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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:

19/01 E-mailadres van parlementaire medewerkers

20/01 Openingstijden van de restauratiefaciliteiten in Brussel, Straatsburg en Luxemburg
tijdens de zomerperiode 2001

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Op zijn vergadering van 11 juni 2001 heeft het Parlement kennis genomen van de verkiezing van:

de heer Gorka  KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES)

tot lid van het «Parlamento Vasco».

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement
met ingang van 8 juni 2001.

____________________

Officiële bekendmaking van de verkiezing
van een Spaans lid in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 11 juni 2001 kennis genomen van de
verkiezing van:

de heer Miquel MAYOL I RAYNAL
ter vervanging van de heer Gorka KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES),
met ingang van 8 juni 2001.

____________________
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Einde van het mandaat van vier Italiaanse leden van het Europees Parlement

Op zijn vergadering van 12 juni 2001 heeft het Parlement kennis genomen van de verkiezing van:

� de heer Silvio BERLUSCONI (PPE-DE) tot premier van de Italiaanse republiek,

� de heren Umberto BOSSI (TDI), Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) en Gianfranco FINI
(UEN) tot lid van de Italiaanse regering.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement heeft het Parlement de onverenigbaarheid van
deze functies met het mandaat van lid van het Europees Parlement en de eruit voortvloeiende
vacante zetels vastgesteld met ingang van 11 juni 2001.

____________________

Einde van het mandaat van twee Italiaanse leden van het Europees Parlement

Op zijn vergadering van 13 juni 2001 heeft het Parlement kennis genomen van de verkiezing van:

� de heer Vittorio SGARBI (PPE-DE)

� de heer Guido VICECONTE (PPE-DE)

tot lid van de Italiaanse regering.

Overeenkomstig de bepalingen van het Reglement heeft het Parlement vastgesteld dat hun zetel
vacant is met ingang van 11 juni 2001.

____________________
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Officiële bekendmaking van de verkiezing
van zes Italiaanse leden in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 14 juni 2001 kennis genomen van de
verkiezing van:

- de heer Paolo BARTOLOZZI
ter vervanging van de heer Silvio BERLUSCONI (PPE-DE) met ingang van 14 juni 2001;

- de heer Mario BORGHEZIO
ter vervanging van de heer Umberto BOSSI (TDI) met ingang van 14 juni 2001;

- de heer Massimo CORSARO
ter vervanging van de heer Gianfranco FINI (UEN) met ingang van 14 juni 2001;

- de heer Domenico MENNITTI
ter vervanging van de heer Guido VICECONTE (PPE-DE) met ingang van 14 juni 2001;

- de heer Paolo PASTORELLI
ter vervanging van de heer Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) met ingang van 14 juni 2001;

- de heer Giacomo SANTINI
ter vervanging van de heer Vittorio SGARBI (PPE-DE) met ingang van 14 juni 2001;

____________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Stand van zaken op 02.07.2001)

Indiener Onderwerp Nr.

Mogens Camre Vertaling van de regelgeving op gevaarlijk transport E-1448/01

Mogens Camre Vrij verkeer van diensten voor advocaten -
honorarium voor reistijd

E-1449/01

Alexandros Alavanos Overeenkomst van de Griekse staat met de
maatschappij die de luchthaven van Athene beheert

E-1450/01

Alexandros Alavanos Vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen E-1451/01

Alexandros Alavanos Bureaus voor de verhuur van werknemers E-1452/01

Alexandros Alavanos Registratie van arbeidsongevallen en
beroepsziekten

E-1453/01

Konstantinos Hatzidakis Vermiste kinderen op Cyprus E-1454/01

Daniel Hannan Studiesubsidies E-1455/01

Daniel Hannan Robben E-1456/01

Daniel Hannan Tuchtrechtelijke maatregelen tegen personeelsleden E-1457/01

Philip Bushill-Matthews en
Caroline Jackson

Biologische verwerking van biologisch afbreekbaar
afval

E-1458/01

Christopher Heaton-Harris Begrotingslijn A-3022 E-1459/01

Christopher Heaton-Harris Begrotingslijn A-3022 E-1460/01

Marjo Matikainen-Kallström Middelen voor onderzoek op het gebied van
kernenergie in het zesde kaderprogramma

E-1461/01

Piia-Noora Kauppi Rijbewijs C voor diabetespatiënt E-1462/01

Robert Goebbels Illegale visvangst in de EEZ van Mauretanië E-1463/01

Robert Goebbels Illegale visvangst in de EEZ van Mauretanië E-1464/01

Bruno Gollnisch Zwendel met deeltijds eigenaarschap van
vakantiewoningen (timesharing)

E-1465/01

Guido Podestà Vernietiging van het culturele erfgoed in
Afghanistan

E-1466/01

Guido Podestà Onrust bij jongeren - ook in Italië E-1467/01

Guido Podestà Toestand van vrouw en maatschappij in
Afghanistan

E-1468/01
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Guido Podestà Toestand van vrouw en maatschappij in
Afghanistan

E-1469/01

Cristiana Muscardini Achterstand in de rechtsbedeling E-1470/01

Cristiana Muscardini Israëlische belastingen E-1471/01

Cristiana Muscardini Financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit E-1472/01

Erik Meijer Belemmering van informatie over de naleving van
EU-regels en subsidies als gevolg van nationale,
regionale en lokale regels over geheimhouding

E-1473/01

Bart Staes Duitse chemische wapens in Turkije E-1474/01

Bart Staes Openbaarheid van EU-documenten E-1475/01

Baroness Sarah Ludford Ne bis in idem-beginsel P-1476/01

Rainer Wieland Racisme in Nederland E-1477/01

Rainer Wieland Racisme in Nederland E-1478/01

Rainer Wieland Vertaling van aanvraagformulieren E-1479/01

Alexandros Alavanos Verhoogd bosbrandgevaar in Griekenland E-1480/01

Glenys Kinnock Visserij-overeenkomst tussen de Europese Unie en
Zuid-Afrika

E-1481/01

Glyn Ford Arbeidsrechten van geestelijken in Groot-Brittannië E-1482/01

Elspeth Attwooll Onderzoek en proefnemingen met primaten E-1483/01

Concepció Ferrer Het Catalaans en het Europees Jaar van de talen E-1484/01

Robert Goebbels Identiteitscontrole op luchthaven Charles de Gaulle E-1485/01

Robert Goebbels Identiteitscontrole op luchthaven Charles de Gaulle E-1486/01

Jean-Claude Martinez Fraude met diermeel E-1487/01

Jean-Claude Martinez Fraude met diermeel E-1488/01

Giovanni Pittella Aanwerving van personeel door het Bureau voor
harmonisatie binnen de interne markt

E-1489/01

Karl von Wogau Gelijkstellen van scholen in andere lidstaten ten
aanzien van aftrekbaarheid op fiscaal vlak

E-1490/01

Jannis Sakellariou Beroepsaanduiding "Heilpraktiker" in Griekenland E-1491/01
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Chris Davies Ftalaten in speelgoed E-1492/01

Chris Davies Beheer van biologisch afbreekbaar afval E-1493/01

Chris Davies Bedreiging van tuberculose E-1494/01

Chris Davies Dierproeven en de chemicaliën-strategie E-1495/01

Raimon Obiols i Germà Bezoek van de trojka aan Algerije E-1496/01

Raimon Obiols i Germà Bezoek van de trojka aan Algerije E-1497/01

Laura González Álvarez Aanleg nieuwe startbanen luchthaven Barajas
(Madrid)

E-1498/01

Gerhard Hager Programma ter consolidering van het economische
concurrentievermogen van de grensregio's

P-1499/01

Emmanouil Bakopoulos Hongerstaking van de gevangenen in Turkije P-1500/01

Anneli Hulthén Zeldzame aandoeningen P-1501/01

Jacqueline Foster Financiering Ghali Leo satelliet navigatiesysteem P-1502/01

Chris Davies Witboek over het beleid inzake chemicaliën P-1503/01

Patricia McKenna Vervoer van dieren P-1504/01

Joan Colom i Naval Overeenkomst van Quebec en betrekkingen EU-
MERCOSUR

P-1505/01

Gabriele Stauner OLAF-documenten betreffende het boterschandaal P-1506/01

Pere Esteve Verlenging financiering van bepaalde plannen ter
verbetering van de kwaliteit en de afzet van
dopvruchten en/of Johannesbroodboomvruchten in
1990

P-1507/01

Torben Lund Kernafval P-1508/01

Avril Doyle Antibioticaonderzoek P-1509/01

Gunilla Carlsson Uitspraken van de voorzitter van de Raad in Noord-
Korea

P-1510/01

Jeffrey Titford Nieuw invoerregime voor bananen P-1511/01

Daniela Raschhofer Leeftijdsgrens bij vergelijkend onderzoek
COM/A/6/01 (2001/C 110 A/03) met het oog op de
aanwerving van administrateurs

E-1512/01

Gabriele Stauner Personeelsformatie Europees Bureau voor
fraudebestrijding OLAF

E-1513/01
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Stavros Xarchakos Eurovisiesongfestival E-1514/01

John Purvis Interreligieuze conflicten op de Molukken E-1515/01

John Purvis Definitie van kleine en middelgrote ondernemingen E-1516/01

Glyn Ford Uitstel Europese verkiezingen E-1517/01

Glyn Ford Vergunningenstelsel voor zelfstandige mijnwerkers
in het Forest of Dean

E-1518/01

Jacqueline Foster Het satellietnavigatieproject Galileo E-1519/01

Martin Callanan Scheepsramp met de "BP British Trent" -
Verplichting voor derde landen om met het
Europees justitieel bestel samen te werken

E-1520/01

Fernando Fernández Martín Project voor hernieuwbare energie op het eiland El
Hierro (Canarische eilanden)

E-1521/01

Luciano Caveri Schadelijke kruidenpreparaten in gebruik bij diëten E-1522/01

Luciano Caveri Chemische en bakteriologische wapens in Rusland E-1523/01

Bartho Pronk Ongelijke behandeling van EU-burgers door het
Zweedse bedrijfsleven

E-1524/01

Bartho Pronk en Ria Oomen-
Ruijten

Het voornemen van de Nederlandse regering om
uitkeringen krachtens de Toeslagenwet niet langer
uit te voeren

E-1525/01

Hanja Maij-Weggen Vervoer van dieren over zee E-1526/01

Ilda Figueiredo Vervalsing van wijn in de Portugese regio Oeste E-1527/01

Ilda Figueiredo Proefproject EUROSTAT E-1528/01

Alexander Radwan Steunmaatregelen in aan de grens met de kandidaat-
landen gelegen regio's

P-1529/01

Bart Staes Langdurige beslechtingsprocedures in geval van
verkeersongevallen in derde landen

P-1530/01

Roger Helmer Zesde Kaderrichtlijn P-1531/01

Luciana Sbarbati Veiligheid op het werk P-1532/01

Jens-Peter Bonde Zienswijze van de Europese Commissie op
atoomenergie

E-1533/01

Ioannis Souladakis Bestrijding van de teelt van cannabis en opium in
Libanon

E-1534/01
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Ioannis Souladakis Bestrijding van de teelt van cannabis en opium in
Libanon

E-1535/01

John McCartin Onafhankelijke tv-zenders E-1536/01

John McCartin Kosovo-Albanese gevangenen in Servië E-1537/01

Daniel Hannan Invoer van voertuigen (VK) E-1538/01

Erik Meijer De invloed van de groeiende behoefte aan de
grondstof coltan voor mobiele telefoons op
voortzetting van de burgeroorlog in Kongo-
Kinshasa

E-1539/01

Erik Meijer Dwangarbeid en uitbuiting in het oosten van
Kongo-Kinshasa als gevolg van de winning van de
grondstof coltan voor mobiele telefonie

E-1540/01

Erik Meijer Voorkomen van veeziektes door de agrarische
markt beter rekening te laten houden met
biologische wetmatigheden

E-1541/01

Erik Meijer Toepassing van alternatieven en aanvullende
maatregelen om versneld een eind te maken aan de
epidemie van de dierziekte mond- en klauwzeer

E-1542/01

Erik Meijer Financiële maatregelen om transport van vee en
vlees af te remmen en te voorkomen dat subsidies
nutteloze handel oproepen

E-1543/01

Raina Echerer De EU-verordening inzake ontbundelde toegang tot
het aansluitnetwerk - Situatie in Oostenrijk

P-1544/01

Glenys Kinnock Belgisch verbod op het toelaten van vrachtwagens
voor het vervoer van duiven

P-1545/01

Peter Sichrovsky Wet "About" in Frankrijk P-1546/01

Pierre Jonckheer Aanleg van de weg CN-101 (voorheen GU-117) in
de plaats Carracosa de Henares

P-1547/01

Emilia Müller Aanleggen van jachthavens in Griekenland E-1548/01

Alexandros Alavanos Boete van 20% op de tabakssubsidies voor het jaar
1997 in de prefectuur Serres (Griekenland)

E-1549/01

Alexandros Alavanos Radarinstallatie op de berg Ypsari op Thasos E-1550/01

Alexandros Alavanos Windmolenpark in een beschermd gebied in het
district Lakonia

E-1551/01
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Terence Wynn Franse belastingregels voor buitenlandse
levensverzekeringen

E-1552/01

María Rodríguez Ramos Bouw van een thermische centrale in Tordesillas,
Spanje

E-1553/01

María Rodríguez Ramos Bouw van een thermische centrale in Tordesillas,
Spanje

E-1554/01

María Rodríguez Ramos Bouw van een thermische centrale in Tordesillas,
Spanje

E-1555/01

Rosa Miguélez Ramos Evaluatie van het communautaire PESCA-initiatief E-1556/01

Ian Hudghton Genetisch gemodificeerde vis P-1557/01

Esko Seppänen Uitbreiding van het aantal leden van het Europees
Parlement

P-1558/01

Olivier Dupuis Waarnemersstatus Taiwan bij de
Wereldgezondheidsorganisatie

P-1559/01

Michl Ebner Cultureel erfgoed Dolomieten E-1560/01

Robert Sturdy Verbranding tegenover destructie in het Verenigd
Koninkrijk

E-1561/01

Stephen Hughes Informatie voor het uitwerken en evalueren van
projecten

E-1562/01

Patricia McKenna Bouw van een sportstad bij het stuwmeer van
Cecebre, gemeente Avegondo, Spanje

E-1563/01

Michl Ebner Opschorting van de tweetaligheid in Istrië E-1564/01

Ewa Hedkvist Petersen Gebrekkige statistieken over ongevallen waarbij
alcohol in het spel is

E-1565/01

Pervenche Berès Belastingdiscriminatie op grond van
vestigingsplaats

E-1566/01

Adriana Poli Bortone Corridor VIII P-1567/01

Hiltrud Breyer Toepassing en wijziging van de richtlijnen
96/82/EG en 96/61/EG

E-1568/01

Hiltrud Breyer Beoordeling van de gevaren van pyrotechnische
voorwerpen in de EU

E-1569/01

Marie Isler Béguin EU-programma ten gunste van de slachtoffers van
Tsjernobyl

E-1570/01
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Luciano Caveri Europees rechtskader voor speelhuizen E-1571/01

Luciano Caveri Rekrutering van tijdelijk personeel bij OLAF E-1572/01

Luciano Caveri Aanwezigheid van Alpenjagers in de militaire
structuren van de Europese Unie

E-1573/01

Luciana Sbarbati Afvalverwerking: volksgezondheid en gevolgen
voor het milieu

E-1574/01

Lousewies van der Laan Renovatie Berlaymontgebouw E-1575/01

Astrid Thors Betrekkingen EU-Turkije, kinderarbeid in Turkije E-1576/01

Georg Jarzembowski Interpretatie van artikel 2, tweede streepje van de
verordening betreffende gemeenschappelijke
normen voor het in de handel brengen van
sardineconserven van 21 juni 1989

P-1577/01

Linda McAvan Projecten vijfde kaderprogramma in de regio
Yorkshire en Humberside

P-1578/01

Adeline Hazan Recht op gezinshereniging P-1579/01

Cecilia Malmström Néjib Hosni, gewetensgevangene in Tunesië P-1580/01

Juan Naranjo Escobar Recente gebeurtenissen in Angola P-1581/01

Helle Thorning-Schmidt Bescherming van werknemers tegen organische
oplosmiddelen

E-1582/01

Anne Jensen Orgels: uitnodiging tot inschrijving E-1583/01

Nirj Deva Zwemwater in Frankrijk E-1584/01

John Cushnahan Voorstel voor een politiemacht en
grensbeveiligingsdienst voor heel Europa

E-1585/01

Cecilia Malmström Milieuwetgeving in Hongarije E-1586/01

Rosa Miguélez Ramos Verbod op het gebruik van drijfnetten E-1587/01

Adeline Hazan Recht op gezinshereniging E-1588/01

Cristiana Muscardini Oorzaken van de toename van tumoren E-1589/01

Frank Vanhecke Kwestie Cyprus E-1590/01

Frank Vanhecke Pluralisme van de media E-1591/01

Ilda Figueiredo Wijziging van de steunregeling in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

E-1592/01



ALGEMENE INFORMATIE18

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

Konstantinos Hatzidakis Financiering van parkeergarages in Athene in het
kader van het tweede en derde communautair
bestek

P-1593/01

Luckas Vander Taelen Luxemburgstation in Brussel en het vrije verkeer
van diensten

P-1594/01

Francesco Speroni Verzoek om documenten te tonen, in strijd met de
Schengen-overeenkomst

P-1595/01

Andre Brie Situatie met betrekking tot het Verdrag inzake
chemische wapens

P-1596/01

Klaus-Heiner Lehne Antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag
E-0194/01 over het spoorwegtraject IJzeren Rijn

E-1597/01

Andre Brie Toekomst van het Phare-programma in Bosnië-
Herzegovina

E-1598/01

Christos Zacharakis Veroordeling van Turkije door het Europees Hof
voor de rechten van de mens

P-1599/01

Toine Manders Leeftijdsdiscriminatie vergelijkend onderzoek Hof
van Justitie

P-1600/01

Hiltrud Breyer Geluidsoverlast door vuurwerk in het Duits-Frans
grensgebied

E-1601/01

Raina Echerer Beschikking van de Commissie van 29 juni 2000 E-1602/01

Konstantinos Hatzidakis Voorschotten van communautaire middelen uit het
derde CB vanwege de Griekse regering via
overheidsobligaties

E-1603/01

Alexandros Alavanos Veroordeling van Turkije door het Europees Hof
van de rechten van de mens

E-1604/01

Juan Naranjo Escobar Een Europese politiemacht E-1605/01

Juan Naranjo Escobar Ontwikkeling aantallen ingeschreven studenten aan
universiteiten

E-1606/01

Juan Naranjo Escobar Nieuwe maatregelen tegen drugsgebruik E-1607/01

Piia-Noora Kauppi De gevolgen van het verkiezingsprogramma van
Berlusconi voor de stabiliteit in de eurozone

E-1608/01

Jonas Sjöstedt Maltees - officiële EU-taal E-1609/01

Jonas Sjöstedt Maltees: officiële EU-taal E-1610/01
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Jonas Sjöstedt Economische bijdrage aan de European Movement
op Malta

E-1611/01

Jonas Sjöstedt Financiering van de EU-campagnes op Malta E-1612/01

Jonas Sjöstedt Malta en de vogelrichtlijn E-1613/01

Jonas Sjöstedt Persoonscontroles van ambtenaren die geheime
documenten behandelen

E-1614/01

W.G. van Velzen Governments should have the right to stop state-
owned foreign companies from taking over their
privatised companies

P-1615/01

James Provan Kosten van de renovatie van het
Berlaymontgebouw

E-1616/01

Jorge Hernández Mollar Subsidie voor de bouw van selecteer- en
verwerkingsinstallaties voor lichte
verpakkingsmaterialen

E-1617/01

Jorge Hernández Mollar Communautaire voorschriften ter bestrijding van
geluidsoverlast

E-1618/01

Jorge Hernández Mollar Kandidatuur van Malaga als zetel voor het
toekomstige agentschap voor maritieme veiligheid
van de EU

E-1619/01

Salvador Garriga Polledo Statuut van de Europese stichting E-1620/01

Salvador Garriga Polledo Loterijen om het Europees artistiek erfgoed veilig te
stellen

E-1621/01

Salvador Garriga Polledo Bestraffen volkerenmoord in Rwanda E-1622/01

Michl Ebner Erkenning van therapieën in mijngangen E-1623/01

Michl Ebner Voorstel ter bevordering van het gebruik van
biobrandstoffen

E-1624/01

Joachim Wuermeling Dienstverleningsinitiatief van de Commissie E-1625/01

Konstantinos Hatzidakis Normalisatie en promotie van olijfolie E-1626/01

Alexandros Alavanos Steunprogramma voor de omschakeling van de
tabaksteelt naar andere teelten

E-1627/01

Christos Zacharakis Veroordeling van Turkije door het Europees Hof
voor de rechten van de mens

E-1628/01
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Caroline Jackson EU-kredieten voor onderzoek met primaten E-1629/01

Glenys Kinnock Witboek Europees bestuur E-1630/01

Glenys Kinnock Witboek Europees bestuur E-1631/01

Piia-Noora Kauppi Financiering van de ontwikkeling van hernieuwbare
energiebronnen

E-1632/01

Chris Davies Geneesmiddelenvoorlichting E-1633/01

Rosa Miguélez Ramos Uitvoering van de communautaire initiatieven
gedurende de periode 1994-1999

E-1634/01

Pere Esteve Aankoop onroerend goed op Mallorca E-1635/01

Juan Naranjo Escobar Europese hypotheekmarkt E-1636/01

Robert Goebbels Besluit van de Ecofin-raad van Versailles E-1637/01

Robert Goebbels Besluit van de Ecofin-raad van Versailles E-1638/01

Robert Goebbels Vroegtijdige bevoorrading van het publiek met
euro's

E-1639/01

Robert Goebbels Vroegtijdige bevoorrading van het publiek met
euro's

E-1640/01

Robert Goebbels Indexering van de gasprijs E-1641/01

Erik Meijer Prijsstijgingen en druk om belastingen te verlagen
als gevolg van de toenemende export van
aardolieproducten naar Amerika

E-1642/01

Erik Meijer Het plotseling door de Nederlandse
telefoonmaatschappij KPN heffen van slecht
gemotiveerde betalingen voor het afluisteren van
voicemail

E-1643/01

Margrietus van den Berg en
Dorette Corbey

Habitatrichtlijn en voorstel Planologische
Kernbeslissing Waddenzee

E-1644/01

José Ribeiro e Castro Buitengewone steun voor herstructurering vloot
n.a.v. echec onderhandelingen visserijovereenkomst
EU/Marokko

E-1645/01

José Ribeiro e Castro Oost-Timor - te lichte straffen militieleden E-1646/01

Ilda Figueiredo Ondernemingsraden en ontslagen E-1647/01

Ilda Figueiredo Steun voor vissers en reders tijdens de biologische
rustperiodes of bij belemmering van de
visserijactiviteit door storm

E-1648/01



ALGEMENE INFORMATIE 21

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

Elmar Brok en José Salafranca
Sánchez-Neyra

EU-delegatie bij de Samenwerkingsraad van de
Golf in Riad

E-1649/01

John Cushnahan Deelname van Nigeria aan
vredeshandhavingsmissies

E-1650/01

John Cushnahan Verzuim van Rusland om zijn beloften na te komen E-1651/01

John Cushnahan Olympische Spelen 2008 E-1652/01

Neil MacCormick Restitutie van bezittingen in de kandidaat-landen E-1653/01

Neil MacCormick Dierenwelzijn en foie gras E-1654/01

Pere Esteve Dubbel fiscaal tekort op de Balearen E-1655/01

Raimon Obiols i Germà Schadelijke belastingconcurrentie E-1656/01

Antonios Trakatellis Vertragingen bij de werkzaamheden aan de
Egnatias-weg in het kader van het tweede CB en
uitvoering van deze werkzaamheden in het kader
van het derde CB

E-1657/01

Jan Andersson Maatschappelijke verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven

P-1658/01

Françoise Grossetête Communautaire regels over bescherming
vertrouwelijk karakter van adviezen van
bedrijfsjuristen

P-1659/01

Minerva Malliori Vernietiging van het Amazonewoud P-1660/01

Emilio Menéndez del Valle Gevangenisstraf voor een Egyptisch-Amerikaanse
socioloog

P-1661/01

José Ribeiro e Castro Onveiligheid in Zuid-Afrika. Moorden binnen de
Portugese gemeenschap

P-1662/01

Ulla Sandbæk Het Deense systeem voor de roulatie van banen P-1663/01

Francesco Fiori Asymmetrie in de interne markt voor elektrische
energie

P-1664/01

Juan Ojeda Sanz Vervoer van kunstwerken P-1665/01

Luigi Cocilovo Het niet naleven van richtlijn 85/337/EEG en
richtlijn 97/11/EEG

P-1666/01

Jan Mulder De communautaire beschermingsregeling van
kweekproducten en de
uitbreidingsonderhandelingen

E-1667/01
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Ulla Sandbæk Harmonisering van de nationale pensioenstelsels E-1668/01

Gerhard Schmid Rijden met licht overdag en schemeringsschakelaar E-1669/01

Stavros Xarchakos Respect voor de culturele eigenheid van de
Pomakken en de zigeuners in Grieks Thracië

E-1670/01

Stavros Xarchakos Respect voor de culturele eigenheid van de
Pomakken en de zigeuners in Grieks Thracië

E-1671/01

Jacqueline Foster Defibrillators op korte-afstandsvluchten E-1672/01

Jacqueline Foster Piloten van boven de 60 E-1673/01

Chris Davies IAO-Conferentie - juni 2001 E-1674/01

Per-Arne Arvidsson Kernenergie en klimaatverandering E-1675/01

Jaime Valdivielso de Cué Scheepsbouw E-1676/01

Rosa Miguélez Ramos Herdefiniëring van NUTS E-1677/01

Rosa Miguélez Ramos Vervoersnetwerken en ruimtelijke ordening E-1678/01

Isidoro Sánchez García Verklaringen over de structuurfondsen ten behoeve
van de Spaanse regio's

E-1679/01

Benedetto Della Vedova Belang van EDF in Montedison E-1680/01

Bart Staes Vacatures bij het technisch assistentiebureau
Socrates van de Europese Commissie

E-1681/01

Bart Staes Taaldiscriminatie bij technisch assistentiebureau
Socrates van de Europese Commissie

E-1682/01

José Ribeiro e Castro Onveilige situatie Zuid-Afrika - moorden op leden
Portugese gemeenschap

E-1683/01

Marit Paulsen Malariavaccin E-1684/01

Christoph Konrad Concurrentieverstorende afgifte van CEMT-
vergunningen

E-1685/01

Ilka Schröder Videobewaking op kleuterscholen E-1686/01

Antonios Trakatellis Vraag geannuleerd E-1687/01

Renato Brunetta Verwerving van 20% van het aandelenkapitaal van
Montedison door Electricité de France (EDF)

P-1688/01

Alexandros Alavanos Geldigheid van de aanbesteding voor de
privatisering van Olympic Airways

P-1689/01

Jean-Claude Fruteau Cohesiebeleid P-1690/01
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Sérgio Marques Uitvoering van het Poseima-programma op Madeira
en de nieuwe rechtsgrondslag voor ultraperifere
gebieden

P-1691/01

Gerhard Schmid Europese Politieacademie (EPA) E-1692/01

Adriana Poli Bortone Kuststrook bij Gallipoli-Isola di Sant'Andrea E-1693/01

Astrid Thors Witboek jongerenbeleid E-1694/01

Mihail Papayannakis Waterreservoirs op de eilanden in de Egeïsche Zee P-1695/01

Caroline Jackson Walvisreservaat in het zuidelijk deel van de Stille
Oceaan

E-1696/01

Michl Ebner Bevordering van waterstofauto's E-1697/01

Alexandros Alavanos Opschorting van de toepassing van de nieuwe
verordening voor katoen

E-1698/01

Konstantinos Hatzidakis Lage kwaliteit van de vaste-telefoondiensten in
Griekenland

E-1699/01

Stavros Xarchakos Praktijken van EURONEWS E-1700/01

Stavros Xarchakos Bescherming van de pony's op Skyros E-1701/01

Philip Bushill-Matthews Subsidie voor demonstraties E-1702/01

Glyn Ford Belasting op auto's E-1703/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Selectieprocedure voor O&O 2002-2006 E-1704/01

Fernando Fernández Martín Betalingsinstrumenten E-1705/01

Laura González Álvarez Vuilstortplaats voor gevaarlijke residuen van het
Spaanse bedrijf Española del Zinc S.A. (Cartagena,
Spanje)

E-1706/01

Laura González Álvarez Wegverbinding Vic-Olot (Catalonië - Spanje) E-1707/01

Heidi Hautala Verkoop en productie van pruimtabak in strijd met
EU-wetgeving

E-1708/01

Olivier Dupuis De berg Kailash E-1709/01

Jean-Claude Fruteau Het beleid ter versterking van de samenhang en de
ultraperifere gebieden

E-1710/01

Paolo Costa en anderen Belang van 3,9% van "Electricité de France" (EDF)
in Montedison

E-1711/01
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Margrietus van den Berg Mensensmokkel van jonge voetballers E-1712/01

Erik Meijer Het leegvissen van een door Nederland beschermde
natuurlijke mosselbank in de Waddenzee door
vissers met een Duitse vergunning

E-1713/01

Erik Meijer Uiteenlopende behoeften met betrekking tot de
rentestand als gevolg van ongelijktijdige en per
gebied verschillende economische ontwikkeling

E-1714/01

Erik Meijer Spanning tussen de euro als gemeenschappelijke
munt en de per lidstaat steeds sterker uiteenlopende
pensioenreserves

E-1715/01

Erik Meijer Mogelijkheden om na de invoering van de euro
economische stabiliteit te herstellen door invoering
van afzonderlijke rentetarieven

E-1716/01

Erik Meijer Bescherming van Europese producten tegen
Amerikaanse handelsvoordelen als gevolg van de
afwijzing van het klimaatverdrag van Kyoto

E-1717/01

Erik Meijer Per lidstaat verschillende interpretaties
met.betrekking.tot. deelname of uitsluiting van
individuele accountants en milieuaccountants bij de
toepassing van de EMAS-regeling

E-1718/01

Ari Vatanen Witboek over het jongerenbeleid van de EU P-1719/01

Hanja Maij-Weggen Europese subsidies aan het Biomedical Primate
Research Centre (BPRC) in Rijswijk

P-1720/01

Ilda Figueiredo Netto-overschrijvingen van de begroting P-1721/01

Jonas Sjöstedt Dwaling bij de toekenning van financiële
compensatie in de schapenhouderij

P-1722/01

Willi Görlach Gevaren voor de Europese wijnbouw door de
druifluis

P-1723/01

Dana Scallon Boeren in Europa P-1724/01

Alexander de Roo Structuur van en tijdpad voor een Europese
energieheffing via versterkte samenwerking

P-1725/01

Mihail Papayannakis Opleiding van zeelui E-1726/01

John Bowis Zeldzame ziekten E-1727/01

Andrew Duff Cyprus E-1728/01
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Andrew Duff Cyprus E-1729/01

Caroline Jackson Vraag geannuleerd E-1730/01

Isidoro Sánchez García Liberalisering van de brandstoffensector E-1731/01

Isidoro Sánchez García Grote winkelcentra (oneerlijke concurrentie) E-1732/01

Laura González Álvarez Witboek over jongerenbeleid in de Europese Unie E-1733/01

Christine De Veyrac Maatregelen ten behoeve van de wederzijdse
erkenning van kwalificaties

E-1734/01

Cristiana Muscardini Gelijkwaardige deelname van man en vrouw aan
het besluitvormingsproces

E-1735/01

Erik Meijer Toepassing van het Zwitserse financieringssysteem
om het vervoer van goederen over de weg over te
hevelen naar de spoorwegen

E-1736/01

Erik Meijer Onrendabele investeringen en blijvende
capaciteitstekorten in het goederenvervoer per rail
tussen Nederland en Italië

E-1737/01

Erik Meijer Voortdurend tekort aan coördinatie van het
goederenvervoer per rail en de belemmering van
snelle transporten Amsterdam-Milaan

E-1738/01

Bart Staes Gemeenschappelijk buitenlands- en
veiligheidsbeleid en het NMD-initiatief

E-1739/01

Bart Staes "Illegale" Belgische visa en paspoorten E-1740/01

Anne Jensen Tenuitvoerlegging van richtlijn 97/81/EG inzake
deeltijdarbeid

P-1741/01

Gorka Knörr Borràs Luchtverkeer P-1742/01

Paul Lannoye Aanbeveling van de Raad 1999/519/EEG
(elektomagnetische velden)

P-1743/01

Joachim Wuermeling Feestdagen E-1744/01

Alexandros Alavanos Rallios-school in Piraeus E-1745/01

Alexandros Alavanos Voltooiing van de bouw van de ziekenhuizen in
Katerini, Pyrgos en Kerkyra

E-1746/01

Emmanouil Bakopoulos en
Dimitrios Koulourianos

Turks onderzoek in de Egeïsche Zee E-1747/01
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José García-Margallo y Marfil Overname van Hidrocantábrico door de Grupo
Villar Mir y EnBW

E-1748/01

José García-Margallo y Marfil Mededeling over intracommunautaire investeringen E-1749/01

José García-Margallo y Marfil Intracommunautaire investeringen E-1750/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Steun voor gedroogde vruchten E-1751/01

Isidoro Sánchez García Stopzetting van het Witboek over het jeugdbeleid
van de Europese Unie

E-1752/01

Paul Lannoye Verarmd uranium E-1753/01

Alexander de Roo Groene Stroom in Nederland E-1754/01

Dorette Corbey en Margrietus
van den Berg

Mosselbanken in Duits deel Waddenzee E-1755/01

Ilda Figueiredo Overstromingen in Portugal E-1756/01

Ilda Figueiredo Steun Portugese olijventelers E-1757/01

Ilda Figueiredo Discriminatie bij verkrijgen ambtenarenstatus E-1758/01

Brian Simpson Standaard op nieuwe fietsen te monteren verlichting E-1759/01

Antonios Trakatellis Milieuwetgeving: toepassing van arrest C-387/97
van het Hof van Justitie en betaling van een
dwangsom door de Griekse autoriteiten

P-1760/01

Niall Andrews Ratificatie van het Partnerschapsakkoord van
Cotonou

P-1761/01

Michael Cashman Invoer van vlees uit Australië en Nieuw-Zeeland P-1762/01

Albert Maat Mishandeling dienstweigeraar in Toerkmenistan P-1763/01

Helena Torres Marques Economische waarde vrijwilligerswerk P-1764/01

Glenys Kinnock Zimbabwe P-1765/01

Chris Davies Toetreding van Cyprus P-1766/01

Bart Staes Luchthaven Charleroi: overheidssteun en
verenigbaarheid met mededingingsrecht

P-1767/01

Juan Naranjo Escobar Samenwerking met Latijns-Amerika op het gebied
van drugsbestrijding

P-1768/01

Luciana Sbarbati Elektronische handel en bescherming van
oorsprongsbenamingen

P-1769/01
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Mary Banotti Zuiver antibioticumpoeder - publicatie van
onderzoeksresultaten

P-1770/01

Mogens Camre Overheidssubsidie voor windmolens E-1771/01

Mogens Camre Arbeidsmilieu E-1772/01

Mogens Camre Naleving van voorschriften betreffende dierenethiek
in het BPRC

E-1773/01

Ursula Stenzel Duitse verordening inzake verpakkingsmateriaal -
discriminatie tegen drankverpakkingen

E-1774/01

Reinhard Rack Duitse verordening voor verpakkingsmateriaal -
ontoereikende bescherming voor het vrije
goederenverkeer en de drankimporteurs

E-1775/01

Paul Rübig Duitse verordening inzake verpakkingsmateriaal -
handelsbelemmering voor drankimporteurs

E-1776/01

Paul Rübig Dreigende handelsbelemmering in verband met
statiegeldverplichting

E-1777/01

Gerhard Schmid Opening van een casino in het station van Zelezna
Ruda (Böhmisch Eisenstein)

E-1778/01

Concepció Ferrer Mechanismen voor technische hulpverlening aan
China

E-1779/01

Juan Naranjo Escobar Samenwerking met Latijns-Amerika op het gebied
van drugs

E-1780/01

Carlos Carnero González Verzoek om nadere informatie over de aanleg van
een industrieterrein in de speciale
beschermingszone voor vogels nr. 142 op het
grondgebied van de gemeente San Fernando de
Henares (Spanje)

E-1781/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Verslag over de insulaire regio's E-1782/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Opleidingscursussen voor arbeidsinpassing E-1783/01

Olivier Dupuis Veroordeling van professor Saad Eddin Ibrahim E-1784/01

Erik Meijer Afnemende veiligheid op zee als gevolg van te
kleine bemanning op schepen

E-1785/01

Erik Meijer De voortgaande en groeiende illegale import van
reptielen uit Madagaskar

E-1786/01
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Ilda Figueiredo Keramiekindustrie in Portugal E-1787/01

Stavros Xarchakos Verbod op muziek en zang in Afghanistan E-1788/01

Jaime Valdivielso de Cué Consumentenbescherming E-1789/01

Fernando Fernández Martín Traditionele leveranciers van bananen in de ACS-
landen

E-1790/01

Roberta Angelilli Klacht bij de Europese Commissie voor de Rechten
van de Mens

E-1791/01

________________
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VRAGENUUR (B5-0171/01) 12 en 13 juni 2001

20 vragen (artikel 43 van het reglement)
Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bart STAES Onregelmatigheden bij de projecten SENSUS en
EUROPOLIS

H-0437/01

Nelly MAES Politieke dialoogvergaderingen met Turkije H-0439/01

Guido PODESTÀ Tweetaligheid in Istrië H-0444/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Visserij: toename gebruik verankerde kieuwnetten en
gevolgen hiervan voor de paaivisbestanden

H-0446/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Debat over de hervorming van de Verdragen H-0453/01

Herman SCHMID Politieoptreden tijdens de top van Göteborg H-0456/01

Jonas SJÖSTEDT Registratie van burgers in het SIS-bestand in relatie tot
de demonstraties in Malmö

H-0483/01

Gérard CAUDRON Sluitingen bij Danone en Marks & Spencer H-0462/01

Yasmine BOUDJENAH Standpunt van het Zweedse voorzitterschap over de
invoering van een heffing op internationale financiële
transacties

H-0469/01

Harlem DÉSIR Standpunt van het Zweedse voorzitterschap over de
invoering van een heffing op internationale financiële
transacties

H-0486/01

Anna KARAMANOU Mensenrechten en democratische vrijheden van de
vrouw in Turkije

H-0479/01

María IZQUIERDO
ROJO

Steun voor vrouwen in Afghanistan H-0481/01

Lennart SACRÉDEUS Verkiezingen in Italië en de EU als unie van
gemeenschappelijke waarden

H-0482/01

Glyn FORD Europolverslag-valse euro H-0487/01

Brian CROWLEY Vervolg van de tweede Interinstitutionele Conferentie
over het drugsbeleid in Europa

H-0490/01
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Marie-Arlette CARLOTTI Samenwerking met Afghanistan H-0455/01

Anders WIJKMAN Intenties en acties van de Commissie met betrekking tot
het wereldfonds ter bestrijding van HIV/AIDS, malaria
en tuberculose

H-0473/01

Jean-Louis BERNIÉ Teelt van plantaardige eiwitten in de Unie H-0461/01

María IZQUIERDO
ROJO

Gevolgen van het niet tot stand komen van de visserij-
overeenkomst met Marokko

H-0470/01

Guido PODESTÀ Tweetaligheid in Istrië H-0445/01

_________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
JUNI 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 31 15 10 8 5 1 0 de heer DANIELSSON

Commissie 46 5 40 4 1 0 0 de heer NIELSON
de heer FISCHLER
de heer KINNOCK

Totaal 77 20 50 12 6 1 0
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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 36

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 124

04/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Een onverwijlde wapenstilstand in Angola 28.03.2001 28.06.2001 31

                                                
1 Situatie op 15.06.2001
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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

33

59

42
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VOOR HET EUROPEES
PARLEMENT, OPGERICHT OVEREENKOMSTIG DE REGELING VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS VAN  16.12.1999

(Situatie op 12 juin 2001)

Naam Datum
oprichting

Bestuur Aantal leden Bescherming
fracties

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD
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Naam Datum
oprichting

Bestuur Aantal leden Bescherming
fracties

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE, 20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
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Naam Datum
oprichting

Bestuur Aantal leden Bescherming
fracties

MONDIALISATION Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

102/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Angola

Brussel, 29 mei 2001

De Europese Unie spreekt een krachtige veroordeling uit ten aanzien van de aanval van UNITA bij
Caxito en de ontvoering van kinderen. Zij vraagt om alle kinderen onmiddellijk vrij te laten en
veilig naar huis te laten terugkeren. De daders moeten gerechtelijk vervolgd worden. Deze aanval is
het zoveelste voorbeeld van het verschrikkelijke leed dat de oorlog in Angola nog steeds voor het
merendeel van de bevolking met zich meebrengt.

Er is een vreedzame, duurzame oplossing van het conflict nodig - gebaseerd op het Protocol van
Lusaka - ten behoeve van de democratische en economische ontwikkeling van het land die de
gehele bevolking ten goede zal komen. De EU constateert dat er in 1992 voor het laatst
verkiezingen hebben plaatsgevonden in Angola, en herhaalt dat zij veel belang hecht aan de
toezegging van de regering om in de tweede helft van 2002 vrije en eerlijke algemene verkiezingen
te houden. Het is van het grootste belang dat die verkiezingen intensief worden voorbereid, zodat er
een democratisch klimaat ontstaat dat voor het welslagen van de stembusgang nodig is.

De EU put moed uit enkele recente ontwikkelingen, zoals de aanneming van de amnestiewet en de
oprichting door de Nationale Vergadering van een permanent vredescomité. Zij is verheugd over de
mededeling van president Dos Santos in zijn toespraak van 2 mei in Luanda, namelijk dat zijn
regering bereid is tot een dialoog om na te gaan hoe de vrede op basis van het Protocol van Lusaka
kan worden bereikt. De EU constateert dat de president daarmee reageerde op een eerder radio-
interview met de heer Savimbi, en dringt er met klem bij de UNITA-leider op aan zich op serieuze
en effectieve wijze voor de vrede in te zetten en het Protocol van Lusaka na te leven.

De EU steunt de rol van de kerken en de burgermaatschappij om een klimaat van openheid en
dialoog te bevorderen. De EU is verheugd over de blijvende inzet van de secretaris-generaal van de
VN om de vrede te herstellen en zegt nogmaals haar steun toe aan de handhaving van de sancties
die de VN-Veiligheidsraad aan UNITA heeft opgelegd, omdat deze de bepalingen van het Protocol
van Lusaka niet naleeft.

Het regeringsbesluit tot oprichting van een fonds voor vrede en nationale verzoening, dat oud-
soldaten moet helpen bij hun integratie in de samenleving, kan een nuttige rol spelen, mits het fonds
op eerlijke en transparante wijze functioneert. Het fonds moet gecombineerd worden met een
armoedebestrijdingsstrategie die gericht is op de noden van de gemeenschappen waarin de oud-
strijders zullen terugkeren.
In dit verband herhaalt de EU veel belang te hechten aan de uitvoering van economische en sociale
hervormingen. Zij is verheugd dat de regering met het IMF een zogenoemd "Staff Monitored
Programme" overeengekomen is, en spoort haar aan de economische doelen ervan te
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verwezenlijken, teneinde aldus te komen tot de sluiting van een overeenkomst inzake een faciliteit
voor armoedebestrijding en groei. De EU dringt er bij de regering op aan, zo spoedig mogelijk de
maatregelen te nemen die in het kader van deze programma's overeengekomen zijn en op actieve
wijze een goed bestuur te bevorderen, met name met betrekking tot transparantie en corruptie-
bestrijding.

De EU maakt zich nog steeds ernstig zorgen over de aanhoudende humanitaire crises waardoor drie
miljoen mensen "in eigen land ontheemden" zijn geworden. Zij dringt er bij de regering op aan,
haar programma voor humanitaire hulp (PNEAH) uit te breiden als indicatie van haar fundamentele
verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle Angolese burgers. De EU betreurt de voortdurende
moeilijkheden bij de verdeling van de humanitaire hulp voor ontheemden. Zij spoort de regering
aan, alles in het werk te stellen om de toegang tot de humanitaire hulp in de gebieden die onder
controle van de regering staan, beter te vrijwaren. De EU vraagt alle partijen in het conflict, met
name UNITA, het leggen van mijnen te staken.

De EU is bereid hulp te blijven verlenen bij het verzachten van het oorlogsleed en bij te dragen aan
een beter leven voor alle Angolezen.

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.

_______________________

103/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de straffen

uitgesproken tegen dr. Saad Eddin Ibrahim/het Ibn Khaldoen-instituut
Brussel, 28 mei 2001

De Europese Unie is diep geschokt door de strenge straffen die het Egyptische Hooggerechtshof
voor Staatsveiligheid op 21 mei 2001 heeft uitgesproken tegen dr. Saad Eddin Ibrahim en
personeelsleden van het Ibn Khaldoen-instituut. Dr. Ibrahim werd veroordeeld tot zeven jaar
gevangenisstraf wegens onder meer het aanvaarden zonder toestemming van buitenlandse fondsen
(ook van de EU) en het schenden van de reputatie van Egypte in het buitenland. De personeelsleden
van het instituut kregen gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar. De Europese Unie woonde het
proces bij als waarnemer. De snelheid waarmee het verdict is gevallen, doet vrezen dat het Hof niet
ten volle rekening rekening heeft gehouden met de bewijzen voor de verdediging, waarvan
sommige op de dag van het verdict werden overgelegd. Dit is des te verontrustender, daar tegen
deze uitspraak alleen op procedurele gronden beroep kan worden ingesteld, niet wat de grond van
de zaak betreft. Dr. Ibrahim is een Egyptische intellectueel met internationale faam. De Europese
Unie werkt al verscheidene jaren samen met het Ibn Khaldoen-instituut en heeft onder andere
projecten voor vrouwen en projecten inzake kiezerseducatie gefinancierd. Deze activiteiten sporen
met de beginselen van de Verklaring van Barcelona, die in 1995 werd aangenomen door de 15
lidstaten van de Europese Unie en de 12 Mediterrane partners, waaronder Egypte. De Europese
Unie herhaalt dat zij groot belang hecht aan de ontwikkeling van de civiele maatschappij en dat
steun aan NGO's en de civiele maatschappij een integrerend deel uitmaakt van haar bilaterale
programma's met Egypte.
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________________________

104/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de hervatting

van de dialoog tussen India en Pakistan
Brussel, 29 mei 2001

De Europese Unie heeft nota genomen van de uitnodiging van premier Atal Behari Vajpayee aan
generaal Pervez Musharraf om zodra het hem schikt, een bezoek aan India te brengen. De Europese
Unie is ingenomen met dit initiatief en vindt de positieve reacties op de uitnodiging die in
regeringskringen in Islamabad te horen waren, bemoedigend.

De Europese Unie steunt het blijvende engagement van India en Pakistan om zich aan de
bestandslijn terughoudend op te stellen.

De Europese Unie blijft er bij alle partijen op aandringen om op het terrein de grootste gematigd-
heid in acht te nemen, de aangegane verbintenissen na te komen, nieuwe vertrouwenwekkende
maatregelen in overweging te nemen en vastberaden en te goeder trouw de weg in te slaan van een
eerlijke en constructieve dialoog in de geest van Lahore.
De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________________
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105/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende

het decreet van de Taliban inzake Hindoes
Brussel, 30 mei 2001

Met grote bezorgdheid heeft de EU kennis genomen van informatie omtrent het decreet van de
leider van de Taliban, Mullah Omar, waarbij alle Hindoes in Afghanistan worden verplicht tot het
dragen van een herkenningsteken.

De EU neemt er nota van dat de Taliban aanvoeren dat zij wensen dat Hindoes als zodanig herken-
baar zijn om te voorkomen dat zij "per ongeluk" worden gemolesteerd. De EU herinnert eraan dat
de Taliban de mensenrechten van alle personen die deel uitmaken van de etnische en godsdienstige
minderheden in Afghanistan dienen te eerbiedigen en te beschermen. Personen die tot etnische en
godsdienstige minderheden behoren dwingen om onderscheidende kleding of merktekens te dragen,
is een vorm van discriminatie die verboden is bij de internationale wetgeving ten aanzien van de
mensenrechten. De EU dringt er bij de leiding van de Taliban op aan dit onaanvaardbare besluit, dat
een schending van de mensenrechten van de Hindoes in Afghanistan inhoudt, niet ten uitvoer te
leggen.

Voorts wordt de leiding van de Taliban opgeroepen de mensenrechten van allen, zonder onder-
scheid, te eerbiedigen.

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

________________________

106/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van de poging tot staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Brussel, 1 juni 2001

De Europese Unie veroordeelt de poging tot staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek en
betreurt het hierdoor veroorzaakte verlies aan mensenlevens ten zeerste.

De Europese Unie herhaalt dat het gebruik van geweld om politieke of economische doelen te
bereiken onaanvaardbaar is.

De Europese Unie doet voorts een beroep op alle partijen in de Centraal-Afrikaanse Republiek om
terughoudendheid te betrachten, zich aan de grondwet te houden en de problemen door middel van
dialoog en binnen het kader van de democratische beginselen op te lossen. Zij benadrukt dat de
mensenrechten en de rechtsstaat moeten worden geëerbiedigd.

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

107/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de afschaffing van de doodstraf in Chili
Brussel, 1 juni 2001

De Europese Unie verklaart zich ingenomen met de afkondiging door de President van Chili,
Ricardo Lagos, van een wet die de doodstraf afschaft in vredestijd. Deze wet vormt een belangrijke
stap op de weg naar meer menselijke waardigheid en draagt bij tot de naleving van de mensen-
rechten in het land.

Deze wet is tevens een belangrijke stap op de weg naar de wereldwijde afschaffing van de dood-
straf.

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

________________________

108/01
Verklaring van de Europese Unie over de presidentsverkiezingen in Peru

Brussel, 6 juni 2001

De Europese Unie is verheugd over de verkiezingsoverwinning van Dr. Alejandro Toledo. De
Europese Unie wenst zowel de Peruaanse bevolking als de overgangsregering van Dr. Valentin
Paniagua en de electorale instanties te feliciteren met het efficiënte en transparante verkiezings-
proces, dat geheel in overeenstemming met de internationale normen is verlopen.

De Europese Unie onderschrijft het voorlopige verslag van de EU-waarnemers bij de verkiezingen
en spreekt haar voldoening uit over de constructieve bijdrage van de nationale en internationale
waarnemers in Peru.
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De Europese Unie hoopt dat het proces van nationale verzoening, democratisering en herstel van de
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Peru zal worden voortgezet en
verder zal worden versterkt. De Europese Unie en haar lidstaten zien ernaar uit op deze gebieden
alsmede op andere gebieden, zoals het proces van economische hervorming, met de nieuw verkozen
regering samen te werken.

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.

___________________

109/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de recente topontmoeting van het IGAD-comité voor Sudan (Nairobi, 2 juni 2001)
Brussel, 8 juni 2001

De Europese Unie heeft het IGAD-vredesinitiatief consequent gesteund, maar ook haar bezorgdheid
geuit over het gebrek aan vooruitgang tot nog toe in het vredesproces.

De Europese Unie verheugt er zich over dat op 2 juni 2001 een topontmoeting van het IGAD-
comité voor Sudan heeft plaatsgevonden, en verwacht dat dit de vrede spoedig dichterbij zal
brengen.

De Europese Unie neemt nota van het voornemen om over twee maanden een nieuwe
topontmoeting te organiseren, en de onderhandelingsteams een permanent karakter te geven. Kenia,
in zijn hoedanigheid van voorzitter van het IGAD-comité voor Sudan, en de andere IGAD-landen
worden aangespoord om alles in het werk te stellen om het vredesproces in Sudan nieuw leven in te
blazen.

De Europese Unie verheugt zich erover dat de regering van Sudan de luchtbombardementen wil
stopzetten en verwacht dat die toezegging strikt zal worden nageleefd; zij dringt er bij de regering
van Sudan en de SPLM/A op aan de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, zodat een gunstig
klimaat voor onderhandelingen kan ontstaan.

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

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

________________________

110/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het humanitair akkoord
tussen de regering van Colombia en de FARC

Brussel, 8 juni 2001

Onder verwijzing naar haar verklaring van 19 januari 2001 over het vredesproces in Colombia
verwelkomt de Europese Unie het humanitair akkoord van 2 juni 2001 tussen de regering van
Colombia en de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De Europese Unie beschouwt dit akkoord als een positieve stap in de richting van een noodzakelijk
groter respect voor het internationaal humanitair recht. Het akkoord zelf speelt tevens een
belangrijke rol in de totstandbrenging van wederzijds vertrouwen in het vredesproces tussen de
partijen, het grote publiek en de internationale gemeenschap die het vredesproces begeleidt.

De Europese Unie moedigt de partijen aan om snel nieuwe concrete vorderingen te maken met de
onderhandelingen, zodat het geweld kan worden ingetoomd. De Europese Unie moedigt de regering
van Colombia aan om doeltreffende maatregelen tegen de paramilitaire groepen te blijven nemen.
De Europese Unie dringt er voorts bij de FARC op aan, concreet werk te maken van hun in het
humanitair akkoord weerspiegeld unilateraal besluit om een groot aantal militairen en
politiefunctionarissen vrij te laten, naast de uitwisseling die momenteel aan de gang is.

Tot slot dringt de Europese Unie er bij de FARC en de Ejército de Liberación Nacional (ELN) en
andere groepen op aan, onmiddellijk en onvoorwaardelijk de ontvoerde burgers vrij te laten en een
einde te maken aan de afschuwelijke en onaanvaard-bare praktijk van ontvoeringen.

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

________________________
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111/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de gebeurtenissen in Nepal

Brussel, 8 juni 2001

De Europese Unie is diep geschokt door de tragische dood van de koning en de koningin en andere
leden van de koninklijke familie van Nepal en biedt de koninklijke familie en het Nepalese volk
haar oprechte condoleanties aan.

De EU erkent de rol die wijlen koning Birendra gespeeld heeft door de invoering van de
parlementaire democratie in Nepal.

Op dit ogenblik is het van het grootste belang dat alle partijen de beginselen van de Nepalese
grondwet naleven en de democratische instellingen en de constitutionele monarchie steunen.
Volgens de EU is ononderbroken steun voor de democratie en de mensenrechten van fundamenteel
belang voor de ontwikkeling van Nepal.

De EU is van oordeel dat een spoedig, volledig en doorzichtig onderzoek naar de tragische
gebeurtenissen van vorige week zal bijdragen tot het herstel van het vertrouwen in de nationale
instellingen. In dit verband verwelkomt de EU de instelling van een onderzoekscommissie.

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

________________________

112/01: Dit document is niet beschikbaar.

113/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over de verkiezingen in Belarus
Brussel, 11 juni 2001

Naar aanleiding van de aankondiging van Belarus dat er op 9 september presidentsverkiezingen
zullen worden gehouden, wil de EU nogmaals haar steun voor democratische ontwikkelingen in
Belarus betuigen en het belang van vrije en eerlijke verkiezingen onderstrepen.

Zoals de EU reeds herhaalde malen heeft benadrukt, vormen de komende verkiezingen een
gelegenheid voor Belarus om zijn betrekkingen met de EU en de internationale gemeenschap te
verbeteren. De EU verzoekt de autoriteiten derhalve, de nodige maatregelen te nemen opdat er een
eerlijke verkiezingscampagne en vervolgens eerlijke verkiezingen gehouden kunnen worden.
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De EU wil er in dit verband bij de Belarussische regering op aandringen, haar verbintenissen uit
hoofde van het OVSE-document van Kopenhagen na te komen en zich te onthouden van inmenging
in het werk van de oppositie en van onafhankelijke bewegingen. De eerbiediging van het beginsel
van vrijheid van vergadering staat daarbij centraal. De EU wil de Belarussische regering er ook aan
herinneren dat de verslaggeving over alle kandidaten in de staatsmedia objectief moet zijn.
Onafhankelijke kranten moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen werken als kranten die in
handen van de staat zijn, en mogen niet gediscrimineerd worden.

Het democratisch gehalte van de verkiezingen kan worden bevorderd door volledig rekening te
houden met de aanbevelingen van de OVSE, bijvoorbeeld wat betreft de uitvoering van de kieswet.
In dit verband herinnert de EU eraan dat het recht van Belarussische staatsburgers om op te treden
als binnenlands waarnemer bij de verkiezingen, in de wet is vastgelegd. De regering dient de
totstandbrenging en opleiding van binnenlandse netwerken van onpartijdige waarnemers derhalve
niet tegen te werken. De EU spreekt nogmaals haar bezorgdheid uit over decreet nr. 8 en de
mogelijke implicaties daarvan voor de activiteiten van non-gouvernementele organisaties, met name
op het gebied van institutionele ontwikkeling en opleiding.

De rol van de OVSE in de verkiezingsperiode is van groot belang. De EU steunt ten volle het werk
dat de Adviserende en Toezichthoudende Groep van de OVSE (de AMG) in het kader van haar
mandaat verricht, en zal gedurende de verkiezingsperiode nauw overleg plegen met de OVSE. De
EU verwacht dat de Belarussische autoriteiten een dialoog met de AMG zullen voeren en
constructief met ambassadeur Wieck zullen samenwerken.

De EU is bereid een dialoog met de Belarussische regering aan te gaan om democratische
presidentsverkiezingen te bevorderen. De EU zou bereid zijn een eerste stap ter normalisering van
haar betrekkingen met Belarus te zetten indien de verkiezingen door binnenlandse en wellicht ook
ODIHR-waarnemers volgens internationale normen als vrij en eerlijk worden bestempeld.

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.

____________________

114/01: Dit document is niet beschikbaar
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115/01
Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,

over het Soedanese vredesproces
Brussel, 12 juni 2001

De Europese Unie is in toenemende mate bezorgd over de hernieuwde militaire activiteiten van de
SPLA, met name in Bahr al-Ghazal in Zuid-Soedan, en over de hervatting, door de regering van
Soedan, van de luchtaanvallen als antwoord op dit offensief.

De Europese Unie roept beide partijen op hun militaire activiteiten te staken en dringt er bij de
regering van Soedan op aan haar verbintenis om de luchtaanvallen te beëindigen, volledig na te
komen. De Europese Unie dringt er zowel bij de regering van Soedan als bij de SPLA op aan om de
vijandelijkheden onmiddellijk te staken, teneinde een gunstig klimaat te scheppen voor onder-
handelingen en voor het veilig verlenen van humanitaire bijstand aan de getroffen burgerbevolking.

De Europese Unie doet nogmaals een beroep op alle betrokkenen om serieuze onderhandelingen te
beginnen die moeten leiden tot een rechtvaardige en duurzame politieke regeling voor het conflict
in Soedan. Zij acht het van essentieel belang dat zo spoedig mogelijk een volledig staakt-het-vuren
wordt ingesteld, dat op doeltreffende wijze wordt gecontroleerd door waarnemers die door beide
partijen zijn aanvaard, een en ander binnen het kader van het lopende IGAD-onderhandelings-
proces.

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

_______________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN 30 EN 31 MEI 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. DUURZAME ONTWIKKELING
 

•  Een strategie voor het milieu, de arbeidsomstandigheden en het scheppen van nieuwe
arbeidsplaatsen

Rapporteur : EHNMARK (Werknemers - S)
Co-rapporteur : RIBBE (Diverse werkzaamheden - D)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 762/2001

Kernpunten :
Voor de Europese Raad van Göteborg over duurzaamheid heeft het ESC een advies opgesteld
met de resultaten van de samen met de Commissie georganiseerde hearing. Ook werd hiermee
gereageerd op twee Commissiedocumenten, nl. het strategiedocument van 15 mei en het daaraan
voorafgaande discussiestuk. Het ESC is groot voorstander van een beleidsombuiging in de
richting van brede duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieugebied. Wel vindt
het dat de samenleving onvoldoende van informatie is voorzien: een beleid inzake duurzame
ontwikkeling valt of staat echter met steun uit de samenleving. Dit is dus een ideaal moment om
het publiek meer bij het EU-beleid te betrekken. Het ESC beschouwt Göteborg daarom als
startpunt en Laken en Barcelona als verdere belangrijke "tussenstops". Kortom, het ESC stemt
ten volle in met de strategie, maar dringt er wel op aan dat tijd noch moeite wordt gespaard om
voldoende draagvlak te creëren en praktische details beter uit te werken.

Contactpersoon : de heer D. McLAUGHLIN
(Tel. : 32 2 546 9350 - e-mail : diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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2. NATUURBESCHERMING

•  De toestand van de natuur en de natuurbescherming in Europa
Rapporteur : RIBBE (Diverse werkzaamheden - D)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 721/2001

Kernpunten :
� Ter afsluiting van dit initiatiefadvies beklemtoont het Comité dat de komende WTO-
onderhandelingen, de toetreding van Oost-Europese landen tot de EU en de "mid-term review"
moeten worden aangegrepen om op een landbouwbeleid over te stappen waarin productie, milieu
en natuurbescherming hand in hand gaan.
� De financiële prikkels om boeren ertoe aan te sporen voldoende aandacht aan
natuurbescherming te besteden, zijn momenteel vaak ontoereikend. De financiële instrumenten
van het GLB dienen efficiënt te worden ingezet ter bevordering van ecologische en sociaal-
culturele belangen (impact op biodiversiteit en werkgelegenheid). Hiertoe moeten indicatoren
worden opgesteld aan de hand waarvan het succes van het landbouwbeleid kan worden
afgemeten. Samen met landbouworganisaties, milieuverenigingen en sociale partners moet naar
een consensus worden toegewerkt.
� In gebieden waar intensieve, zeer productieve landbouw wordt bedreven, wordt doorgaans
weinig gebruik van landbouwmilieumaatregelen gemaakt. Vooral in deze gebieden wordt de
diversiteit aan soorten enorm bedreigd. Het Comité dringt er in dit verband dan ook op aan dat
wordt getoetst of de steunmaatregelen die uit hoofde van de eerste pijler worden gefinancierd,
milieuvriendelijk zijn en de natuurbescherming bevorderen.

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

•  Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap voor 2001-2010
Rapporteur : BRAGHIN (Werkgevers - I)

Ref. : COM(2001) 31 def. - 2001/0029 COD - CES 711/2001

Kernpunten :
� Volgens het Comité zou de in de mededeling voorgestelde strategische aanpak nog moeten
worden uitgebreid met de belangrijkste doelstellingen waarop de activiteiten van de Commissie
en de verantwoordelijke autoriteiten en andere belanghebbenden moeten worden gericht,
alsmede een geïntegreerde reeks maatregelen die e.e.a. mogelijk moeten maken.
� In de aanbevelingen onderstreept het Comité met name het volgende:
− het is van essentieel belang alle belanghebbenden voortdurend en systematisch bij de

verwezenlijking van milieudoelstellingen te betrekken. Deze participatie moet worden
opgevat in zeer algemene zin: zij heeft betrekking op alle besluitvormers - van het begin tot
het einde van het besluitvormingsproces - en alle mogelijke vormen en instrumenten voor
scholing en opleiding van personen die actief zijn bij overheden, ondernemingen, vakbonden,
beroepsorganisaties en consumentenverenigingen, alsmede betrokken burgers;

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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− duurzame economische ontwikkeling in de kandidaat-lidstaten, gebaseerd op nieuwe, schone
technologieën en een beter milieubeheer, is van vitaal belang voor de instandhouding van de

− positieve milieufactoren die daar nog aanwezig zijn - hetgeen eerder het gevolg is van de
matige economische ontwikkeling dan van bewuste keuzen;

− het belonen van milieuvriendelijk gedrag - onder meer m.b.v. niet-economische stimulansen
(naar het voorbeeld van het milieukeurmerk) - is over het algemeen doeltreffender dan het
opleggen van sancties, die het probleem dreigen te verplaatsen naar elders, terwijl
milieubescherming juist een samenhangende en mondiale aanpak vereist;

− marktgerichte instrumenten (zoals de "ecotax" en milieubelastinghervormingen) moeten beter
worden bestudeerd om de werkelijke voordelen voor het milieu te analyseren, en
beantwoorden aan de noodzaak van een op communautair niveau geharmoniseerde aanpak;
zuh mogen de mededinging op de interne markt en het concurrentievermogen van de
Europese industrie niet verstoren.

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

•  Burgerparticipatie/milieuplannen en -programma's
Rapporteur : BRAGHIN (Werkgevers - I)

Ref. : COM(2000) 839 def. - 2000/0331 COD - CES  708/2001

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

3. VERVOER EN ENERGIE

•  Openbare-dienstverplichtingen in het reizigers-, weg- en railvervoer en in de binnenvaart
Rapporteur : GARCÍA ALONSO  (Werkgevers - E)
Co-rapporteur : VON SCHWERIN (Werknemers - D)

Ref. : COM(2000) 7 def. - 2000/0212 COD - CES 703/2001

Kernpunten :
� Het voornemen van de Commissie om in het openbaar personenvervoer een marktordening in
te voeren op basis van gereguleerde mededinging en niet van volledig vrije concurrentie, wordt
door het ESC toegejuicht. Het uit niettemin zijn twijfels over de vraag of met de genoemde
middelen en instrumenten kan worden volstaan.

� De Commissie dient na te gaan of ze niet beter als voorbeeld dienende minimumcriteria voor
geheel Europa kan aanbevelen die zowel voor stedelijke agglomeraties gelden als voor landelijke
gebieden.

� De looptijd voor de openbare-dienstcontracten moet langer worden, zodat de exploitanten de
kans krijgen om hun investeringen terug te verdienen; hierbij valt te denken aan een looptijd van
acht tot vijftien jaar, naar gelang van de vervoerscategorie. Contracten die leiden tot een
onbezonnen vermindering van het aanbod, zijn ontoelaatbaar.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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� Zodra lidstaten vervoerdiensten definiëren als dienstverlening van algemeen belang, moeten
de bevoegde autoriteiten zelf kunnen kiezen voor rechtstreeks beheer van de betrokken diensten

� Het Comité heeft twijfels t.a.v. de mogelijkheid voor de bevoegde instantie om van de
begunstigde exploitant een deel van de door het contract bestreken diensten te verlangen. Het is
daarentegen verheugd over het voornemen van de Commissie om het personeel directe
bescherming te garanderen voor het geval een andere exploitant de onderneming overneemt. Het
Comité stelt dan ook een selectieve regeling van overgangstermijnen voor, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende vervoerscategorieën en -wijzen.

Contactpersoon : de heer R. STEINLECHNER
(Tel. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Veiligheid scheepvaart Erika II
Rapporteur : RETUREAU  (Werknemers - F)
Co-rapporteur : Mevrouw BREDIMA (Werkgevers - GR)

Ref. : COM(2000) 802 def. - 2000/0325-0326-0327 COD - CES 706/2001

Kernpunten :
� Volgens het Comité is met het pakket Erika II in het algemeen de goede richting ingeslagen
wat betreft het formuleren van voorwaarden ten behoeve van een veilige zeevaart en ter
voorkoming van vervuiling als gevolg van ongelukken. Mochten deze zich toch voordoen, dan
wordt gezorgd voor een toereikende en billijke vergoeding van alle aan particulieren en het
milieu toegebrachte schade.
� Er is echter nog een lange weg te gaan op het vlak van het verder afwerken en aanvullen van
de ontwerpwetgeving op het gebied van veiligheid van de zeevaart. Dit moet altijd gebeuren met
in het achterhoofd het internationale karakter van de scheepvaart en de rol en bevoegdheden van
de ter zake kundige wet- en regelgevende instanties, in het bijzonder de IMO en de IAO, en in
het algemeen het hele stelsel van internationale verdragen dat zich heeft ontwikkeld rond het
VN-verdrag inzake het recht van de zee en alle overige instellingen en verdragen op dit gebied.
De fundamentele rol die deze spelen, zou moeten worden versterkt. Het Comité is overigens
voornemens een initiatiefadvies hierover op te stellen.
� Nog belangrijker is het voorwaarden te creëren waarmee het Europese en internationale
zeerecht effectief kan worden toegepast. Dit vereist een langdurig politiek engagement, méér
materiële middelen, een werkelijke samenwerking tussen Commissie, agentschap, maritieme
commissies en bevoegde instanties in de lidstaten, en bovenal aandacht voor de factor "mens".
Die speelt in de ogen van het Comité de cruciale rol als het gaat om veiligheid van de zeevaart,
een sector die voor de interne en externe handel van de Unie van strategisch belang is.

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

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 51

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

•  Europees bureau voor de luchtverkeersveiligheid
Rapporteur : VON SCHWERIN  (Werknemers - D)

Ref. : COM(2000) 595 def. - 2000/0246 COD - CES 704/2001
 
Contactpersoon : de heer L. LOBO

(Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Statistieken railvervoer
Rapporteur : DONNELLY  (Diverse werkzaamheden - IRL)

Ref. : COM(2000) 798 def. - 2000/0315 COD - CES 707/2001
 
Contactpersoon : de heer L. LOBO

(Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in of vertrekken uit havens
Rapporteur : KRÖGER (Werkgevers - D)

Ref. : COM(2001) 46 def. - 2001/0026 COD - CES 723/2001
 
Contactpersoon : De heer R. STEINLECHNER

(Tel. : 32 2 546 8287 - e-mail : robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Europese strategie voor de zekerheid van de energievoorziening
Rapporteur : SIRKEINEN  (Werkgevers - FIN)

Ref. : COM(2000) 769 def. - CES 705/2001

Contactpersoon : Mevrouw C. AVELLANER
(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail :Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

4. ECONOMIE EN MONDIALISERING

•  Het in goede banen leiden van de mondialisering - Een plicht t.o.v. de zwakkeren
Rapporteur : BAEZA (Werknemers - E)

Ref. : Informatief rapport - CES 326/2001 fin
 
Kernpunten :
De mondialisering biedt de mensheid in haar geheel aanzienlijke kansen op vooruitgang, maar
uitsluitend op voorwaarde dat er meer middelen worden ingezet om haar in goede banen te
leiden en ervoor te zorgen dat de baten ervan aan iedereen ten goede komen en de ontstane
scheefgroei wordt rechtgetrokken. Om ook de allerzwaksten in staat te stellen de vruchten van de
mondialisering te plukken, doet het Economisch en Sociaal Comité de volgende aanbevelingen
m.b.t.:

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− democratisering van de internationale samenleving
− regionale integratieprocessen
− verlichting schuldenlast van de ontwikkelingslanden
− participatie van alle geledingen van de samenleving
− integratie van een sociale dimensie in de mondialisering
− betrekken van de consumenten bij het in goede banen leiden van de mondialisering
− integratie van een milieudimensie in de mondialisering
− betrekken van multinationals bij het in goede banen leiden van de mondialisering
− regulering van investeringen en kapitaalstromen
− bevordering van overdracht van technologie naar ontwikkelingslanden
− grotere coherentie tussen de ontwikkelingshulp van de EU en het EU-beleid op andere terreinen
− regulering van immigratiestromen
− hulp van ontwikkelingslanden bij scholing in nieuwe technologie
− bevordering van basisonderwijs.

Contactpersoon : De heer J.-F. BENCE
(Tel. 32 2 5469399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  Intensivering van de transatlantische samenwerking en dialoog
Rapporteur : EHNMARK (Werknemers - S)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 719/2001
 
Kernpunten :
In het advies wordt een reeks aanbevelingen aan de hand gedaan over de versterking van de
transatlantische samenwerking en dialoog. Hierbij komen de volgende punten aan de orde:
− selectie van prioritaire gebieden (globalisering en het multilaterale handelssysteem; milieu en

klimaatverandering; voedselveiligheid en consumentenbescherming; sociale samenhang en
duurzame sociale stelsels) voor de transatlantische betrekkingen;

− prioriteit voor de uitwerking van een mondiale strategie voor duurzame ontwikkeling;
− actievere inschakeling van de civil society in het transatlantisch partnerschap;
− versterking van de dialoogstructuren en opzetten van task forces ter voorbereiding van

themadiscussies;
− de rol van het ESC en de oprichting van een transatlantisch forum.

Contactpersoon : De heer J.-F. BENCE
(Tel. 32 2 546 9399 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  De regio's in Europa en de Nieuwe economie
Rapporteur : VINAY (Werknemers - I)

Ref. : Initiatiefadvies - CES  715/2001

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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Kernpunten :
� Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie het opzetten van innovatieve acties
wil blijven stimuleren. Het beseft terdege dat de ontwikkeling van de regio's fors kan worden
gestimuleerd door het innovatievermogen en de toepassing van de technologieën van de nieuwe
economie in alle productiesectoren en alle geledingen van de samenleving te bevorderen. Nog
niet zo lang geleden heeft het er bijvoorbeeld op gewezen dat de verklaring voor de gunstige
ontwikkeling van de werkgelegenheidssituatie in sommige regio's en de verdere afbrokkeling
van de werkgelegenheid in andere regio's in de eerste plaats moet worden gezocht in de mate
waarin de moderne informatie- en communicatietechnologieën tot de betrokken regio's zijn
doorgedrongen.

� Innovatieve acties dienen in te grijpen op de drie factoren die van cruciaal belang zijn voor de
ontwikkelingskansen van (met name achtergebleven) regio's, nl. ondernemerschap, opleiding en
proactief optreden van overheden, culturele instellingen, onderzoeksinstituten en sociale
partners. Een lokale aanpak biedt daarbij de grootste kans van slagen. Het besef dat het om de
eigen streek gaat, het feit dat men de nadelen van de ontwikkelingsachterstand aan den lijve
ondervindt en de grotere verantwoordelijkheid van de lokale overheden als gevolg van het
decentralisatieproces dat zich momenteel in alle lidstaten voltrekt, zijn even zovele factoren die
de motivatie voor actieve deelname aan het ontwikkelingsproces bevorderen. Het voorstel van de
Commissie kan deze motivatie alleen maar verder versterken.
 
Contactpersoon : De heer R. PIETRASANTA

(Tel. 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid
Rapporteur:  SIMPSON (Diverse werkzaamheden - VK)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 727/2001

Kernpunten :
− De Commissie is te optimistisch met haar voorspelling van een lichte daling in het

economische groeicijfer. Vanwege het gevaar van een omslag in de externe context is het
zaak dat de ECB zich in haar rentebeleid flexibel blijft opstellen.

− De ambitieuze woorden van de Raad over structurele hervormingen en ontwikkeling van een
kenniseconomie moeten gevolgd worden door adequate beleidsmaatregelen.

− Het omzetten van woorden in daden is ook een probleem dat op nationaal niveau speelt, waar
de vorderingen op het gebied van de hervorming van belasting-, sociale zekerheids- en
pensioenstelsels zeer ongelijk zijn.

− Het Comité onderschrijft de doelstelling van duurzame overheidsfinanciën, maar dit mag niet
ten koste van de overheidsinvesteringen gaan wegens het cruciale belang daarvan voor de
voor de kenniseconomie vereiste infrastructuur en human capital.

− De wens om de meest dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, dient in daden te
worden omgezet; het Comité pleit derhalve voor een voortvarende en efficiënte uitvoering
van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid voor 2001.

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

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  XIe verslag over de structuurfondsen 1999
Rapporteur : BURANI (Werkgevers - I)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 714/2001

Kernpunten :
De Commissie mag het opstellen van de Structuurfondsenverslagen niet als een soort "verplicht
nummer" beschouwen, d.w.z. als een verplichting die zij ieder jaar nakomt zonder zich de moeite
te getroosten naar een andere benadering en een andere opzet te zoeken. De jaarverslagen zouden
meer analytische en kwalitatieve informatie moeten bevatten, b.v. over het aantal gecreëerde of
in stand gehouden arbeidsplaatsen, over de ontwikkelingen op andere concrete terreinen
(innovatie, gelijke kansen...), over de toepassing van het partnerschapsbeginsel, enz. Dat soort
informatie geeft namelijk een duidelijker beeld van de efficiëntie van het gevoerde beleid.

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

5. UITBREIDING

•  Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid
Algemeen rapporteur: WALKER (Werkgevers - VK)

Ref.: COM(2001) 110 def. - 2001/0058 COD - CES 725/2001

Kernpunten :
Het Comité stelt vast dat de toepassing van art. 114, lid 1, van het Financieel Reglement het de
internationale financiële instellingen in bepaalde gevallen onmogelijk maakt deel te nemen in de
financiering van maatregelen die in aanmerking komen voor bijstand uit het ISPA. Het Comité
schaart zich achter het Commissievoorstel om in de ISPA-verordening een afwijking van dit
artikel op te nemen waardoor ruimere mogelijkheden voor cofinanciering ontstaan, en om zich te
laten bijstaan door een comité, waarbij de lidstaten, de Commissie en de EIB betrokken zijn.
Overigens zouden ook Cyprus, Malta en Turkije in aanmerking moeten komen voor steun uit het
ISPA. Daar bepaalde aspecten die verband houden met de structuur en de werking van het ISPA,
naar de mening van het Comité van naderbij moeten worden bekeken, zou het binnen afzienbare
tijd een initiatiefadvies terzake willen opstellen.

Contactpersoon : Mevrouw N. MURRAY
(Tel. 32 2 546 9628 - e-mail : nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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6. INTERNE MARKT

•  Evaluatieverslag over Verordening nr. 1475/95 betreffende afzet- en
klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen

Rapporteur : REGALDO  (Werkgevers - I)

Ref. : (vervolgadvies) - CES  722/2001

Kernpunten :
� In het advies worden de mogelijkheden onderzocht om meer "intrabrand"-concurrentie te
creëren, de commerciële onafhankelijkheid van de dealers te vergroten en fabrikanten ertoe aan
te zetten onafhankelijke garages die reparaties verrichten, van de nodige technische informatie te
voorzien. Ook worden specifieke aanpassingen voorgesteld teneinde de verordening te laten
aansluiten bij de inmiddels opgedane ervaring, het nieuwe instrumentarium en de vooruitgang
van de technologie. Verder wordt erop aangedrongen de Mededeling over tussenpersonen bij te
werken en richtsnoeren uit te werken voor het gebruik dat dealers en producenten van het
Internet kunnen maken.
� In het algemeen is voor meer concurrentie te zorgen waardoor welzijn en veiligheid van de
consument toenemen en de interne markt beter gaat functioneren. Vooruitgang op dit gebied
kan volgens het Comité beter gebeuren door de groepsvrijstelling te wijzigen of te
verlengen dan via afschaffing van het selectieve-distributiesysteem. Hiertoe moet de positie
van de dealer worden verbeterd door optimaal profijt te trekken uit de door parallelle handel
geboden mogelijkheden.

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

•  Verzekeringsbemiddeling
Rapporteur : KONITZER (Werknemers - D)

Ref. : COM(2000) 511 def. - 2000/0213 COD - CES 720/2001
 
Kernpunten :
� De Commissie streeft er met het voorstel naar om een hoog niveau van beroepsbekwaamheid
van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen te garanderen, door uniforme registratie van
de tussenpersonen de grensoverschrijdende uitoefening van hun werkzaamheden te
vergemakkelijken en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de belangen van de
verzekeringnemers te garanderen.
� Het Comité kan zich in deze basisdoelstellingen vinden, maar vindt dat er onvoldoende
garanties worden geboden in de ontwerprichtlijn om deze te kunnen verwezenlijken.
� Het ESC heeft er al eerder op gewezen dat assurantiemakelaars over voldoende kennis van
zaken moeten beschikken. Daarvoor is een minimum aan theoretische en praktische opleiding
van ten minste 300 uur gewenst, waarbij de lidstaten zelf het niveau en de inhoud van de
opleiding mogen bepalen.

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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� Volgens het ESC is deze minimumeis ook noodzakelijk voor de "vrijheden" van de interne
markt, aangezien de nationale voorschriften nogal uiteenlopen en hierdoor de markten worden
gesegmenteerd.
� Ter wille van de consumentenbescherming vindt het Comité dat alle tussenpersonen moeten
worden geregistreerd op basis van bepaalde minimumvereisten t.a.v. de kwalificatie. Bijgevolg
dienen tussenpersonen die verzekeringsbemiddeling niet als hoofdberoep uitoefenen, toch onder
de richtlijn te vallen.

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

•  MKB en ambacht in Europa
Rapporteur : PEZZINI (Diverse werkzaamheden - I)

Ref. : (vervolgadvies van initiatiefadvies) - CES 700/2001

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

•  Behoud van de dynamiek door samenwerking
Rapporteur : FRANZ (Werkgevers - D)

Ref. : COM(2001) 198 def. - CES 702/2001
 
Contactpersoon : de heer J. ANDERSEN

(Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 

•  Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt
Rapporteur : MALOSSE (Werkgevers - F)

Ref. : COM(2000) 789 def. (vervolgadvies) - CES 701/2001

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

•  Criminaliteitspreventie in de EU - Hippokrates
Rapporteur: BURNEL (Diverse werkzaamheden - F)

Ref.: COM(2000) 786 def. - 2000/0304 (CNS) - CES 716/2001

Kernpunten:
Het Comité kan zich vinden in de Mededeling van de Commissie.

Contactpersoon: de heer A. HICK
(Tel.: 32 2 546.93.02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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7. LANDBOUW EN VISSERIJ

•  Kwaliteit olijfolie
Rapporteur : BARATO TRIGUERO (Diverse werkzaamheden - E)

Ref. : COM(2000) 855 def. - 2000/0358 CNS - CES 709/2001

Kernpunten :
� Het ESC steunt het voornemen van de Commissie om de huidige GMO met twee
verkoopseizoenen te verlengen, en is groot voorstander van het besluit van de Commissie om de
kwaliteitsstrategie voor olijfolie binnen de EU te verdiepen. Het is dan ook van mening dat dit de
komende jaren de voornaamste doelstelling van de herziening van de GMO moet worden.
� Aangezien de consument momenteel over onvoldoende kennis van de op de markt
aangeboden oliën beschikt, is het ESC van mening dat het zuurgehalte als parameter voor de
indeling van oliën in bepaalde gevallen bij consumenten kan leiden tot misverstanden en foutieve
beoordelingen. Om deze reden zou bij oliën die momenteel de benaming "olijfolie" dragen, op de
verpakkingen niet het zuurgehalte moeten worden vermeld, aangezien ze een mengsel zijn van
geraffineerde olie en olie van de eerste persing. Voorts is het noodzakelijk dat wordt voorzien in
een algeheel verbod in de gehele EU op het produceren en in de handel brengen van mengsels
van plantaardige oliën en olijfolie.

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

•  Bescherming varkens
Rapporteur : NILSSON (Diverse werkzaamheden - S)

Ref. : COM(2001) 20 def. - 2001/0021 CNS - CES 710/2001

Kernpunten :
Het ESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie, maar heeft er bezwaar tegen dat het
zich beperkt tot droogstaande zeugen en dat werpende resp. zogende zeugen er niet onder vallen.
Jammer is ook dat alleen het Permanent Veterinair Comité om advies wordt gevraagd en dat het
voorstel tot wijziging van de Bijlage niet wordt voorgelegd aan de andere Europese instellingen.
Volgens het Comité moet meer aandacht worden besteed aan het belang van vloeroppervlakte
voor mestvarkens en preventieve gezondheidszorg. Hiermee kan hete risico vna het uitbreken
van ziekten worden verhinderd of teruggebracht. Het dringt aan op betere, betrouwbaardere
ramingen van de kosten van het voorstel. Het ESC staat achter de bepaling inzake instructies en
richtsnoeren alsmede een passende opleiding voor personen die dieren verzorgen, maar vindt wel
dat voortgebouwd moet worden op het reeds voorhanden vakmanschap van dierverzorgers. Ook
veiligheidsaspecten en het risico van ongelukken verdienen aandacht.

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

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  GMO/Groenten, fruit
Rapporteur : DE LAS HERAS CABAÑAS (Diverse werkzaamheden - E)

Ref. : COM(2001) 36 def. - CES 712/2001

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

•  Kabeljauwstand in de Ierse Zee
Rapporteur : SCULLY (Diverse werkzaamheden - IRL)

Ref. : COM(2001) 165 def. - 2001/0083 CNS - CES 713/2001

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

8. SOCIALE AANGELEGENHEDEN

•  Bescherming werknemers bij insolvabiliteit van de werkgever
Rapporteur: ZÖHRER (Werknemers - A)

Ref. : COM(2000) 832 def. - 2001/0006 COD - CES 718/2001

Kernpunten :
Het ESC is het in grote lijnen eens met het Commissievoorstel. Het komt in het algemeen de
transparantie en de rechtszekerheid ten goede als de wetgevingen vereenvoudigd en op elkaar
afgestemd worden en in de EU-wetgeving uniforme begrippen en definities worden gehanteerd.
De Commissie is terecht van plan de beschermende werking van de oorspronkelijke Richtlijn te
behouden. Wel is voorzichtigheid geboden: bij gevallen van "wederopbouw" moet misbruik
worden voorkomen. De Richtlijn is immers niet bedoeld om een sanering van bedrijven op
kosten van de waarborgfondsen mogelijk te maken. Het Comité vindt het een goede zaak dat de
werkingssfeer van de Richtlijn wordt verduidelijkt en deze voortaan ook ondubbelzinnig geldt
voor deeltijdwerkers, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
uitzendkrachten en thuiswerkers. Daarbij zouden huispersoneel in loondienst bij particulieren en
deelvissers niet onder de eventueel uit te sluiten categorieën werknemers mogen worden
gerangschikt. Het voorstel bevat echter niet de mogelijkheid om die personen uit te sluiten die
een dominerende invloed hebben op het management van ondernemingen.

Contactpersoon : mevrouw S. JOHANSSON
(Tel. 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Opslag menselijk bloed
Rapporteur: RIBEIRO (Diverse werkzaamheden - P)

Ref.: COM(2000) 816 def. - 2000/0323 COD - CES 717/2001

Kernpunten:
Het Comité kan zich vinden in de grote lijnen van het voorstel, dat bedoeld is om de
volksgezondheid te beschermen. Dit richtlijnvoorstel brengt het streefdoel van gelijke rechten
voor alle burgers van de Gemeenschap weer een stap dichterbij.
Het Comité is van oordeel dat de EU zo snel mogelijk de grondslagen moet leggen voor de
invoering van strenge veiligheids- en kwaliteitseisen ten aanzien van het bloed en de
bloedbestanddelen die op haar grondgebied worden gebruikt. Het waardeert dan ook de in het
voorstel vastgelegde bepalingen waarmee deze doelstelling veilig wordt gesteld, en waarin alle
vereiste facetten aan de orde komen, d.w.z. de geschiktheid van donoren en de inzameling, het
testen, de bewerking, de opslag en de distributie van bloed en bloedbestanddelen.
Gezien het tekort aan bloed, en het feit dat bloed geven een vrijwillige en humanitaire daad is en
dat donoren anoniem blijven en niet betaald worden, stelt het Comité voor dat de Commissie de
lidstaten meer campagnes op touw laat zetten om de maatschappelijke erkenning voor
bloeddonoren te verhogen en zo veel mogelijk donoren aan te trekken.
De EU dient in de bloedsector te streven naar zelfvoorziening. Het Comité beklemtoont dat de
ontwerprichtlijn er borg voor moet staan dat instellingen voor inzameling en verwerking bloed in
geen geval gaan beschouwen als handelswaar.

Contactpersoon : mevrouw S. BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Wetenschap, samenleving en burgers in Europa
Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - D)

Ref.: (SEC(2000) 1973) (initiatiefadvies) - CES 724/2001

Kernpunten:
Het Comité heeft met genoegen kennisgenomen van het werkdocument van de Commissie en
vestigt de aandacht op de volgende behoeften:
− een permanente dialoog tussen de actoren uit de wetenschap en de samenleving;
− een economische, politieke, sociale en culturele omgeving waarin wetenschap wordt aanvaard

en waarin creativiteit en inventiviteit optimaal tot hun recht komen;
− interne voorwaarden waaronder wetenschap optimaal kan functioneren;
− voldoende burgers die bereid en geschikt zijn om te kiezen voor een loopbaan als

wetenschapper.

Contactpersoon: de heer A. HICK
(Tel.: 32 2 546.93.02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

__________________________

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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DIVERSE

DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD VAN GÖTEBORG
(Beschikbaar onder EPADES Public\Docs Autres institutions\Conseil\Sommets\Göteborg)

•  Verslag van het voorzitterschap over het debat over de toekomst van de Europese Unie
(9520/01 + COR 1)

•  Voorbereiding van de Raad op de uitbreiding
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Mededeling van de Commissie: "Duurzame ontwikkeling in Europa voor een betere wereld:
Een strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling"

(9175/01)

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) betreffende de integratie van milieuoverwegingen in
de aspecten van het externe beleid die onder de bevoegdheid van de Raad Algemene Zaken
vallen

(7791/01 + COR 1)

•  Verslag van de Raad (Interne Markt, Consumentenzaken en Toerisme): Strategie voor de
integratie van milieubescherming en duurzame ontwikkeling in het internemarktbeleid

(8970/01)

•  Conclusies van de Raad (Landbouw) over de integratie van milieuoverwegingen en duurzame
ontwikkeling in het gemeenschappelijk landbouwbeleid

(8486/01)

•  Conclusies van de Raad (Visserij) over de integratie van milieuoverwegingen en duurzame
ontwikkeling in het gemeenschappelijk visserijbeleid

(7885/01 + COR 1 (sv))

•  Raad (Vervoer) - Resolutie van de Raad over de follow-up van de Top van Cardiff/Helsinki
over de integratie van milieu en duurzame ontwikkeling in het vervoersbeleid

(7329/01)

•  Conclusies van de Raad (Energie/Industrie) over een strategie voor de integratie van
duurzame ontwikkeling in het ondernemingenbeleid van de Europese Unie

(8328/01)

•  Resolutie van de Raad (Energie/Industrie) betreffende de integratie van milieuaspecten en
duurzame ontwikkeling in het energiebeleid

(8490/01)
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•  Conclusies van de Raad (Ontwikkelingssamenwerking) betreffende een strategie inzake de
integratie van milieuoverwegingen in de economische en ontwikkelingssamenwerking van de
EG ter bevordering van duurzame ontwikkeling

(8971/01)

•  Aanbeveling van de Raad van 15 juni 2001 over de globale richtsnoeren voor het economisch
beleid

(9326/01)

•  Verslag van het voorzitterschap over alle aspecten van het belastingpakket (opgesteld in
nauwe samenwerking met de Commissiediensten)

(9548/01)

•  Verslag van het Comité voor sociale bescherming over de houdbaarheid van de pensioenen
(8792/01+ ADD 1)

•  Verslag van het voorzitterschap over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Programma van de Europese Unie voor de preventie van gewelddadige conflicten
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusies van de Raad (Algemene Zaken) betreffende de samenwerking tussen de EU en de
VN op het gebied van conflictpreventie en crisisbeheersing

(9528/2/01 REV 2)

•  Verslag van de hoge vertegenwoordiger/Commissie over een grotere rol bij de bevordering
van de hervatting van het vredesproces in het Midden-Oosten

•  Volledig verslag van voorzitterschap/Commissie over het beleid inzake de Noordelijke
dimensie

(9804/01)

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) over de uitvoering van de gemeenschappelijke
strategie voor het Middellandse-Zeegebied

(9124/01)

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) over de uitvoering van de gemeenschappelijke
strategie van de Europese Unie ten aanzien van Rusland

(9805/01)



ALGEMENE INFORMATIE62

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) betreffende de toetsing van het Stabilisatie- en
Associatieproces

(9765/01)

•  Verslag van het voorzitterschap over de ultraperifere gebieden: stand van zaken
(9815/01)

________________________
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VERGADERING VAN COMMISSIES AAN WELKE DE
BESLISSINGSBEVOEGDHEID IS OVERGEDRAGEN  (Artikel 62/4 van het
Reglement)

Commissie Rapporteur Onderwerp Termijn
indiening
amendementen

Besluit
gepland op

CULT Kathleen VAN
BREMPT

Memorandum over levenslang leren 12.07.2001, om
12 uur

18.09.2001



COMMISSIES 65

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BERES
(PSE)

Begroting 2002: afdeling III AFCO (A) 21.06.01

BROK
(PPE-DE)

Macro-financiële steun aan
Joegoslavië

AFET (P) 19.06.01 C5-0231/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

EG/Turkije: financiële
pretoetredingssteun

BUDG (A) 25.06.01 C5-0219/01

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Overheidsfinanciën: bijdragen aan
groei en werkgelegenheid

BUDG (A) 26.06.01 C5-0172/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Europese justitiële ruimte in civiele
zaken: tenuitvoerlegging, algemeen
kader voor activiteiten

BUDG (A) 26.06.01 C5-0254/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Gemeenschappelijk visserijbeleid:
bescherming van de bestanden, het
milieu en de consumenten

BUDG (A) 26.06.01 C5-0261/01

GUY-QUINT
(PSE)

Statuut ambtenaren v.d. EG: regeling
van toepassing op functionarissen
zonder vaste
aanst.(wijz.verord.259/68/EEG)

BUDG (A) 26.06.01 C5-0249/01

PPE-Fraktie Schapen- en geitenvlees:
gemeenschappelijke ordening der
markten, hervorming

BUDG (A) 26.06.01 C5-0214/01

PPE-DE Fraktie Euro: bescherming tegen
valsemunterij, actieprogramma
PERICLES

BUDG (A) 26.06.01

PPE-DE Fraktie Euro: programma PERICLES,
uitbreiding v.d. werking tot de lidst.
die de euro niet als munteenheid
hebben aangenomen

BUDG (A) 26.06.01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Ontwerp van Operationele Begroting
van de EGKS voor 2002

BUDG (P) 26.06.01 C5-0233/01



COMMISSIES66

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Nucleaire veiligheid: Tweede
financiële bijdrage van de EG aan de
EBWO t.b.v. het Fonds Inkapseling
Tsjernobyl

BUDG (P) 26.06.01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

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

ECON (A) 12.06.01 C5-0368/00

MARINOS
(PPE-DE)

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

ECON (A) 19.06.01 C5-0184/01

RAPKAY
(PSE)

Energie: voltooiing interne
electriciteitsmarkt,
toegangsvoorwaarden net voor
grensoverschrijdende handel

ECON (A) 19.06.01 C5-0185/01

ANDRIA
(PPE- DE)

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

ECON (P) 19.06.01 C5-0121/01

FOLIAS
(PPE- DE)

Macro-financiële steun aan
Joegoslavië

ITRE (A) 20.06.01 C5-0231/01

PPE-DE Fraktie Kwaliteit van benzine en
dieselbrandstof (wijziging richtlijn
98/70/EG)

ITRE (A) 20.06.01 C5-0197/01

TURCO
(TDI)

Verstrekking van persoonsgegevens
door Europol aan derde staten en
instanties (Initiatief van Zweden)

LIBE (P) 20.06.01 C5-0218/01

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Begroting 2002: afdeling III RETT (A) 20.06.01

_____________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Communautaire activiteiten ter
zake van analyse, onderzoek en samenwerking op het gebied
van de werkgelegenheid - Tussentijds Verslag

BUDG
CONT
ECON
JURI

EMPL

COM (01) 208
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het
Europees Parlement inzake de 3e Conferentie van de Verenigde
Naties over de minstontwikkelde landen

AFET
BUDG
ENVI
ITRE
DEVE

COM (01) 209
def.

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het
standpunt van de Gemeenschap in de ACS-EG-Raad van
Ministers betreffende de vereffening van alle aan de minst
ontwikkelde ACS-landen met een zware schuldenlast verstrekte
speciale leningen die resteren na volledige toepassing van de
HIPC-mechanismen voor schuldenlastverlichting

BUDG
DEVE

COM (01) 210
def.

Mededeling van de Commissie inzake conflictpreventie DEVE
AFET

COM (01) 211
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: De opheffing
van fiscale barrières voor grensoverschrijdende
bedrijfspensioenregelingen

EMPL
JURI
LIBE

ECON

COM (01) 214
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Uitvoering van de taak van het GCO in de Europese
onderzoekruimte

ITRE COM (01) 215
def.

Vierde Verslag van de Commissie aan de Raad over de situatie
in de mondiale scheepsbouwsector

ITRE COM (01) 219
def.

AFET
DEVE

COM (01) 231
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening
namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van
Stockholm inzake persistente organische verontreinigende
stoffen

ITRE
ENVI

COM (01) 237
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 30 TOT 31 MEI 2001

Brussel

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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POST-SESSION.VIEW
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évaluation des incidences
de certains plans et programmes

sur l'environnement
modification de la dir.92/33/CE
"pneumatiques des véhicules"
modification de la dir.76/207/CE

"principe de l'égalité de traitement"
programme d'action pour

l'environnement
2001-2010

modification de la dir.91/671/CE
"port obligatoire de la
ceinture de sécurité"

codécison

Pays candidats-Chypre,Malte,Bulagarie,Estonie,Turquie,Rép.Slovaque
Slovenie,Lettonie,Hongrie,Rép.Tchèque,Roumanie,Lituanie,Pologne:

participation à l'Agence européenne pour l'environnement et au
Réseau d'information et d'observation

règlement financier applicable au
budget général

consultation

Travaux législatifs

programme spécifique de recherche et de
développement technologique

résultats de la mission en Corée effectuée par
le Conseil et la Commission

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

environnement et développement durable
questions d'environnement dans la politique

économique
traité de Nice et avenir

de l'Union
marché européen intégré de

l'emploi 1998-1999

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session MAI III 2001 Bruxelles
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le globe en séance
Conseil et Commission: déclarations
COREE : Mission du Conseil et de la
Commission

pays candidats :
participation à l'Agence pour
l'Environnement :
Rép. d'Estonie
Rép. de Lettonie
Rép. de Lituanie
Pologne
Rép. tchèque
Rép. de Hongrie
Rép. de Slovénie
Chypre
Roumanie
Rép. slovaque
Rép. de Bulgarie
Rép. de Malte
Turquie

Commission :
communication
Programme-cadre R&D 2000-



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN76

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

a m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

A 5 - 0 1 7 3 / 2 0 0 1
H a u t a l a
F E M M

2 0 0 0 / 0 1 4 2

A 5 - 0 1 4 1 / 2 0 0 1
H e d k v i s t  P e t e r s e n

R E T T
2 0 0 0 / 0 3 1 5

A 5 - 0 1 7 5 / 2 0 0 1
M y l l e r
E N V I

2 0 0 1 / 0 0 2 9

A 5 - 0 1 7 6 / 2 0 0 1
D e l l 'A l b a

B U D G
2 0 0 0 / 0 2 0 3

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 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
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POST-SESSION. LEG
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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
goedkeuring

Raad:
standpunt ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

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

DELE 1996/0304
A5-0177/2001

Schörling

COD ***III gemeenschappelijke
ontwerptekst
goedgekeurd

31-mei-01 �/� Wallström
30/05/01

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

DELE 1997/0348
A5-0178/2001

De Roo

COD ***III gemeenschappelijke
ontwerptekst
goedgekeurd

31-mei-01 �/� Likkanen 30/05/01

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van het milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap
voor 2001-2010

ENVI 2001/0029
A5-0175/2001

Myller

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

31-mei-01 �/� Wallström
30/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 91/671/EEG inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de lidstaten betreffende het verplichte
gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5
ton

RETT 2000/0315
A5-0141/2001

Hedkvist Petersen

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

31-mei-01 �/� de Palacio
30/05/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 76/207/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de
beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden

FEMM 2000/0142
A5-0173/2001

Hautala

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

31-mei-01 �/� Diamantopoulou
31/05/01

Verordening (EG, EKGS, Euratom) van de Raad houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen

BUDG 2000/0203
A5-0176/2001

Dell'Alba

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd;terurgver-

wijzing commissie art.
69, lid 2, Reglement

31-mei-01 Larsson
30/05/01

Schreyer
30/05/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum
goedkeuring

Raad:
standpunt ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

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

ENVI 2000/0342
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0345
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0346
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0347
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0350
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0351
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0352
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0354
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum
goedkeuring

Raad:
standpunt ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

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

ENVI 2000/0355
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0356
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0357
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0359
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat

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

ENVI 2000/0360
A5-0170/2001

Jackson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

31-mei-01 zonder debat zonder debat
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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 aangeno-
men amende-

menten

Titel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure

in
 c
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m
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si

e
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n 

de
 fr

ac
tie

s

te
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le
na
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tit
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ks
t

besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot
vaststelling van het
milieuactieprogramma van de
Europese Gemeenschap voor
2001-2010

2001/0029
ENVI
Myller

A5-0175/2001
COD ***I

244 226 34 0 18 184 0 2 9 0 1 0 0 12 ΑΩ
€

i-PE

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn
91/671/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten
betreffende het verplichte
gebruik van veiligheidsgordels
in voertuigen van minder dan
3,5 ton

2000/0315
RETT

Hedkvist
Petersen

A5-0141/2001
COD ***I

6 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 i-PE
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het document Bijzondere
aspecten van
de aangeno-
men amende-

menten
richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn
76/207/EEG betreffende de
tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen ten aanzien van de
toegang tot het arbeidsproces,
de beroepsopleiding en de
promotiekansen, en ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarden

2000/0142
FEMM
Hautala

A5-0173/2001
COD ***I

45 46 8 0 14 16 1 0 2 0 8 1 0 4 ΑΩ
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III. Indiening wetgevingsdocumenten: programmering, financiële aspecten, comitologie

Titel Referentie
Ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Financiële aspecten Wetgevings-
programmering

Comitologie

verordening van de Raad over
pretoetredingssteun aan Turkije

2001/0097
AFET

Dit voorstel bevat de financiële constructie
voor het verlenen van steun en regelt de
uitvoering van de prioriteiten van het
toetredingspartnerschap ten gunste van
Turkije;

De totale financiële gevolgen, inclusief de
kosten voor technische bijstand en personele
middelen worden voor een periode van vijf
jaar geraamd op 177,850 mio €;

Nieuwe actie in het
kader van het
wetgevingsprogram
ma 2001

Het voorstel actualiseert de
bevoegdheden van het comité dat is
ingesteld door art.9§1 van verordening
(EG) n° 3906/89 onder verwijzing naar de
artikelen 4 (beheerscomité) en 7 van
besluit 1999/468/EG, comitologie.

Verordening van de raad tot
wijziging van verordening nr.
1683/95 betreffende de
invoering van een uniform
visummodel

2001/0080
LIBE

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam en de opneming van het acquis
van Schengen in het verdrag acht de
Commissie het uit veiligheidsoverwegingen
nodig aanvullende maatregelen te nemen
zoals gemeenschappelijke regels voor de
invulling van het visummodel, om ervoor te
zorgen dat het visumblad in alle lidstaten op
dezelfde manier wordt ingevuld;

Nihil Hernieuwde actie,
goedgekeurd in het
kader van het
wetgevingsprogram
ma 2001

De technische uitvoeringsbevoegdheden
worden gedelegeerd aan de Commissie,
die wordt bijgestaan door het comité dat is
ingesteld door artikel 6 van verordening
(EG) n° 1683/95 betreffende de invoering
van een uniform visummodel,
overeenkomstig de procedure van artikel
5 (regelgevend comité) en artikel 7 van
besluit 1999/468/EG.

Verordening van de Raad
betreffende de invoering van
een uniform model voor een
blad waarop een visum kan
worden aangebracht dat door
lidstaten wordt afgegeven aan
houders van een reisdocument
dat door de lidstaat die het blad
opstelt niet wordt erkend

2001/0081
LIBE

Zie toelichting bij de wijziging van
verordening 1683/95; dossier 2001/0080.

Nihil Hernieuwde actie,
goedgekeurd in het
kader van het
wetgevingsprogram
ma 2001

De technische uitvoeringsbevoegdheden
worden gedelegeerd aan de Commissie,
die wordt bijgestaan door het comité dat is
ingesteld door artikel 6 van verordening
(EG) n° 1683/95 betreffende de invoering
van een uniform visummodel,
overeenkomstig de procedure van artikel
5 (regelgevend comité) en artikel 7 van
besluit 1999/468/EG.

Verordening van de Raad
betreffende de invoering van
een uniform model voor
verblijfstitels voor onderdanen
van derde landen

2001/0082
LIBE

Zie toelichting bij de wijziging van
verordening 1683/95; dossier 2001/0080.

Nihil Hernieuwde actie,
goedgekeurd in het
kader van het
wetgevingsprogram
ma 2001

De technische uitvoeringsbevoegdheden
worden gedelegeerd aan de Commissie,
die wordt bijgestaan door het comité dat is
ingesteld door artikel 6 van verordening
(EG) n° 1683/95 betreffende de invoering
van een uniform visummodel,
overeenkomstig de procedure van artikel
5 (regelgevend comité) en artikel 7 van
besluit 1999/468/EG.
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Titel Referentie
Ten principale

Juridisch kader
Algemene doelstelling maatregel

Financiële aspecten Wetgevings-
programmering

Comitologie

Initiatief van het Koninkrijk
Zweden met het oog op de
vaststelling van het besluit van
de Raad tot wijziging van het
besluit van de Raad van 12
maart 1999 tot vaststelling van
de regels voor het doorgeven
van persoonlijke gegevens door
Europol aan lidstaten en derden

2001/0807
LIBE

Dit voorstel actualiseert de bepalingen en
voorwaarden voor het doorgeven van
persoonlijke gegevens.

Nihil Buiten het
wetgevingsprogram
ma 2001

Nihil

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EEG)
nr. 2358/71 houdende een
gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector
zaaizaad en tot vaststelling,
voor de verkoopseizoenen
2002/03 en 2003/04, van de in
de sector zaaizaad toegekende
steunbedragen

2001/0099
AGRI

Met dit voorstel wordt een stabilisator
ingevoerd voor alle zaden die onder de
GMO vallen, zoals die welke bestaat voor
rijstzaad. Voorts worden de steunbedragen
bevestigd voor de verkoopseizoenen
2002/03 en 2003/04.

Het voorstel brengt geen wijziging van het
toegestane budget met zich mee.
Begrotingslijn  B1-1858 "steun per hectare"
voor 2001: 129 mio €.

Nieuwe actie in het
kader van het
wetgevingsprogram
ma 2001

Het voorstel zegt niets over de
comitologie. De hier gewijzigde
basisverordening 2358/71 voorziet
evenwel in een beheerscomité voor
zaaigoed van type IIa). In tegenstelling tot
wat gangbare praktijk is geworden voor
wetgevingsvoorstellen in het kader van de
medebeslissing bevat dit voorstel dus
geen wijziging om het comité in kwestie af
te stemmen op het comitologiebesluit
468/99.

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

2001/0085
AGRI

Doel is de periode voor de betaling van
compenserende bedragen voor rijst op basis
van verordening (EG) n° 3072/95 te wijzigen
en te vervangen door die voor
akkerbouwgewassen overeenkomstig
verordening (EG) n° 1251/1999.

De gegarandeerde maximumhoeveelheden
per producerende lidstaat worden gebaseerd
op de gemiddelde productie in voorgaande
jaren. Bij ongewijzigde steun wordt verwacht
dat de gemiddelde uitgaven voor de GMO
zich rond het huidige niveau zullen
stabiliseren. Het voorstel past in de
financiële programmering en brengt geen
extra kosten met zich mee inzake personele
middelen of andere huishoudelijke uitgaven.

Buiten het
wetgevingsprogram
ma 2001

Nihil

Verordening van de Raad
houdende een
gemeenschappelijke ordening in
de sector schapen- en
geitenvlees

2001/0103
AGRI

Na een evaluatie door de Commissie heeft
dit voorstel tot doel de GMO voor deze
sector te herzien. Een van de voorstellen
betreft de premie voor ooien. Voorgesteld
wordt de compensatie te vervangen door
een vast bedrag. Daarentegen wordt de
huidige regeling gehandhaafd voor die
punten waarvan gebleken is dat zij
doeltreffend zijn om het evenwicht op de
markten in stand te houden.

In hoofdstuk B1-22 "schapen- en
geitenvlees" is voor 2002 1,620 miljoen €
aan vk en bk opgenomen. De financiële
gevolgen vallen binnen de huidige financiële
vooruitzichten. Er zijn geen bijkomende
kosten wat betreft personele middelen of
andere huishoudelijke uitgaven. Bovendien
worden fraude en onregelmatigheden
voorkomen dank zij de toepassing van de
regels inzake geïntegreerd beheer en
controle.

Nieuwe actie in het
kader van het
wetgevingsprogram
ma 2001

Er komt een beheerscomité (zie art 24)
overeenkomstig comitologiebesluit
1999/468.
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Politieke controle

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagin
gen ter
plenaire

Datum goedk.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Verdrag van Nice en de toekomst van de
Europese Unie

2001/2022
AFCO

A5-0168/2001
INI

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen

Lindh
30/05/01

Barnier 30/05/01 Te geven gevolg:
- opneming van het Handvest van de grondrechten in de verdragen;
- Conventie die tot taak heeft de IGC een voorstel voor een grondwet voor te leggen;
termijn: begin 2002 ;
- bijeenroeping van een nieuwe IGC; termijn: tweede helft 2003;
- aanneming nieuw verdrag; termijn: december 2003;
- deelneming van de kandidaatlidstaten als waarnemers aan de Conventie;
- aanpassing van het aantal EP-leden voor Hongarije en de Tjsechische Republiek;
- onderbrenging van de taken van de Europese commissaris voor buitenlandse zaken
en van de Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB concentration onder een vice-
voorzitter;
- benoeming van een Europees openbaar ministerie voor de bestrijding van financiële
fraude;
- comité dat tot taak krijgt de openbare discussie te sturen en te stimuleren;

Milieubeleid en duurzame ontwikkeling:
voorbereiding van de Europese Raad van
Göteborg

2000/2322
ENVI

A5-0171/2001
INI

Resolutie aan
genomen met

wijzigingen

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Te geven gevolg:
- een mededeling over duurzame ontwikkeling overleggen; termijn eind 2001;
- een Raad duurzame ontwikkeling instellen die jaarlijks in het voorjaar bijeenkomt,
alsook een comité dat zich in hoofdzaak bezighoudt met de voorbereiding van deze in
het voorjaar te houden raden: termijn juni 2001;
- standaardrichtsnoeren uitwerken voor een degelijke evaluatie, follow-up en controle
van het proces van Cardiff en het proces inzake duurzame ontwikkeling;
- herziening van het GLB en het gemeenschappelijk visserijbeleid; termijn 2002;
- voorstellen voor een zuinig energiegebruik voorleggen op basis van de vastgestelde
criteria en gekwantificeerde doelstellingen gespreid over de periode 2010 - 2025;
- follow-up van het integratieproces van Cardiff; termijn tweede helft van 2002;
- voldoende budgettaire middelen voor de geplande acties uittrekken;
- een verplichte milieueffectrapportering invoeren voor alle wetgevingsvoorstellen van
de Commissie en de bevindingen publiceren;
- de werkmethoden van het Parlement herzien in het licht van duurzame ontwikkeling;
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagin
gen ter
plenaire

Datum goedk.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Onze behoeften en verantwoordelijkheden op
elkaar afstemmen - milieu-aangelegenheden
integreren in de economische politiek

2001/2004
ENVI

A5-0172/2001
COS

Resolutie
aangenomen

met
wijzigingen

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Te geven gevolg:
- alle aspecten van het economisch beleid van de EU onder de loep nemen uit het
oogpunt van duurzame ontwikkeling en milieubescherming;
- de huidige steunregelingen van de Unie bekijken uit het oogpunt van duurzame
ontwikkeling;
- nieuwe voorstellen doen inzake een energiebelasting en een CO2-heffing in het
kader van de nauwere samenwerking;
- op EU-niveau aanbevolen minimumniveau's voor milieu-indicatoren vaststellen,
alsook minimumeisen voor een stelselmatige opneming in de nationale statistieken;
- de parlementen en regeringen van de lidstaten voor hun verantwoordelijkheid
plaatsen wat betreft de uitvoering van de Europese milieurichtlijnen; zo spoedig
mogelijk de meest noodzakelijke maatregelen vaststellen om de economische
ontwikkeling geleidelijk, maar gestaag in overeensemming te brengen met de
milieueisen;

Resultaat van de missie van de Raad en de
Commissie naar Korea

�/�
Fracties

B5-0398/2001
Verklaring

Raad/Commissie

Gezamenlijke
resolutie

aangenomen

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Te geven gevolg:
- de EU-steun geleidelijk opvoeren afhankelijk van de reactie van Noord-Korea op de
verwachtingen van de internationale gemeenschap inzake de vorderingen bij de
verzoening tussen Noord- en Zuid-Korea, de non-proliferatie van kernwapens, de
eerbiediging van de mensenrechten en de structurele politieke en economische
hervormingen, alsook coördinatie van het beleid met de overige hoofdspelers op de
internationale scène om de dialoog met de volksrepubliek te verbeteren;
- de ontwikkeling van niet-nucleaire energie op het Koreaanse schiereiland steunen;
- de humanitaire hulp voortzetten;
- de concrete resultaten in het kader van de gestructureerde dialoog EU/Noord-Korea
over de mensenrechten op de voet volgen;

Specifieke programma voor onderzoek en
technologische ontwikkeling

�/�
Commissie

�/�
Mededeling

�/� �/� Busquin 30/05/01 Te geven gevolg:
- lopende wetgevingsprocedure.
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagin
gen ter
plenaire

Datum goedk.

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Naar één Europese arbeidsmarkt: de bijdrage
van EURES (1998-1999)

2001/2053
EMPL

A5-0169/2001
COS

Resolutie
aangenomen

�/� Diamantopoulou
31/05/01

Te geven gevolg:
- een inventaris opmaken van de belangrijkste obstakels voor grensoverschrijdende en
transnationale mobiliteit;
- de toegang tot EURES verruimen, zowel voor de vraag als voor het aanbod op de
arbeidsmarkt om deze na de perioden 2000-2001 en 2002-2003 opnieuw te kunnen
evalueren;
- een hoorzitting met de Euro-consulenten organiseren om een duidelijker zicht te
krijgen op de knelpunten in de organisatie van het EURES- systeem;
- de problemen van taalkundige aard bestuderen die het zoeken naar werk kunnen
belemmeren;
- op de begroting meer geld voor EURES uittrekken, mede in het licht van de
uitbreiding van de Europese Unie;
- de werkgroep op hoog niveau (task force) verzoeken vóór december 2001 suggesties
en voorstellen voor de verbetering van het EURES-netwerk in te dienen;
- het Parlement betrekken bij de herziening van de rechtsgrondslag van EURES; deze
herziening dient in het kader van de medebeslissingsprocedure plaats te vinden.
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Door de Commissie gegeven gevolg
I. Wetgevingsteksten
Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees Parlement en de Commissie gesloten akkoord over de procedure voor informatieverstrekking inzake het door de Commissie gegeven gevolg aan
ter plenaire vergadering aangenomen teksten, bevat onderstaande tabel een overzicht van de tijdens de vergaderperioden van januari I en II 2001 aangenomen teksten.
De typologie van een document is vastgesteld volgens het interinstitutioneel akkoord over de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving van 22/12/98.
Graad van instemming met de aangenomen amendementen per onderdeel volgens de indeling per  kolom en voor het document in zijn geheel, variërend van 0% tot 100%.
100% betekent volledige overname van de amendementen van het EP door de Commissie.

Graad van instemmingTitel Referentie
commissie
zittingsdoc.
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Opmerkingen

richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad inzake de verwarming van
motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan en tot wijziging van richtlijn
70/156/EEG van de Raad en tot
intrekking van richtlijn 78/548/EEG van
de Raad

1998/0277
JURI

A5-0055/2001
COD ***II

geen
am.

geen
am.

geen am. geen
am.

geen
am.

geen
am.

100,00% 100,00% De tweede lezing door de Raad was voor mei 2001 gepland.
Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het tot een bemiddeling
komt. Definitieve vaststelling wellicht in juni 2001.

richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad inzake nationale
emissieplafonds voor bepaalde
luchtverontreinigende stoffen

1999/0067
ENVI

A5-0067/2001
COD ***II

geen
am.

geen
am.

75,00% geen
am.

geen
am.

geen
am.

28,57% 38,89% De Commissie werkt aan haar advies. Het lijkt weinig
waarschijnlijk dat de Raad alle amendementen van het
Parlement overneemt. Het komt dan ook tot een
bemiddeling.

richtlijn van de Raad tot wijziging van
richtlijn 88/609/EEG inzake beperking
van de emissies van bepaalde
verontreinigende stoffen in de lucht
door grote stookinstallaties

1998/0225
ENVI

A5-0068/2001
COD ***II

geen
am.

geen
am.

geen am. geen
am.

geen
am.

geen
am.

69,44% 69,44% De Commissie werkt aan haar advies. Het lijkt weinig
waarschijnlijk dat de Raad alle amendementen van het
Parlement overneemt. Het komt dan ook tot een
bemiddeling.
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Graad van instemmingTitel Referentie
commissie
zittingsdoc.
procedure
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Opmerkingen

verordening van het Europees
Parlement en de Raad (EG) nr.
2223/96 betreffende de herindeling van
betalingen in het kader van
swapovereenkomsten en termijncon-
tracten met rentevaststelling na afloop
("forward rate agreements")

2000/0019
ECON

A5-0071/2001
COD ***I

geen
am.

geen
am.

geen am. geen
am.

geen
am.

geen
am.

100,00% 100,00% De Commissie zal haar voorstel wijzigen en twee
amendementen overnemen. Het dossier kan in eerste lezing
worden afgerond als er geen verschillen zijn tussen de tekst
die het Parlement aanneemt en de tekst van de Raad.

richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad inzake de toegang van het
publiek tot milieu-informatie

2000/0169
ENVI

A5-0074/2001
COD ***I

geen
am.

geen
am.

geen am. geen
am.

geen
am.

geen
am.

33,33% 33,33% De milieuraad van 7 en 8 juni 2001 zal wellicht een politiek
akkoord over een gemeenschappelijk standpunt bereiken.
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt voor de tweede helft
van 2001 verwacht.

besluit van de Raad betreffende de
oprichting van een Europees netwerk
inzake criminaliteitspreventie

2000/0824
LIBE

A5-0070/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** De Commissie heeft niet meegedeeld welk gevolg er is
gegeven.

richtlijn van de Raad betreffende
minimumnormen voor het verlenen van
tijdelijke bescherming in geval van
massale toestroom van ontheemden
en maatregelen ter bevordering van
een evenwicht tussen de inspanningen
van de lidstaten voor de opvang en het
dragen van de consequenties van de
opvang van deze personen

2000/0127
LIBE

A5-0077/2001
CNS *

geen
am.

75,00% 50,00% geen
am.

geen
am.

50,00% 27,78% 31,45% Gezien de ontstaansgeschiedenis van dit dossier (eerste
voorstel voor een gemeenschappelijk optreden Titel VI in
1997; gewijzigd voorstel in 1998, voorstel voor een richtlijn
Titel IV in maart 2000) en het uitzicht op een politiek akkoord
in de Raad in mei 2001 wordt niet overwogen een gewijzigd
voorstel in te dienen.

verordening van de Raad betreffende
de samenwerking tussen de gerechten
van de lidstaten op het gebied van
bewijsverkrijging in burgerlijke en
handelszaken

2000/0823
JURI

A5-0073/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** De Commissie heeft niet meegedeeld welk gevolg er is
gegeven.

verordening van de Raad houdende
een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker

2000/0250
AGRI

A5-0081/2001
CNS *

geen
am.

geen
am.

0,00% 0,00% geen
am.

0,00% 0,00% 0,00% De Commissie is niet van plan haar voorstel te wijzigen. De
landbouwraad heeft het voorstel op 19/20 maart 2001
behandeld. De Raad heeft het SCL gevraagd tegen de
volgende landbouwraad een besluit voor te bereiden.
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II. Overige teksten

Titel van de tekst referentie fractie of
commissie

zittingsdoc. procedure bestemming referentie-
document

Commissie met
te geven gevolg

opmerkingen

verslag van de permanente werkgroep voor het
veilig vervoer van radioactieve stoffen in de
Europese Unie

1998/2083 RETT A5-0040/2001 COS Commissie, Raad,
regeringen lidstaten

SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven

actieplan voor energie-efficiëntie in de Europese
Gemeenschappen

2000/2265 ITRE A5-0054/2001 COS Commissie, Raad,
parlementen lidstaten

SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven

werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire
Vergadering ACS-EU in 2000

2000/2106 DEVE A5-0057/2001 INI Raad ACS-EU, Par. Verg.
ACS-EU, parl. lidst. parl.
ACS, Commissie

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

verkiezingsondersteuning en
verkiezingswaarneming door de EU

2000/2137 AFET A5-0060/2001 COS Raad, Commissie SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven"

Organisatie en beheer van het Internet -
Internationale en Europese beleidskwesties 1998-
2000

2000/2140 ITRE A5-0063/2001 COS Raad, Commissie,
regeringen, parlementen
lidstaten

SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven

Aanbevelingen van het Europees Parlement aan
de Commissie over de WTO-onderhandelingen
over de "built-in"-agenda

2001/2028 ITRE A5-0076/2001 INI Commissie, Raad SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven

jaarverslag 1999 van de Commissie over de
bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschap en fraudebestrijding

2001/2036 CONT A5-0078/2001 COS Raad, Commissie, dir
OLAF, HvJ, CdC

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

toekomst van de biotechnologiesector 2000/2100 ITRE A5-0080/2001 INI Raad, Commissie, reg.
lidst., kandidaatlanden,
WTO

SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven

aanbeveling van de Commissie over de grote lijnen
van het economisch beleid

2001/2008 ECON A5-0082/2001 INI Raad, Commissie, reg.
parl. lidstaten

SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven

gemeenschappelijke strategie van de Europese
Unie ten aanzien van Oekraïne

2000/2116 AFET A5-0083/2001 COS Raad, Commissie, reg.
parl. lidst.; reg. parl.
Oekraïne

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

versterking van de hulpmiddelen van de Unie bij
conflictpreventie en de civiele crisisbeheersing

�/� AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001
B5-0172/01

/CORR

�/� Commissie, Raad,
lidstaten

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

eindverslag van het Comité van wijzen over de
regulering van de Europese effectenmarkten

�/� ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

�/� Raad, Commissie,
staatshoofden/regerings-
leiders, Forum van
Europese effectencomités

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven
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Titel van de tekst referentie fractie of
commissie

zittingsdoc. procedure bestemming referentie-
document

Commissie met
te geven gevolg

opmerkingen

Voorlichtings- en communicatiestrategie van de EU �/� CULT B5-0174/2001 �/� Raad, Commissie,
regeringen lidstaten

SP(2001)1329 de Commissie is voornemens "post votum"
gevolg te geven

Voorbereidende werkzaamheden met het oop de
Euorpese Raad van Stockholm (23/24 maart 2001)

�/� Fracties B5-0175/2001 �/� Europese Raad, Raad,
Commissie, reg./parl.
lidst. en kandidaatlidst.

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Katastrofe : overstromingen in Mozambique �/� Fracties B5-0176/2001 �/� Raad, Commissie, parl.
lidst.E-M, reg./parl
Mozambique, OAE, sec-
gen VN

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Toegang tot geneesmiddelen voor dragers van het
aidsvirus en aidspatiënten in de derde wereld

�/� Fracties B5-0182/2001 �/� Raad, Commissie, WTO,
Verg. ACS-EU, OAE

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Situatie in Zimbabwe �/� Fracties B5-0183/2001 �/� Comissie, Raad, reg. lidst,
reg/parl. Zimbabwe, Parl.
Par. Verg. ACS/EU, sec-
gen OAE en
Commonwealth

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Afghanistan �/� Fracties B5-0184/2001 �/� Raad, Commissie,
autoriteiten Taliban,
ANPED, reg. Pakistan,
Saoudi-Arabië, Verenigde
Arabische Emiraten, India,
China, Rusland, Iran,
Ouzbekistan, Tadzjikistan,
Unesco, Arabische groep
bij de Unesco,
Islamitische Org.
onderwijs en de VN-
Veiligheidsraad

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Door een van hun ouders gekidnapte kinderen �/� Fracties B5-0185/2001 �/� EU-voorzitterschap, Raad,
Commissie, reg. Kenya,
presid. Kenya (M. Moi),
sec-gen VN

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Ontvoering van Portugese burgers in Cabinda �/� Fracties B5-0186/2001 �/� Raad, Commissie, reg. en
parl. lidstaten, reg. en nat.
ass. Angola, VN, leiding.
Bevrijdingsfront Cabinda,
FLEC, FLEC-Renovada

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Situatie in Kalimantan �/� Fracties B5-0187/2001 �/� Raad, Commissie, reg.
Indonesië

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven
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Titel van de tekst referentie fractie of
commissie

zittingsdoc. procedure bestemming referentie-
document

Commissie met
te geven gevolg

opmerkingen

Situatie in Turkmenistan �/� Fracties B5-0188/2001 �/� Raad, Commissie, reg.
lidstaten, reg. OVSE, reg.
Turkmenistan

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Conferentie van de Verenigde Natie over alle
aspecten van de illegale handel in lichte wapens in
juli 2001

�/� Fracties B5-0189/2001 �/� Raad, Commissie, s-g VN SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Humanitaire katastrofe in Mongolië �/� Fracties B5-0191/2001 �/� Raad, Commissie, FAO,
pres. en reg. en parl.
Mongolië

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven

Situatie aan de grens van Kosovo en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

�/� Fracties B5-0230/2001 �/� Raad, Commissie, Hoge
Vert. GBVB, reg. FYROM,
NAVO, MINUK, reg.
Bosnië, reg. Joeg. Rep.
en Montenegro

SP(2001)1329 de Commissie is niet voornemens "post
votum" gevolg te geven
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Definitieve wetgevingsbesluiten

Graad van instemming met amendementen EPTitel Referentie
commissie
procedure
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Opmerkingen

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de sanering
en liquidatie van kredietinstellingen

1985/0046
ECON

COD ***II

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% Met gekwalificeerde meerderheid
aangenomen door de Raad. Een
lidstaat tegen. Drie verklaringen van
Raad en Commissie bijgevoegd.
De amendementen van het Parlement
tot wijziging van het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad zijn in hun
geheel overgenomen met enkele
redactionele wijzigingen.

Benodigde tijd: 15 jaar en 4
maanden

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

2000/0034
DEVE

COD ***II

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% geen am. 100,00% Gekwalificeerde meerderheid in de
Raad.
De amendementen van het Parlement
in eerste lezing zijn overgenomen in het
gemeenschappelijk standpunt met
enkele redactionele wijzigingen.

Benodigde tijd: 14 maanden
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Graad van instemming met amendementen EPTitel Referentie
commissie
procedure
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Opmerkingen

Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad inzake het
minimumopleidingsniveau van
zeevarenden (gecodificeerde versie)

2000/0131
JURI

COD ***I

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. Gekwalificeerde meerderheid in de
Raad.

Benodigde tijd: 10 maanden

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de
verdeling tussen de lidstaten van de
vergunningen die zijn ontvangen
krachtens de Overeenkomsten tussen
de Europese Gemeenschap en de
Republiek Bulgarije en tussen de
Europese Gemeenschap en de
Republiek Hongarije houdende
vaststelling van bepaalde
voorwaarden voor het
goederenvervoer over de weg en de
bevordering van het gecombineerd
vervoer

1999/0264
RETT

COD ***I

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% Gekwalificeerde meerderheid in de
Raad.
Het amendement van het Parlement in
eerste lezing is overgenomen door de
Raad.

Benodigde tijd: 1 jaar en 3 maanden

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

2000/0030
LIBE

CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 6,00% 6,00% Algemene stemmen bij een onthouding
in de Raad. Verklaring (27/01) van de
Belgische delegatie.
Een amendement van het Parlement is
naar de geest overgenomen.

Benodigde tijd: 2 maanden
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Graad van instemming met amendementen EPTitel Referentie
commissie
procedure
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Opmerkingen

Richtlijn van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten betreffende
het behoud van de rechten van de
werknemers bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of
onderdelen daarvan

2000/0108
JURI

CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. Algemene stemmen bij de Raad.

Benodigde tijd: 8 maanden

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

2000/0252
AGRI
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% Gekwalificeerde meerderheid in de
Raad. Verklaring (28/01) Spaanse
delegatie.

Benodigde tijd: 5 maanden
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VERGADERPERIODE VAN 11 T/M 14 JUNI 2001

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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prescriptions minimales de sécurité
aménagement du temps de travail
ozone dans l'air ambiant
protection des forêts contre les incendies
protection des forêts contre la pollution atmosphérique
arbres fruitiers: détermination du potentiel de production
statistiques structurelles des entreprises
TELECOM: service universel et droits des utilisateurs
Agence européenne pour la sécurité maritime
système de suivi, de contrôle et d'information

du trafic maritime
Autorité alimentaire européenne

conditions et règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux
Fonds d'indemnisation pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures
compte rendus d'évenements

dans l'aviation civile

codécison

lutte contre la peste porcine
modif. directive 91/630

 "normes minimales pour la protect. des porcs"
modification de la directive 77/388/CEE
coordination des interventions

de protection civile
lutte contre la traite des êtres humains
modif. du règl.1259/99 "régime de soutien direct"
modif. du règl.2792/99 "actions struct.-pêche"
Comores: protocole pêche

DOM, Açores, Madère, îles Canaries
mesures spécifiques pour certains produits agricoles
modif. du règl.1254/99 "OCM viande bovine"
modif. du règl.1696/71 "OCM houblon"

modif. du règl. 549/69
règl. "cessation définitive de fonctions "
Kosovo: aide financière exceptionnelle
décision-cadre: lutte contre l'exploitation sexuelle

des enfants et la pédopornographie
modif. directive2000/29/CE "organismes nuisibles"

consultation

modification du règlement 1260/99
fonds structurels

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil  européen de Göteborg
SPG 2002-2004
bien-être des animaux

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

exploitation des biens culturels
approvisionnement pétrolier de l'Union
implants en silicone
technologies de l'information
et des communications-TIC

développement du service extérieur
processus ASEM

Rapports requérant l'avis du PE

groupe spécial de l'OMC/section 211

Questions orales

convention sur l'interdiction
des armes biologiques et à toxines
République centrafricaine
Egypte
Angola
Tchad
Guatemala
Afghanistan
Népal
Malaisie

Débat d'actualité

Contrôle  politique

Session JUIN 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Situation en République
C t f i i

Guatemala: droits de l'Homme

Tchad: fraude électorale Malaisie: droits de
l'Homme

Egypte:droits de
l'Homme

Afghanistan: droits de
l

Angola: état de la situation

Népal: état de la situation

Conseil européen de Kosovo : aide financière

DOM, Açores, Madère, Canaries : produits agricoles
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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 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0

A 5 - 0 1 9 6 / 2 0 0 1  H u g h e s
19 9 8 / 0 3 1 9  E M P L

A 5 - 0 18 7 / 2 0 0 1  D a v i e s
1 9 9 9 / 0 0 6 8  E N V I

A 5 - 0 2 0 2 / 2 0 0 1  H a r b o u r
2 0 0 0 / 0 1 8 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 1 / 2 0 0 1  L u l l i n g
2 0 0 1 / 0 0 2 3  J U R I

A 5 - 0 1 8 5 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 3 0  E N V I

A 5 - 0 1 9 8 / 2 0 0 1  W h i t e h e a d
2 0 0 0 / 0 2 8 6  E N V I

A 5 - 0 2 0 0 / 2 0 0 1  P a u l s e n
2 0 0 0 / 0 2 5 9  E N V I

A 5 - 0 1 8 2 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m é n e z
2 0 0 0 / 0 2 9 1  A G R I

A 5 - 0 2 0 1/ 2 0 0 1  E s c l o p é
2 0 0 0 / 0 3 2 6  R E T T

A 5 - 0 2 0 3 / 2 0 0 1  C o l l i n s
2 0 0 0 / 0 3 4 3  R E T T

A 5 - 0 2 0 5 / 2 0 0 1  M a s t o r a k i s
2 0 0 0 / 0 3 2 7  R E T T

A 5 - 0 2 0 8 / 2 0 0 1  S t e r c k x
2 0 0 0 / 0 3 2 5  R E T T

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

P E :  n o m b r e  a b s o 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



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 103

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

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

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

2 0 0 1 / 0 0 4 5  A F E T
A 5 - 0 2 0 9 / 2 0 0 1  B r o k

2 0 0 1 / 0 0 2 4  L I B E
A 5 - 0 1 8 3 / 2 0 0 1  K l a m t

2 0 0 1 / 0 0 2 5  L I B E
A 5 - 0 2 0 6 / 2 0 1 1  K a r a m a n o u

2 0 0 0 / 0 2 8 9  E C O N
A 5 - 0 1 4 9 / 2 0 0 1  T o r r e s  M a r q u e s

2 0 0 1 / 0 0 2 7  J U R I
A 5 - 0 1 9 4 / 2 0 0 1  M i l l e r

2 0 0 0 / 0 2 4 8  E N V I
A 5 - 0 1 8 0 / 2 0 0 1  G o n z a l e z  A l v a r e z

2 0 0 0 / 0 2 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 4 3 / 2 0 0 1  R e d o n d o  J i m e n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 5  A G R I
A 5 - 0 1 8 4 / 2 0 0 1  G r a e f f e  z u  B a r i n g d o r f

2 0 0 0 / 0 3 0 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 0 8  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 0 9  A G R I
A 5 - 0 1 9 5 / 2 0 0 1  M a r t i n e z  

2 0 0 0 / 0 3 1 3  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 4  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 6  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 1 7  A G R I
A 5 - 0 1 9 7 / 2 0 0 1  M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 0  A G R I
A 5 - 0 2 0 4 / 2 0 0 1  M a y e r

2 0 0 1 / 0 0 2 1  A G R I
A 5 - 0 2 1 0 / 2 0 0 1  B u s k

2 0 0 0 / 0 3 1 0  P E C H
A 5 - 0 1 8 9 / 2 0 0 1  P o i g n a n t

2 0 0 1 / 0 0 3 5  P E C H
A 5 - 0 1 9 0 / 2 0 0 1  F r a g a  E s t é v e z

2 0 0 1 / 0 0 8 8  P E C H
A 5 - 0 1 9 2 / 2 0 0 1  P e r e z  R o y o

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 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
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POST-SESSION. LEG



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 105

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

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
aanneming

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
organisatie van de arbeidstijd van personen die beroepshalve
mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen

EMPL 1998/0319
A5-0196/2001

Hughes

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt

 geamendeerd

14 juni 2001 �/� de Palacio
13/06/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het
gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats (2de bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1 van Richtlijn 89/391/EEG)

EMPL 1998/0327
A5-0156/2001

Skinner

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt

aangenomen

14 juni 2001 �/� de Palacio
13/06/01

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

ENVI 1999/0159
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt

aangenomen

13 juni 2001 �/� Fischler
12/06/01

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

ENVI 1999/0160
A5-0179/2001

Redondo Jimenez

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt

aangenomen

13 juni 2001 �/� Fischler
12/06/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
ozon in de lucht

ENVI 1999/0068
A5-0187/2001

Davies

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt

geamendeerd

13 juni 2001 �/� Wallström
12/06/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronische communicatienetwerken en �diensten

JURI 2000/0183
A5-0202/2001

Harbour

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

13 juni 2001 �/� Liikanen
12/06/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake
structurele bedrijfsstatistieken

JURI 2001/0023
A5-0181/2001

Lulling

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

13 juni 2001 �/� Solbes Mira
12/06/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
aanneming

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de algemene beginselen en vereisten van de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese
Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden

ENVI 2000/0286
A5-0198/2001

Whitehead

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

12 juni 2001 �/� Byrne
12/06/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van de Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad
met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke
bijproducten

ENVI 2000/0230
A5-0185/2001

Paulsen

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

12 juni 2001 �/� Byrne
12/06/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

ENVI 2000/0259
A5-0200/2001

Paulsen

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

12 juni 2001 �/� Byrne
12/06/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
statistische enquêtes voor de vaststelling van het
productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen

AGRI 2000/0291
A5-0182/2001

Redondo Jimenez

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

13 juni 2001 zonder debat zonder debat

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
instelling van een Fonds voor vergoeding van schade door
verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee
samenhangende maatregelen

RETT 2000/0326
A5-0201/2001

Esclopé

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� de Palacio
13/06/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
melding van voorvallen in de burgerluchtvaart

RETT 2000/0343
A5-0203/2001

Collins

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� de Palacio
13/06/01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid
van de zeevaart

RETT 2000/0327
A5-0205/2001

Mastorakis

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� de Palacio
13/06/01

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de invoering van een communautair monitoring-, controle- en
informatiesysteem voor het zeeverkeer

RETT 2000/0325
A5-0208/2001

Sterckx

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� de Palacio
13/06/01

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1260/99 houdende algemene bepalingen inzake de
structuurfondsen

RETT 2000/0306
A5-0164/2001

Markov

AVC *** wetgevingsvoorstel
aangenomen

14 juni 2001 zonder debat zonder debat

Besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke
financiële bijstand aan Kosovo

AFET 2001/0045
A5-0209/2001

Brok

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Solbes Mira
13/06/01

Kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van
mensenhandel

LIBE 2001/0024
A5-0183/2001

Klamt

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

12 juni 2001 �/... Vitorino
11/06/01

Kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksuele
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

LIBE 2001/0025
A5-0206/2001
Karamanou

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

12 juni 2001 �/� Vitorino
11/06/01



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 107

Bulletin 02.07.2001 - NL- PE 304.997

Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
aanneming

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG met
het oog op de vereenvoudiging, modernisering en
harmonisering van de ter zake van de facturering geldende
voorwaarden op het gebied van de belasting over de
toegevoegde waarde

ECON 2000/0289
A5-0149/2001

Torres Marques

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

13 juni 2001 �/... Bolkestein
12/06/01

Verordening van de Raad tot vaststelling van bijzondere
maatregelen inzake beëindiging van de dienst door
ambtenaren van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen naar aanleiding van de hervorming van de
Commissie

JURI 2001/0027
A5-0194/2001

Miller

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

13 juni 2001 �/� Kinnock
12/06/01

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening
(Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de
categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van
de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van
artikel 12, artikel 13, tweede alinea, en artikel 14 van het
Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de
Gemeenschappen van toepassing zijn

JURI 2001/0028
A5-0194/2001

Miller

CNS * wetgevingsvoorstel
aangenomen

13 juni 2001 �/� Kinnock
12/06/01

Beschikking van de Raad tot vaststelling van een
communautair mechanisme voor de coördinatie van
interventies op het gebied van civiele bescherming in
noodsituaties

ENVI 2000/0248
A5-0180/2001

Gonzalez Alvarez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

Richtlijn van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke
maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

AGRI 2000/0214
A5-0143/2001

Redondo Jimenez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Byrne
14/06/01

Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening
(EG) nr. 1259/1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse
steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

AGRI 2000/0335
A5-0184/2001

Graeffe zu
Baringdorf

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele
maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91
houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese
departementen

AGRI 2000/0307
A5-0195/2001

Martinez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele
maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1600/92
houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira

AGRI 2000/0308
A5-0195/2001

Martinez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
aanneming

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele
maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1601/92
houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden

AGRI 2000/0309
A5-0195/2001

Martinez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

Verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen
voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen

AGRI 2000/0313
A5-0197/2001

Martinez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

Verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen
voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren
en Madeira

AGRI 2000/0314
A5-0197/2001

Martinez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/6/01

Verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen
voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de
Canarische eilanden

AGRI 2000/0316
A5-0197/2001

Martinez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0317
A5-0197/2001

Martinez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector hop

AGRI 2000/0330
A5-0204/2001

Mayer

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

13 juni 2001 zonder debat zonder debat

Richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn
91/630/EEG tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van varkens

AGRI 2001/0021
A5-0210/2001

Busk

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Byrne
13/06/01

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

AGRI 2001/0090
C5-0162/2001

procedure zonder
verslag

CNS * wetgevingsvoorstel
aangenomen

13 juni 2001 zonder verslag zonder verslag

Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening
(EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele
acties van de Gemeenschap in de visserijsector

PECH 2000/0310
A5-0189/2001

Poignant

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01

Verordening van de Raad houdende afwijking van enkele
bepalingen van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor
de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector

PECH 2001/0035
A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 mjuni 2001 �/� Fischler
14/06/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum van
aanneming

Raad:
standpunt ter

plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het
protocol tot vaststelling, voor de periode van 28 februari 2001
tot en met 27 februari 2004, van de vangstmogelijkheden en
de 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

PECH 2001/0088
A5-0192/2001
Perez Royo

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

14 juni 2001 �/� Fischler
14/06/01
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II. Wetgevingsamendementen
De aantallen en de ondervereling 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:rechtsgrond, :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 documentTitel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure
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Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake de
organisatie van de arbeidstijd
van personen die beroepshalve
mobiele werkzaamheden in het
wegvervoer uitoefenen

1998/0319
EMPL

A5-0196/2001
Hughes

COD ***II

22 0 20 1 2 8 3 0 4 0 0 0 0 2 "e.a"

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad
betreffende ozon in de lucht

1999/0068
ENVI

A5-0187/2001
Davies

COD ***II

25 8 17 0 2 12 0 0 1 0 0 0 2 0 Α
Ω

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake de
universele dienst en
gebruikersrechten met betrekking
tot elektronische
communicatienetwerken en �
diensten

2000/0183
JURI

A5-0202/2001
Harbour
COD ***I

62 6 66 0 5 18 2 0 9 0 23 0 8 1 Α
Ω

i-PE
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het documentTitel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure
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Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 inzake
structurele bedrijfsstatistieken

2001/0023
JURI

A5-0181/2001
Lulling

COD ***I

10 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 "e.a"

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van de Richtlijnen
90/425/EEG en 92/118/EEG van
de Raad met betrekking tot de
gezondheidsvoorschriften voor
dierlijke bijproducten

2000/0230
ENVI

A5-0185/2001
Paulsen
COD ***I

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot
vaststelling van de algemene
beginselen en vereisten van de
levensmiddelenwetgeving, tot
oprichting van een Europese
Voedselautoriteit en tot
vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenhe
den

2000/0286
ENVI

A5-0198/2001
Whitehead
COD ***I

189 6 184 1 23 73 17 0 14 36 7 0 0 13 ΑΩ
€

<=>
i-PE
[X]

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot
vaststelling van de
gezondheidsvoorschriften inzake
niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten

2000/0259
ENVI

A5-0200/2001
Paulsen
COD ***I

99 2 89 0 13 38 0 0 3 1 1 0 30 3 ΑΩ
<=>
[X]
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het documentTitel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure
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Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad
betreffende statistische enquêtes
voor de vaststelling van het
productiepotentieel van bepaalde
soorten fruitbomen

2000/0291
AGRI

A5-0182/2001
Redondo
Jiménez
COD ***I

2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "e.a"

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot
instelling van een Fonds voor
vergoeding van schade door
verontreiniging door olie in de
Europese wateren en daarmee
samenhangende maatregelen

2000/0326
RETT

A5-0201/2001
Esclopé
COD ***I

33 2 34 1 10 11 4 0 2 2 3 0 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake de
melding van voorvallen in de
burgerluchtvaart

2000/0343
RETT

A5-0203/2001
Collins

COD ***I

11 1 10 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 ΑΩ

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot
oprichting van een Europees
Agentschap voor de veiligheid
van de zeevaart

2000/0327
RETT

A5-0205/2001
Mastorakis
COD ***I

17 3 19 0 1 5 0 0 3 10 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
[X]

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad
betreffende de invoering van een
communautair monitoring-,
controle- en informatiesysteem
voor het zeeverkeer

2000/0325
RETT

A5-0208/2001
Sterckx

COD ***I

28 0 28 0 7 14 0 0 3 1 1 0 0 2 ΑΩ
i-PE
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het documentTitel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure
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Besluit van de Raad betreffende
aanvullende uitzonderlijke
financiële bijstand aan Kosovo

2001/0045
AFET

A5-0209/2001
Brok

CNS *

15 0 15 1 7 1 0 0 2 0 4 0 0 0 L
ΑΩ
€

<=>
Kaderbesluit van de Raad inzake
de bestrijding van mensenhandel

2001/0024
LIBE

A5-0183/2001
Klamt
CNS *

43 4 38 1 7 14 1 0 5 0 9 0 0 1 ►
i-PE

Kaderbesluit van de Raad ter
bestrijding van seksuele
uitbuiting van kinderen en
kinderpornografie

2001/0025
LIBE

A5-0206/2011
Karamanou

CNS *

36 6 34 0 2 17 1 0 6 0 6 0 0 2 ΑΩ

Richtlijn van de Raad tot
wijziging van richtlijn 77/388/EEG
met het oog op de
vereenvoudiging, modernisering
en harmonisering van de ter zake
van de facturering geldende
voorwaarden op het gebied van
de belasting over de
toegevoegde waarde

2000/0289
ECON

A5-0149/2001
Torres

Marques
CNS *

25 1 24 0 1 15 1 0 0 0 3 0 0 4 ΑΩ

Verordening van de Raad tot
vaststelling van bijzondere
maatregelen inzake beëindiging
van de dienst door ambtenaren
van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen
naar aanleiding van de
hervorming van de Commissie

2001/0027
JURI

A5-0194/2001
Miller
CNS *

20 0 20 1 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het documentTitel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure
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Beschikking van de Raad tot
vaststelling van een
communautair mechanisme voor
de coördinatie van interventies
op het gebied van civiele
bescherming in noodsituaties

2000/0248
ENVI

A5-0180/2001
Gonzalez
Alvarez
CNS *

41 4 42 0 11 13 0 0 10 0 0 0 4 4 <=>

Richtlijn van de Raad tot
vaststelling van
gemeenschappelijke
maatregelen ter bestrijding van
klassieke varkenspest

2000/0214
AGRI

A5-0143/2001
Redondo
Jimenez
CNS *

32 2 33 0 5 17 2 0 6 0 1 0 2 0 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Verordening van de Raad
houdende wijziging van
Verordening (EG) nr. 1259/1999
tot vaststelling van
gemeenschappelijke
voorschriften voor de regelingen
inzake rechtstreekse
steunverlening in het kader van
het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

2000/0335
AGRI

A5-0184/2001
Graeffe zu
Baringdorf

CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 €

Verordening van de Raad tot
wijziging, wat de structurele
maatregelen betreft, van
Verordening (EEG) nr. 3763/91
houdende specifieke
maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve
van de Franse overzeese
departementen

2000/0307
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

11 0 10 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 ΑΩ
€
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het documentTitel Referentie
commissie
rapporteur
zittingsdoc.
procedure
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Verordening van de Raad tot
wijziging, wat de structurele
maatregelen betreft, van
Verordening (EEG) nr. 1600/92
houdende specifieke
maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve
van de Azoren en Madeira

2000/0308
AGRI

A5-0195/200
Martinez
CNS *

12 0 10 0 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

Verordening van de Raad tot
wijziging, wat de structurele
maatregelen betreft, van
Verordening (EEG) nr. 1601/92
houdende specifieke
maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve
van de Canarische eilanden

2000/0309
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

12 0 10 0 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

Verordening van de Raad
houdende specifieke
maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve
van de Franse overzeese
departementen

2000/0313
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

41 0 41 0 9 9 0 0 4 0 12 0 3 4 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Verordening van de Raad
houdende specifieke
maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve
van de Azoren en Madeira

2000/0314
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

69 0 67 0 17 18 0 0 1 0 29 0 2 0 ΑΩ
€

Verordening van de Raad
houdende specifieke
maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve
van de Canarische eilanden

2000/0316
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

53 0 52 0 13 12 0 0 5 0 17 0 2 3 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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Verordening van de Raad tot
wijziging van Verordening (EG)
nr. 1254/1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector
rundvlees

2000/0317
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 L

Verordening van de Raad tot
wijziging van Verordening (EEG)
nr. 1696/71 houdende een
gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector hop

2000/0330
AGRI

A5-0204/2001
Mayer
CNS *

5 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

Richtlijn van de Raad houdende
wijziging van Richtlijn
91/630/EEG tot vaststelling van
minimumnormen ter
bescherming van varkens

2001/0021
AGRI

A5-0210/2001
Busk

CNS *

33 0 31 0 10 6 0 0 2 0 11 1 0 1 ΑΩ
i-PE

Verordening van de Raad
houdende wijziging van
Verordening (EG) nr. 2792/1999
tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen en
voorwaarden voor de structurele
acties van de Gemeenschap in
de visserijsector

2000/0310
PECH

A5-0189/2001
Poignant

CNS *

5 3 8 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 L
ΑΩ

Verordening van de Raad
houdende afwijking van enkele
bepalingen van Verordening
(EG) nr. 2792/1999 tot
vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen en
voorwaarden voor de structurele
acties van de Gemeenschap in
de visserijsector

2001/0035
PECH

A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS *

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ
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Verordening van de Raad
betreffende de sluiting van het
protocol tot vaststelling, voor de
periode van 28 februari 2001 tot
en met 27 februari 2004, van de
vangstmogelijkheden en de
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

A5-0192/2001
Perez Royo

CNS *

6 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 €
i-PE
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Politieke controle

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum aanneming

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad
betreffende de uitvoer van cultuurgoederen
en Richtlijn 93/7/EEG van de Raad
betreffende de teruggave van
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze
buiten het grondgebied van een lidstaat zijn
gebracht

2000/2246
CULT

A5-0122/2001
COS

Resolutie aangenomen
12 juni 2001

�/� Bolkestein
11/6/01

Te geven gevolg
- bewustwordingscampagne (lidstaten en kandidaatlanden)
- openbare lijst van cultuurgoederen
- herziening van verordening (EEG) nr. 3911/92
- groenboek; termijn: 31/12/2001;
- instelling van een digitaal informatienetwerk.

Olievoorziening van de Europese Unie 2000/2335
ITRE

A5-0163/2001
COS

Resolutie aangenomen
met amendementen

14 juni 2001

�/� de Palacio
13/06/01

Te geven gevolg
- het opstellen van strategieën op de lange termijn om de invoer van de
Unie te diversifiëren
- bevordering van het verbruik en de productie van biobrandstoffen in de
kandidaatlanden;
- het wegnemen van concurrentievervalsing;
- mechanisme voor coördinatie tussen de Raad "Algemene zaken", de
Raad "Economische en financiële zaken" en de Raad "Vervoer";
- handhaving van de ALTERNER II- en  SAVE II-programma's.

Ontvankelijk verklaarde verzoekschriften
over siliconenimplantaten (verzoekschriften
470/1998 en 771/1998)

2001/2068
PETI

A5-0186/2001
INI

Resolutie aangenomen
13 juni 2001

�/� Liikanen
12/6/01

Te geven gevolg:
- indiening van een reeks maatregelen met het oog op de veiligheid en
kwaliteit van de aangeboden producten.

Informatie- en communicatietechnologieën
(ICT) en ontwikkelingslanden

2000/2327
DEVE

A5-0191/2001
INI

Resolutie aangenomen
met amendementen

12 juni 2001

�/� Bolkestein
11/6/01

Te geven gevolg:
- het vastleggen van een betrouwbaar en doorzichtig juridisch en
regelgevingskader in de ontwikkelingslanden;
- de ICT als gerichte actie van het EOF kiezen;
- het afbakenen van een gemeenschappelijk en samenhangend beleid voor
de ICT ;
- instelling binnen de Commissie van gepaste administratieve structuren;
- indiening van een verslag inzake het gegeven gevolg; termijn 2003.
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum aanneming

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

De ontwikkeling van de buitenlandse dienst 2000/2292
AFET

A5-0199/2001
COS

Resolutie aangenomen
met amendementen

14 juni 2001

�/� Patten  12/6/01 Te geven gevolg:
- een reeks maatregelen ten behoeve van de ambtenaren die bij de
delegaties werken;
- nagaan of het mogelijk is een stelsel in te voeren voor de opneming van
de nationale buitenlandse diensten in de communautaire buitenlandse
dienst;
- oprichting van nieuwe delgaties op basis van criteria;
- nagaan of het mogelijk is een roulatiefonds in te stellen;
- evaluatieverslag; termijn: 15/10/2001.

Perspectieven en prioriteiten voor het ASEM-
proces (ontmoeting Azië-Europa) in het
nieuwe decennium

2000/2243
AFET

A5-0207/2001
COS

Resolutie aangenomen
met amendementen

13 juni 2001

�/� Patten  12/6/01 Te geven gevolg
- regelmatige informatie aan het Parlement over de ontwikkeling van het
ASEM-proces;
- het volgen tijdens elke ASEM-top van de geboekte vooruitgang op het
gebied van de mensenrechten;
- het indienen van een nieuw voorstel met het oog op de ASEM IV-top;
- het verlenen van visa aan de regeringsambtenaren van Taiwan;
- het bijeenroepen van een parlementaire bijeenkomst Azië-Europa (ASEP
II) in 2002.

Welzlijn van dieren �/�
Commissie

�/�
Verklaring Commissie

�/� Winberg
11/6/01

Byrne 11/6/01 - vastlegging van de richtsnoeren van de Commissie;
- opsomming van de lopende initiatieven.

Speciale groep van de WTO/Afdeling 211 �/�
ITRE

B5-0326/2001
QUO-Conseil

�/� Danielsson
12/6/01

Lamy 12/6/01 - herinnering aan de prerogatieven van elke instelling;
- rechtvaardiging van de door de Commissie aangespannen procedures.

Voorstel voor een verordening van de Raad
tot instelling van een stelsel van algemene
preferenties voor de periode 2002-2004

�/�
Commissie

�/�
Mededeling

�/� �/� Lamy 12/6/01 - indiening van de grote lijnen van het Commissievoorstel die passen in het
tweeledige perspectief van het gemeenschappelijk handelsbeleid en de
strategie van de Unie inzake duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Protocol voor naleving van het Verdrag
inzake biologische en toxinewapens

�/�
Fracties

B5-0434/2001
Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen
14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- aanbeveling om in de definitieve versie van het protocol de instelling van
een modern stelsel van verificatie op te nemen;
- de problemen tijdens de Top van Göteborg met de president van de
Verenigde Staten bestuderen.

De situatie in de Centraal-Afrikaanse
Republiek

�/�
fracties

B5-0431/2001
Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen
14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- beëindiging van de vijandelijkheden;
- intensivering van de humanitaire hulp.
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum aanneming

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Opmerkingen

De mensenrechten in Guatemala �/�
fracties

B5-0430/2001
Debat rechten van de

mens

Gezamenlijke resolutie
aangenomen met

wijzigingen
14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- follow-up van de geboekte vooruitgang.

De presidentsverkiezingen in Tsjaad �/�
fracties

B5-0439/2001
Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen
14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- het sturen van een team van waarnemers naar de volgende verkiezingen;
- financiering van programma's ter voorkoming van latere technische en
verkiezingsonregelmatigheden;
- nagaan of het mogelijk is een beroep te doen op de
raadplegingspreocedure van de Overeenkomst van Cotonou (art. 96).

De rechten van de mens in Egypte �/�
fracties

B5-0440/2001
Debat rechten van de

mens

Gezamenlijke resolutie
aangenomen
14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te gevem gevolg:
- zorgen dat de heer Ibrahim een eerlijk proces krijgt;
- het MEDA-Democratie-programma versterken.

De rechten van de mens in Maleisië �/�
fracties

B5-0433/2001
Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen
14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- de inherente kwesties aan de orde stellen tijdens de bijeenkomst van het
partnerschap EU-Maleisië, 5-6 november.

Verdere schendingen van de mensenrechten
door het Talibanbewind in Afghanistan

�/�
fracties

B5-0427/2001
Debat rechten van de

mens

Gezamenlijke resolutie
aangenomen met
amendementen

14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- heroverweging van de diplomatieke erkenning van het Taliban-regime;
- Opening van een bureau van ECHO in Doesjanbe.

Nepal �/�
fracties

B5-0428/2001
Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen
14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- overwegen om in de onderzoekscommissie ook internationale
waarnemers op te nemen.

Angola �/�
fracties

B5-0445/2001
Actualiteitendebat

Gezamenlijke resolutie
aangenomen met
amendementen

14 juni 2001

�/� Byrne 14/6/01 Te geven gevolg:
- rekening houden met de conclusies van de deskundigenverslagen
waartoe de VN opdracht heeft gegeven.

Europese Raad (Gôteborg, 15/16 juni 2001) �/�
fracties

B5-0405/2001
verklaring

Raad/Commissie

Gezamenlijke resolutie
aangenomen met

wijzigingen
13 juni 2001

Lindh
13/06/01

Prodi 13/06/01 Te geven gevolg:
- een reeks voorstellen inzake de toekomst van de EU, duurzame
ontwikkeling, klimaatverandering, het GBVB, de transatlantische
betrekkingen, het Midden-Oosten, de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië.
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Door de Commissie gegeven gevolg
I. Wetgevingsteksten
Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees Parlement en de Commissie gesloten akkoord over de procedure voor informatieverstrekking inzake het door de Commissie
gegeven gevolg aan ter plenaire vergadering aangenomen teksten, bevat onderstaande tabel een overzicht van de tijdens de vergaderperioden van april 2001 aangenomen teksten.
De analytische tabel van de wetgevingsamendmenten is gebaseerd op het Interinstitutioneel akkoord over de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving van 22/12/98 en op de
transversale reikwijdte die zij kunnen hebben.
Graad van instemming met de aangenomen amendementen per onderdeel volgens de indeling per  kolom en voor het document in zijn geheel, variërend van 0% tot 100%.
100% betekent volledige overname van de amendementen van het EP door de Commissie.

Graad van instemmingTitel Referentie
commissie
zittingsdoc.
procedure
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Opmerkingen

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

1999/0152
LIBE

A5-0090/2001
COD ***II

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% Aangezien de Commissie alle amendementen verwerpt,
zal geen gewijzigd voorstel worden opgesteld. De
Commissie zal al het mogelijke doen, opdat de
bemiddeling constructief en afdoende is.
Bemiddeling lijkt onvermijdelijk.
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Opmerkingen

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

2000/0015
AGRI

A5-0079/2001
COD ***II

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie blijft het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad ondersteunen. De amendementen die
voor de Commissie onaanvaardbaar zijn, betreffen de
precieze verklaring van de hoeveelheden van alle
grondstoffen die in de mengvoeders zijn verwerkt,
alsmede een overweging waarin de Commissie wordt
verzocht vóór het einde van dit jaar (2001) voorstellen
te doen voor het opstellen van een positieve lijst van
grondstoffen die in diervoeders zijn toegestaan.
In het gemeenschappelijk standpunt wordt de grote
meerderheid van de door het Europees Parlement in
eerste lezing ingediende amendementen overgenomen
(alleen het amendement inzake de positieve lijst van de
grondstoffen komt er niet in voor, aangezien dit niet
onder het toepassingsgebied van het voorstel valt).
Bovendien wordt met het gemeenschappelijk standpunt
een mate van veiligheid geboden, die overeenkomt met
die van het oorsrponkelijke voorstel.

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

2000/0241
BUDG

A5-0101-2001
COD ***I

geen am. geen am. geen am. 100,00% geen am. 0,00% geen am. 0,00% 33,33% De Commissie gaat haar voorstel wijzigen om daarin
het aangenomen amendement op te nemen. Het
dossier zal waarschijnlijk niet tijdens de eerste lezing
worden afgesloten, want het Europees Parlement lijkt
zeer gehecht aan de oprneming van de amendementen
2 en 3 in de verordening, terwijl de Raad een totaal
tegengesteld standpunt inneemt. De Raad zal de
wettigheid van het toevoegen van begrotingskwesties
aan een statistische verordening bestrijden.

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

2000/0077
ENVI

A5-0095/2001
COD ***I

geen am. geen am. 0,00% geen am. geen am. 50,00% geen am. 60,92% 57,55% De Commissie zal een gewijzigd voorstel indienen. De
definitieve aanneming zal waarschijnlijk niet vóór 2002
plaatsvinden. Het Zweedse voorzitterschap rekent op
een politiek akkoord over een gemeenschappelijk
standpunt of op de goedkeuring van een
gemeenschappelijk standpunt tijdens de Raad
"Algemene zaken" op 30 en 31 mei 2001.
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Opmerkingen

Besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot
vaststelling van een
communautair actieprogramma
op het gebied van de
volksgezondheid

2000/0119
ENVI

A5-0104/2001
COD ***I

geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% 30,00% geen am. 52,50% 49,18% De Commissie zal een gewijzigd voorstel indienen. De
vooruitzichten voor de tweede lezing lijken gunstiger
dan tevoren. Bemiddeling lijkt echter niet uitgesloten,
bijvoorbeeld voor de begrotingsaspecten.

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

2000/0023
RETT

A5-0096/2001
COD ***I

geen am. geen am. 100,00% 20,00% geen am. geen am. geen am. 32,69% 32,89% De Commissie zal te zijner tijd een gewijzigd voorstel
goedkeuren waarin met de aangenomen
amendementen rekening wordt gehouden middels
enkele herformuleringen. Dit voorstel voor een
verordening is nog niet besproken binnen de
Werkgroep vervoer van de Raad. Op 17 januari 2001 is
het voorstel aan de Werkgroep vervoer ter
brainstorming voorgelegd voor een eerste reactie, maar
hieraan is sedertdien geen enkele andere vergadering
gewijd. Bovendien heeft het Belgische voorzitterschap
niet laten doorschemeren dat dit voorstel ook maar de
minste prioriteit zou krijgen. Derhalve zou de
goedkeuring tijdens het tweede halfjaar 2002 moeten
plaatsvinden.

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

2000/0240
LIBE

A5-0091/2001
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 60,00% geen am. 34,29% 37,50% Op 24 april 2001 is het gewijzigde Commissievoorstel
aangenomen. Waarschijnlijk is het de bedoeling dat het
voorstel tijdens de Raad "Justitie en    Binnenlandse
Zaken" op 28-29 mei wordt goedgekeurd.
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Graad van instemmingTitel Referentie
commissie
zittingsdoc.
procedure
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Opmerkingen

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

2000/0339
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is voornemens de opneming van de
programma's in een geheel voor te bereiden, dat
overeenkomt met de ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid, hetgeen eventueel kan leiden tot de
indiening van kaderprogramma's onder de titels VI van
het EU-Verdrag, IV van het EG-Verdrag en van een
ander programma in het kader van asiel en immigratie
dat zeer waarschijnlijk los van de andere doelstellingen
moet worden behandeld. De Commissie is niet van plan
haar voorstellen te wijzigen. De voorgestelde
amendementen van het EP worden door de Raad
behandeld. Vermoedelijke goedkeuring tijdens de Raad
"Justitie en Binnenlandse Zaken" op 28-29 mei 2001.

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

2000/0340
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is voornemens de opneming van de
programma's in een geheel voor te bereiden, dat
overeenkomt met de ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid, hetgeen eventueel kan leiden tot de
indiening van kaderprogramma's onder de titels VI van
het EU-Verdrag, IV van het EG-Verdrag en van een
ander programma in het kader van asiel en immigratie
dat zeer waarschijnlijk los van de andere doelstellingen
moet worden behandeld. De Commissie is niet van plan
haar voorstellen te wijzigen. De voorgestelde
amendementen van het EP worden door de Raad
behandeld. Vermoedelijke goedkeuring tijdens de Raad
"Justitie en Binnenlandse Zaken" op 28-29 mei 2001.
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Opmerkingen

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

2000/0341
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is voornemens de opneming van de
programma's in een geheel voor te bereiden, dat
overeenkomt met de ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid, hetgeen eventueel kan leiden tot de
indiening van kaderprogramma's onder de titels VI van
het EU-Verdrag, IV van het EG-Verdrag en van een
ander programma in het kader van asiel en immigratie
dat zeer waarschijnlijk los van de andere doelstellingen
moet worden behandeld. De Commissie is niet van plan
haar voorstellen te wijzigen. De voorgestelde
amendementen van het EP worden door de Raad
behandeld. Vermoedelijke goedkeuring tijdens de Raad
"Justitie en Binnenlandse Zaken" op 28-29 mei 2001.

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

2000/0304
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is voornemens de opneming van de
programma's in een geheel voor te bereiden, dat
overeenkomt met de ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid, hetgeen eventueel kan leiden tot de
indiening van kaderprogramma's onder de titels VI van
het EU-Verdrag, IV van het EG-Verdrag en van een
ander programma in het kader van asiel en immigratie
dat zeer waarschijnlijk los van de andere doelstellingen
moet worden behandeld. De Commissie is niet van plan
haar voorstellen te wijzigen. De voorgestelde
amendementen van het EP worden door de Raad
behandeld. Vermoedelijke goedkeuring tijdens de Raad
"Justitie en Binnenlandse Zaken" op 28-29 mei 2001.

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

2001/2043
AGRI

A5-0117/2001
CNS *

geen am. geen am. 0,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is niet voornemens haar voorstel te
wijzigen.
Op 24 en 25 april heeft de Raad "Landbouw" een
politiek akkoord over dit voorstel bereikt, hetgeen
formele goedkeuring ervan mogelijk maakt.
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Opmerkingen

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

2000/0273
PECH

A5-0098/2001
CNS *

geen am. geen am. 100,00% 50,00% 0,00% geen am. geen am. geen
am.

50,00% De Commissie is niet voornemens een gewijzigd
voorstel in te dienen.
Het compromis van het Voorzitterschap omvat reeds de
geaccepteerde amendementen.
De goedkeuring van de beschikking als A-punt is voor
mei 2001 gepland.
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II. Overige teksten

Titel van de tekst referentie fractie of
commissie

zittingsdoc. bestemming referentie-
document
Commissie

met te geven
gevolg

opmerkingen

Naar een Europa zonder drempels voor mensen met
een functiebeperking

2000/2296 EMPL A5-0084/2001 Raad, Commissie, lidstaten SP(2001)1535 De Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

PVC en het milieu 2000/2297 ENVI A5-0092/2001 Raad, Commissie SP(2001)1535 De Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

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

2001/2038 ECON A5-0105/2001 Raad, Commissie, FESCO SP(2001)1535 De Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Actualisering van de richtlijn beleggingsdiensten
(93/22/EEG)

2001/2039 ECON A5-0106/2001 Raad, Commissie, FESCO SP(2001)1535 De Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Visserij: veiligheid en oorzaken van ongevallen 2000/2028 PECH A5-0087/2001 Raad, Commissie, lidstaten, Intern.
Maritieme Organisatie, IAO, FAO

SP(2001)1535 De Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

VN-Commissie voor de rechten van de mens en de
Volksrepubliek China

�/� Fracties B5-0269/2001 Raad, lidstaten, VN-Commissie van de
mensenrechten

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Doelstellingen van de Conferentie van Kyoto �/� Fracties B5-0267/2001 Raad, Commissie, VN, regering van de
Verenigde Staten

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Ontvoering van de heer Tsiakourmas op Cyprus �/� Fracties B5-0266/2001 Raad, Commissie, regeringen van de
lidstaten, regeringen en parlementen
van Cyprus en Turkije, Secretaris-
generaal van de Verenigde Naties

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Geweld tegen in het bijzonder katholieke zusters �/� Fracties B5-0261/2001 Raad, Commissie, autoriteiten van de
Heilige Stoel, Raad van Europa, VN-
Commissie van de mensenrechten;
regeringen van Botswana, Boeroendi,
Braziilië, Colombia, Ghana, India,
Ierland, Italië, Kenia, Lesotho, Malawi,
Nigeria, Papoea-Nieuw-Guinea,
Filippijnen, Zuid-Afrika, Sierra Leone,
Oeganda, Tanzania, Tonga, Verenigde
Staten van Amerika, Zambia,
Democratische Republiek Congo,
Zimbabwe

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven
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Titel van de tekst referentie fractie of
commissie

zittingsdoc. bestemming referentie-
document
Commissie

met te geven
gevolg

opmerkingen

Rechten van de mens in Pakistan �/� Fracties B5-0265/2001 Raad, Commissie, reg. et parl. van
Pakistan,  de SAARC en de
Commonwealth

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Rechten van homoseksuelen in Namibië �/� Fracties B5-0264/2001 Fungerend voorzitterschap van de
Raad, Raad, Commissie, reg. van
Namibië, president van Namibie, de
heer Nujoma, en de Hoge
Commissaris van de VN voor de
mensenrechten

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Situatie in Mexico �/� Fracties B5-0262/2001 Raad, Commissie, voorzitter van het
Congres van de Verenigde Staten van
Mexico

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Situatie in Somalië en de gijzeling van humanitaire
hulpverleners

�/� Fracties B5-0263/2001 Raad, Commissie, Secretaris-generaal
van de VN, nationale
overgangsregering van Somalië, OAE,
IGAD, reg. van Djiboeti, Artsen zonder
Grenzen

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Mond- en klauwzeer �/� Commissie B5-0304/2001 Raad, Commissie SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Resultaat van de Europese Raad in Stockholm op 23
en 24 maart 2001 � financiële markten

�/� Raad
Commissie

B5-0244/2001 Raad, Commissie, staatshoofden en
regeringsleiders van de lidstaten en
FESCO

SP(2001)1535 De Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Resultaat van de Europese Raad in Stockholm op 23
en 24 maart 2001 � buitenlands beleid

�/� Raad
Commissie

B5-0252/2001 Raad, Commissie, president en
parlement van de Russische
Federatie, reg. en parl. van Israël en
Syrië, voorzitter van de Palestijnse
Nationale Autoriteit en van de
Palestijnse Wetgevingsraad, reg. en
parl. van Noord- en Zuid-Korea, reg.
en parl. van de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië
en de Federale Republiek Joegoslavië
en de secretaris-generaal van de VN

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

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

�/� DEVE B5-0246/2001 Raad, Commissie, secretaris-generaal
van de VN

SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven

Intracommunautaire investeringen � speciale aandelen
("Golden Shares")

�/� Fracties B5-0249/2001 Raad, Commissie, regeringen van de
lidstaten

SP(2001)1535 De Commissie is voornemens "post votum" gevolg
te geven

Verplichte tarieven voor bepaalde vrije beroepen �/� JURI B5-0247/2001 Commissie SP(2001)1535 De Commissie is niet voornemens "post votum"
gevolg te geven
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Definitieve wetgevingsbesluiten

Graad van instemming met amendementen EPTitel Referentie
commissie
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Opmerkingen

Beschikking van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van Beschikking nr.
1692/EG ten aanzien van zeehavens,
binnenhavens en intermodale terminals
alsmede ten aanzien van project nr. 8 in
bijlage III

1997/0358
DELE

COD ***III

Gemeenschappelijke ontwerptekst De Raad heeft de beschikking met
gekwalificeerde meerderheid
goedgekeurd overeenkomstig de
gemeenschappelijke ontwerptekst. De
beschikking is voorzlen van een
verklaring (29/01) van de Commissie
inzake de komende herziening van
beschikking 1692/96/EG.

Toegestane totale tijd voor de
goedkeuring van de wetstekst: 3 jaar
en 4 maanden.

Richtlijn van het EP en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme
procedures voor de controle op het vervoer
van gevaarlijke goederen over de weg

2000/0044
RETT

COD ***I

voorstellen aangenomen zonder amendementen
procedure zonder verslag

De richtlijn is door de Raad met
gekwalificeerde meerderheid
goedgekeurd.

Toegestane totale tijd voor de
goedkeuring van de wetstekst: 13
maanden.
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Graad van instemming met amendementen EPTitel Referentie
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Opmerkingen

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

1997/0359
JURI

COD ***II

geen am. geen am. 90,00% geen am. geen am. geen am. 93,57% 93,13% De richtlijn is door de Raad met
gekwalificeerde meerderheid
goedgekeurd.
De amendementen van het Parlement
tot wijziging van het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad zijn
geaccepteerd middels een aantal
redactionele wijzigingen.

Toegestane totale tijd voor de
goedkeuring van de wetstekst: 3 jaar
en 6 maanden.

Verordening van de Raad inzake het
toekennen aan de Raad van de
uitvoeringsbevoegdheden voor bepaalde
gedetailleerde bepalingen en praktische
uitvoeringsvoorwaarden inzake de controle
en het toezicht aan de grenzen

2000/0802
LIBE

CNS *

Initiatief verworpen Het Parlement had dit initiatief
verworpen. De Raad heeft de
verordening met algemene stemmen
goedgekeurd. De verordening is
vergezeld van verklaring nr. 30/01 van
de Commissie houdende de
uitvoeringsbevoegdheden � comitologie
en van verklaring nr. 31/01 van de
Nederlandse delegatie over dezelfde
kwestie

Toegestane totale tijd voor de
goedkeuring van de wetstekst: 6
maanden.
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Graad van instemming met amendementen EPTitel Referentie
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Opmerkingen

Verordening tot verlening van
uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met
betrekking tot bepaalde gedetailleerde
voorschriften en praktische procedures voor
de behandeling van visumaanvragen

2000/0805
LIBE

CNS *

Initiatief verworpen Het Parlement had dit initiatief
verworpen. De Raad heeft de
verordening met algemene stemmen
goedgekeurd. De verordening is
vergezeld van verklaring nr. 32/01 van
de Commissie houdende de
uitvoeringsbevoegdheden � comitologie
en van verklaring nr. 33/01 van de
Nederlandse delegatie over dezelfde
kwestie

Toegestane totale tijd voor de
goedkeuring van de wetstekst: 10
maanden.

Verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 738/93 houdende
wijziging van de overgangsbepalingen van
de gemeenschappelijke marktordening voor
granen en rijst in Portugal als vastgesteld in
Verordening (EEG) nr. 3653/90

2000/0295
AGRI
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. n.v.t. De Raad heeft de verordening met
algemene stemmen goedgekeurd.

Toegestane totale tijd voor de
goedkeuring van de wetstekst: 3
maanden.

Verordening (EG) van de Raad tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 850/98 van
30/03/98 voor de instandhouding van de
visbestanden via technische maatregelen
voor de bescherming van jonge exemplaren
van mariene organismen

2000/0215
PECH
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% De Raad heeft de verordening met
gekwalificeerde meerderheid
goedgekeurd.

Toegestane totale tijd voor de
goedkeuring van de wetstekst: 6
maanden.
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Door het Parlement gegeven gevolg
N.B. : Krachtens de bepalingen van het besluit van de Raad 1999/468/EG (PB L 184 van 17/7/99), het zogenaamde "comitologie"-besluit, en het akkoord tussen het Parlement en de Commissie over dezelfde
kwestie (PB L 256 van 10/10/2000) heeft het Europees Parlement recht op informatie (art. 7) en recht op controle (artikel 8) voor de ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die door de Commissie worden ingediend.
De gedragscode Parlement/Commissie over de tenuitvoerlegging van de structuurfondsen omvat bovendien een recht van het Parlement op informatie over de kwesties die met deze fondsen verband houden (PB
C 279 van 1.10.99).
Het recht van controle van het Parlement kan binnen een termijn van 30 dagen worden uitgeoefend.
De artikelen 88 en 112, lid 2 van het Reglement van het Parlement zijn hierop van toepassing.
.
In de hierna volgende tabel zijn de relevante documenten opgenomen die krachtens deze rechten door de Commissie aan het Parlement zijn doorgegeven.

comiténaam ref. Commissiedoc. auteur
DG COMM

procedure EP-comm termijn opmerkingen

Comité voor de toekenning van communautaire financiële steun op het gebied
van de transeuropese netwerken

PA-TRANS-2001/05-574 DG-TRANS artikel 8
controlerecht

RETT 6 juni 2001 geen gevolg

Comité voor de toekenning van communautaire financiële steun op het gebied
van de transeuropese netwerken

PA-TRANS-2001/05-577 DG-TRANS artikel 8
controlerecht

RETT 6 juni 2001 geen gevolg

Permanent comité voor levensmiddelen PA-SANCO-2001/05-575 DG-SANCO artikel 8
controlerecht

ENVI 6 juni 2001 geen gevolg

Permanent comité voor levensmiddelen PA-SANCO-2001/05-576 DG-SANCO artikel 8
controlerecht

ENVI 6 juni 2001 geen gevolg

Comité voor het communautaire actieprogramma betreffende zeldzame ziekten PA-SANCO-2001/05-578 DG-SANCO artikel 8
controlerecht

ENVI 14 juni
2001

geen gevolg

Comité voor de statistiek van het goederenvervoer met derde landen PA-ESTAT-2001/05-590 DG-ESTAT artikel 8
controlerecht

ECON 14 juni
2001

geen gevolg

____________________
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 47
Type: http:

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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