;
- bevordering van globale duurzame ontwikkeling in alle EU-beleidsonderdelen;
- erop aandringen dat andere ontwikkelde landen hun internationale verantwoordelijkheid
nemen;
- eigen standpunten voorleggen over de wijze waarop de Unie zou moeten bijdragen aan een
wereldwijde duurzame ontwikkeling; eerste helft van 2002 (vóór de top "Rio+10" in
Johannesburg),
- horizontale maatregelen in verband met "goed bestuur" ter verbetering van de algehele
doelmatigheid van het beleid;
- de voornaamste knelpunten voor een duurzame ontwikkeling in Europa aanpakken:
* klimaatverandering; 2020 ; 2010 ; 2010 ;
* verkeerscongestie en regionale ontwikkeling; 2010 ;
* afname van natuurlijke hulpmiddelen en verlies van biodiversiteit;
* bedreigingen voor de volksgezondheid; 2020;
- organiseren van een rondetafelgesprek met onafhankelijke adviseurs inzake duurzame
ontwikkeling; jaarverslag in december 2001
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Diverse besluiten
Titel Auteur Zittingsdocument Referentie Procedure Beraadslagingen ter plenaire Raad:

standpunt ter
plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeuring

Rooster voor de vergaderperioden van het
Europees Parlement - 2002

Conferentie
van

voorzitters

Zie PV van de
Conferentie van

voorzitters van 14 mei
2001, punt 8

�/� Art. 10 van
het

Reglement

tijdschema vastgesteld
Te geven gevolg :
12 vergaderperiodes in Straatsburg;
6 vergaderperioden in Brussel;

�/� �/� 16/5/2001



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: 23
Type: http:

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

Page: 24
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 25
Type: mailto

Old: mailto:georgina.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgina.willems@cese.europa.eu

Page: 26
Type: mailto

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

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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