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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:

22/01 Nieuwe termijnen voor aanvragen van tentoonstellingen en andere manifestaties

24/01 Bereikbaarheid Louise Weiss-gebouw tijdens de vergaderperiode van
3 t/m 6 september 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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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

Ontslag van een Italiaanse afgevaardigde in het Europees Parlement

Volgens artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT)

met ingang van 3 juli 2001 zijn ontslag ingediend als afgevaardigde in het Europees Parlement.

Het Parlement heeft kennisgenomen van het ontslag op zijn plenaire vergadering van 2 juli 2001.

__________________

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

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 3 juli 2001 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Giuseppe BRIENZA

ter vervanging van de heer Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT), met ingang van 3 juli 2001.

__________________
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Beëindiging van het mandaat van een Portugese afgevaardigde in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn vergadering van 4 juli 2001 kennisgenomen van de
benoeming van

de heer António José SEGURO (PSE/PT)

tot lid van de Portugese regering.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement komt er met ingang van 3 juli 2001 een einde
aan zijn mandaat in het Europees Parlement.

__________________

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

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

de heer Manuel António dos SANTOS

ter vervanging van de heer António José SEGURO (PSE/PT), met ingang van 3 juli 2001.

__________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Het Europees Parlement heeft op zijn vergadering van 2 juli 2001 ter kennis genomen dat

de heer Michael John HOLMES

geen deel meer uitmaakt van de EDD-Fractie en met ingang van 2 juli 2001 zitting neemt onder de
niet-ingeschreven leden.

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Stand van zaken op 23.08.2001)

Indiener Onderwerp Nr.

Konstantinos Hatzidakis Huidig systeem voor autobelasting en strijdigheid
met de interne markt en de vrije handel

P-1792/01

Marie-Arlette Carlotti Voedselsituatie in Niger P-1793/01

Karin Riis-Jørgensen Onjuiste uitvoering van richtlijn 92/46/EEG in
Denemarken

P-1794/01

Michael Gahler Uitbreiding EU: belangrijke gevolgen voor
gemeentelijke en regionale overheden in de
kandidaat-landen als uitvoerende en
vergunningverlenende instanties - noodzaak van
nieuwe administratieve structuren en capaciteiten

E-1795/01

Antonios Trakatellis Vergunningen voor radiostations en de pluriformiteit
van de media

E-1796/01

Phillip Whitehead Bontfokkerijen in de Europese Unie E-1797/01

Isidoro Sánchez García Onderzoek naar samenwerking van TUI,
Neckermann en T-Online  (Internet Dutch Telecom)

E-1798/01

Marielle De Sarnez Sociale toestand in de Europese Unie E-1799/01

Bernard Poignant Wetenschappelijk onderzoek naar onbedoelde
bijvangst van zeezoogdieren

E-1800/01

Cristiana Muscardini Toename van depressies onder bejaarden E-1801/01

Bart Staes Werktalen in het Europees Octrooibureau E-1802/01

Maj Theorin Koerden in Turkije P-1803/01

Wolfgang Ilgenfritz Subsidiëring van de kosten van de overgang op de
Euro

P-1804/01

Francesco Turchi Vertraging bij een proefproject ter bestrijding van de
exploitatie van jongeren door pedofielen

P-1805/01

Wolfgang Ilgenfritz Aanbestedingen binnen Europa E-1806/01

Christos Zacharakis Turkije vernietigt Assyrisch en Syrisch cultureel
erfgoed en verbiedt de toegang tot Assyrische en
Syrische dorpen

E-1807/01
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Indiener Onderwerp Nr.

Stavros Xarchakos Illegale opgravingen en sluikhandel in
archeologische voorwerpen in de landen van de EU

E-1808/01

Mihail Papayannakis Olympisch boksstadion E-1809/01

Chris Davies Verbod op van honden- en kattenbont gemaakte
producten

E-1810/01

Luis Berenguer Fuster Interne elektriciteitsmarkt en mededinging E-1811/01

Hervé Novelli Richtlijn betreffende de doorzichtigheid van de
prijsstelling en de vergoeding van geneesmiddelen

E-1812/01

Torben Lund Mishandeling van primaten P-1813/01

Alexandros Alavanos Waterschaarste op de eilanden in de Egeïsche Zee P-1814/01

Pietro-Paolo Mennea Prijzen van CD's in de Europese Unie P-1815/01

Antonio Di Pietro Verklaring over het Italiaanse overheidstekort door
de Raad van 2-3 mei 1998

E-1816/01

Giovanni Pittella Bescherming van de merken van oorsprong E-1817/01

Cristiana Muscardini Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de
Commissie in Ispra (Italië)

E-1818/01

Cristiana Muscardini Uitgaven voor het wetenschappelijk personeel van
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in
Ispra

E-1819/01

Cristiana Muscardini Nieuwe kerncentrale van Temelin E-1820/01

Jan Mulder Kosten van bestrijding en preventie van BSE in de
Europese Unie

E-1821/01

Olivier Dupuis Gewetensvrijheid in Hongkong P-1822/01

Daniela Raschhofer De invoering van statiegeld voor
wegwerpverpakkingen in Duitsland

P-1823/01

Esko Seppänen Besluitvorming en constructieve onthouding bij
defensiekwesties

P-1824/01

Esko Seppänen Besluitvorming en constructieve onthouding bij
defensiekwesties

E-1825/01

Kyösti Virrankoski Gebruik van plastic in de tandheelkundige zorg E-1826/01

John Cushnahan Intimidatie van mensenrechtenactivisten in Ethiopië E-1827/01
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Indiener Onderwerp Nr.

Nuala Ahern Toepassing van het Euratom-Verdrag op militaire
kernproeven

E-1828/01

Lousewies van der Laan Erkenning van het huwelijk en maatregelen ter
bevordering van gelijke behandeling

E-1829/01

Lousewies van der Laan Erkenning van het huwelijk en maatregelen ter
bevordering van gelijke behandeling

E-1830/01

Lousewies van der Laan Sluiting van de kerncentrale in Borssele, Nederland E-1831/01

Olivier Dupuis Verbod op de invoer van didactisch materiaal van
Jehova's getuigen door de Servische autoriteiten

E-1832/01

Cristiana Muscardini Ontwikkelingsbeleid en rechten van het kind E-1833/01

Mihail Papayannakis Giftige stoffen in scheepsverf P-1834/01

Brice Hortefeux Gevolgen van de uitbreiding voor de
volksgezondheid

P-1835/01

Konstantinos Hatzidakis Geluidshinder op de luchthaven van Spata E-1836/01

Alexandros Alavanos Associatieovereenkomst EU-Albanië E-1837/01

Alexandros Alavanos Afschaffing van de steun voor de tabakssector E-1838/01

Alexandros Alavanos Schadelijke gevolgen van de consumptie van
dierlijke vetten

E-1839/01

Esko Seppänen Brusselse waterzuiveringsstations E-1840/01

Maria Martens Nederlandse abortusboot E-1841/01

Maria Martens Nederlandse abortusboot E-1842/01

Ria Oomen-Ruijten Cryo-cell (antwoord van de Commissie op
schriftelijke vraag E-1079/01)

E-1843/01

W.G. van Velzen Europese norm voor straling van mobiele telefoons P-1844/01

Karin Riis-Jørgensen Overtreding van de Gemeenschapsregels in
Nederland

E-1845/01

Esko Seppänen Fins systeem van belastingaftrek voor dividenden E-1846/01

Francesco Turchi Aanbesteding van de maatschappij Trambus E-1847/01

Angelika Niebler Gebruik van geoinformatie in de lidstaten van de
Europese Unie

E-1848/01
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Indiener Onderwerp Nr.

Linda McAvan Welzijn van voor vleesproductie gehouden kippen E-1849/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Weigering van financiële steun voor de website
"Algerian watch"

E-1850/01

Rosa Miguélez Ramos Netwerken van fietspaden en Europese
vervoersnetwerken

E-1851/01

Rosa Miguélez Ramos Visserijonderhandelingen met het oog op de
toetreding van Litouwen

E-1852/01

Pere Esteve Vervoer van gevaarlijke goederen over zee E-1853/01

Herbert Bösch PHARE-financiering van de Europäische
Mittelschule in Wenen

P-1854/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Duitsland) E-1855/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Italië) E-1856/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Nederland) E-1857/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Oostenrijk) E-1858/01

Michl Ebner Rundvleespremies (België) E-1859/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Denemarken) E-1860/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Finland) E-1861/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Frankrijk) E-1862/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Griekenland) E-1863/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Groot-Brittannië) E-1864/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Ierland) E-1865/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Luxemburg) E-1866/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Portugal) E-1867/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Zweden) E-1868/01

Michl Ebner Rundvleespremies (Spanje) E-1869/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (België) E-1870/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Denemarken) E-1871/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Duitsland) E-1872/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Finland) E-1873/01
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Indiener Onderwerp Nr.

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Frankrijk) E-1874/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Griekenland) E-1875/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Groot-Brittannië) E-1876/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Ierland) E-1877/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Luxemburg) E-1878/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Nederland) E-1879/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Oostenrijk) E-1880/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Portugal) E-1881/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Zweden) E-1882/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Spanje) E-1883/01

Michl Ebner Premies voor akkerbouwcultures (Italië) E-1884/01

Marco Pannella Montagnard-stammen in Vietnam P-1885/01

Rolf Berend Jumelageprogramma's P-1886/01

Ilka Schröder "Enfopol 29": plannen voor het opslaan van
telecommunicatiegegevens

P-1887/01

Ioannis Marinos Toetreding van nieuwe landen tot de Unie E-1888/01

Ioannis Marinos Toetreding van nieuwe landen tot de Unie E-1889/01

Ioannis Marinos Gemiste BTW-inkomsten in Griekenland E-1890/01

Ioannis Marinos Vervolging van de Griekse minderheid in Albanië en
optreden van Albanese extremisten in Griekenland

E-1891/01

Antonios Trakatellis en Ioannis
Marinos

Economische cijfers en "creatieve boekhouding" in
Griekenland

E-1892/01

Konstantinos Hatzidakis Het verloop van de projecten voor de lagune van
Pilos en de delta van de Eurotas

E-1893/01

Konstantinos Hatzidakis Controles op de projecten in Griekenland die
medegefinancierd worden door het tweede
communautaire steunkader

E-1894/01

Konstantinos Hatzidakis Niet-uitbetaling van de kant van de Griekenland uit
het tweede communautaire steunkader

E-1895/01
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Indiener Onderwerp Nr.

Charles Tannock Instandhouding van kabeljauw- en schelvisbestanden
in de Noordzee

E-1896/01

Charles Tannock Rechtsgrondslag voor voorstellen van de Commissie
inzake de oprichting en financiering van pan-
Europese politieke partijen

E-1897/01

Caroline Jackson Vismeel en visolie E-1898/01

Caroline Jackson Hybride bison E-1899/01

Brian Simpson Plannen met het oog op toekomstige uitbarstingen
van ziekten als mond- en klauwzeer

E-1900/01

Christopher Heaton-Harris Jumelageproject E-1901/01

Christopher Heaton-Harris Maatschappij voor Innovatieve Samenwerking in
Europa

E-1902/01

Jaime Valdivielso de Cué Jeugd E-1903/01

Fernando Fernández Martín Witboek over jeugdbeleid E-1904/01

Pere Esteve Niet-adequate behandeling van twee Schotse toeristes
op Mallorca

E-1905/01

Olivier Dupuis Vietnam E-1906/01

Giorgio Celli Ingrijpen ten behoeve van het Pergusa-meer (Sicilië)
dat een Europees belang heeft

E-1907/01

Bartho Pronk Handelsbetrekkingen met Armenië E-1908/01

Vraag geannuleerd E-1909/01

Marialiese Flemming Discriminatie P-1910/01

Graham Watson Schending van de mensenrechten op de Molukken E-1911/01

Graham Watson Gebrek aan bereidheid van de Indonesische regering
de schendingen van de mensenrechten op de
Molukken te veroordelen

E-1912/01

Salvador Garriga Polledo Gemengde visserijbedrijven in Tunesische wateren E-1913/01

Salvador Garriga Polledo Stimuleringsmaatregelen voor de aanpassing van de
bedrijven aan de euro

E-1914/01

Salvador Garriga Polledo Hervorming van het beleid van vaststelling van
prijzen van geneesmiddelen

E-1915/01
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Indiener Onderwerp Nr.

Jorge Hernández Mollar Procedure tegen het stort van Torreblanca, in de
Spaanse gemeente Fuengirola

E-1916/01

Jorge Hernández Mollar Stopzetting van de EU-steun aan de tabaksproductie E-1917/01

Jorge Hernández Mollar Effect van de communautaire steunmaatregelen ter
bevordering van de oprichting van gemengde
visserijbedrijven

E-1918/01

Francesco Fiori Subsidies aan de verenigingen van
hazelnootproducenten

E-1919/01

William Newton Dunn De mensenrechten in Guatemala P-1920/01

Karin Riis-Jørgensen Overheidsaanschaffen bij openbare inschrijving E-1921/01

Fiorella Ghilardotti en Giovanni
Pittella

Benoeming van ambtenaren van het middenkader E-1922/01

Vraag geannuleerd E-1923/01

Stavros Xarchakos Racistische organisaties in de kandidaatlanden P-1924/01

Albert Maat Exportvergunningen graan P-1925/01

Joachim Wuermeling Omzetting in nationale wetgeving van richtlijn van
de Raad 93/16/EEG van 5 april 1993

E-1926/01

Stavros Xarchakos Communautaire steun aan Griekenland E-1927/01

Mihail Papayannakis Luchtvervuiling in Attika E-1928/01

Proinsias De Rossa Traceerbaarheid van dieren in Europa E-1929/01

Proinsias De Rossa Discriminatie van freelance tolken E-1930/01

Proinsias De Rossa TRIPS E-1931/01

Proinsias De Rossa Vermiste personen E-1932/01

Proinsias De Rossa Leeftijdsdiscriminatie bij Europese nationale
luchtvaartmaatschappijen

E-1933/01

Mihail Papayannakis Donau-Top E-1934/01

Isabelle Caullery Bevordering van het toerisme in Europa E-1935/01

Robert Goebbels Rendement van de Japanse pensioenfondsen E-1936/01
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Indiener Onderwerp Nr.

María Sornosa Martínez Stand van het onderzoek van de Commissie naar de
besmetting met de legionellabacterie in Alcoy
(autonome gemeenschap Valencia - Spanje)

P-1937/01

Georg Jarzembowski Steuncontract uit hoofde van het PACT-programma E-1938/01

Olivier Dupuis Montagnard-stammen in Vietnam E-1939/01

Joaquim Miranda Installatie van aardgas in het district Lissabon P-1940/01

John Purvis Regeling geneesmiddelenprijzen E-1941/01

John Purvis Toekomstige regeling producten van menselijk
weefsel

E-1942/01

Pere Esteve Regeling van het beroep van toeristisch gids E-1943/01

Raimon Obiols i Germà Voedselhulp voor de vluchtelingenkampen in de
Westelijke Sahara

E-1944/01

Albert Maat, Hanja Maij-
Weggen en Maria Martens

Controles ESF E-1945/01

Jonas Sjöstedt De enorme milieuschade in Joegoslavië na de
NAVO-bombardementen

E-1946/01

Jonas Sjöstedt Turkse restricties tegenover Assyriërs-Syriërs E-1947/01

Johan Van Hecke Verklaring door het Voorzitterschap van 12 juni 2001
over Sudan

E-1948/01

Johan Van Hecke Verklaring door het Voorzitterschap van 12 juni 2001
over Soedan

P-1949/01

Johannes Swoboda Ratificatie vervoersprotocol E-1950/01

Johannes Swoboda Alpenverdrag E-1951/01

Johannes Swoboda Standpunt Commissaris Wallström t.a.v.
Alpenverdrag

E-1952/01

Bartho Pronk Het steunprogramma voor de Palestijnse
gemeenschap

P-1953/01

Gianni Vattimo Schending van het gelijkheidsbeginsel bij de toegang
tot de berg Athos

P-1954/01

Bill Miller Accijns op alcoholhoudende drank E-1955/01

Ioannis Marinos Nationalisatie van bezittingen van burgers van de
Gemeenschap in Ethiopië

P-1956/01
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Jürgen Zimmerling Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991
betreffende het rijbewijs

P-1957/01

Elspeth Attwooll GM-experimenten P-1958/01

Caroline Lucas Deelname aan ASEM-vergaderingen P-1959/01

Renato Brunetta Overheidssteun aan Electricité de France (EDF) P-1960/01

José Ribeiro e Castro Functionaris voor de samenwerking met Macau P-1961/01

Juan Ojeda Sanz Revalorisering van pensioenen in Gibraltar P-1962/01

Luisa Morgantini Arrestatie en uitzetting door Israël van de heer
Galucci, medewerker van een door de EU
gefinancierd project

P-1963/01

Guido Podestà Wolvenkinderen P-1964/01

Michl Ebner Processierups in Griekenland E-1965/01

Herbert Bösch Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in
Wenen

E-1966/01

Mihail Papayannakis Overheidsprojecten bij de Krafsidonas E-1967/01

Alexandros Alavanos Aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen E-1968/01

Alexandros Alavanos Griekse spoorwegen E-1969/01

David Bowe Verband tussen ziekte van Crohn en paratuberculose E-1970/01

Elizabeth Lynne LPG-brandstof E-1971/01

Elizabeth Lynne Kashmir E-1972/01

Elizabeth Lynne Kasjmir E-1973/01

Imelda Read Osteoporose E-1974/01

Juan Naranjo Escobar Wettelijk vacuüm betreffende het installeren van
antennes voor mobiele telefonie

E-1975/01

Juan Naranjo Escobar Verplichte wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering
voor vrije beroepen

E-1976/01

Juan Naranjo Escobar Woestijnvorming bedreigt het leven op aarde E-1977/01

Juan Naranjo Escobar Nieuwe tests voor de controle op de emissie van
verontreinigende gassen

E-1978/01
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Laura González Álvarez Pensioenen van Spaanse onderdanen die in Gibraltar
hebben gewerkt

E-1979/01

Piia-Noora Kauppi Milieugevolgen van intensieve olijventeelt E-1980/01

Luisa Morgantini De heer Galucci die voor de Europese Unie werkte,
is in Israël aangehouden en teruggestuurd

E-1981/01

Guido Podestà Wolvenkinderen E-1982/01

Dorette Corbey Implementatie milieuwetgeving E-1983/01

Dorette Corbey Implementatie habitatrichtlijn E-1984/01

Jan Mulder Bevordering van gebruik markervaccins E-1985/01

Erik Meijer Het uitwijken van studenten naar buurlanden en de
hersenvlucht van afgestudeerden als gevolg van het
tekort aan verloskundigen in Nederland

E-1986/01

Dorette Corbey en Jan Wiersma 33ste Algemene Vergadering van ICAO (25
september t/m 5 oktober 2001)

E-1987/01

Dorette Corbey en Jan Wiersma 33ste Algemene Vergadering van ICAO (25
september t/m 5 oktober 2001)

E-1988/01

Ilda Figueiredo Steun natuurweiden/biologische landbouw E-1989/01

Hans Modrow ELF Aquitaine/Leuna E-1990/01

Hans Modrow Uitbreiding EU E-1991/01

Stavros Xarchakos Mannen en vrouwen als voorgangers bij de eredienst E-1992/01

Glyn Ford Marktverstoring bij verkoop van vliegtickets voor
vluchten binnen de EU

E-1993/01

Glyn Ford Marktverstoring bij verkoop van vliegtickets voor
vluchten naar buiten de EU

E-1994/01

María Rodríguez Ramos en
Carlos Westendorp y Cabeza

Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de
kolenindustrie

E-1995/01

María Rodríguez Ramos en
Carlos Westendorp y Cabeza

Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de
kolenindustrie

E-1996/01

María Rodríguez Ramos en
Carlos Westendorp y Cabeza

Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de
kolenindustrie

E-1997/01

María Rodríguez Ramos en
Carlos Westendorp y Cabeza

Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de
kolenindustrie

E-1998/01
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María Rodríguez Ramos en
Carlos Westendorp y Cabeza

Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de
kolenindustrie

E-1999/01

María Rodríguez Ramos en
Carlos Westendorp y Cabeza

Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de
kolenindustrie

E-2000/01

Concepció Ferrer Farmaceutische producten in de derde wereld E-2001/01

Concepció Ferrer Systeem voor de evaluatie van projecten in verband
met ontwikkelingslanden

E-2002/01

Robert Goebbels Europese statistieken inzake inkomen per inwoner E-2003/01

Cristiana Muscardini Pesticiden in fruit en groente uit Italië E-2004/01

Cristiana Muscardini Crisis van de New Economy en risico's voor
spaarders

E-2005/01

Cristiana Muscardini Chemische stoffen in fastfood E-2006/01

Cristiana Muscardini Teruggave van bezittingen aan vluchtelingen uit
Istrië en Dalmatië

E-2007/01

Renato Brunetta Aardgasleverantie aan de Europese interne markt E-2008/01

Nelly Maes Controle op Belgische visa E-2009/01

Nelly Maes Controle op Belgische visa E-2010/01

Erik Meijer De top van Göteborg en het wegnemen van de
oorzaken van gewelddadige conflicten rond
bijeenkomsten van Europese regeringsleiders

E-2011/01

Christopher Heaton-Harris Witboek van de Commissie over optimaal bestuur in
de Europese Unie

P-2012/01

Joan Colom i Naval Steun voor de handel in vleesproducten die schade
heeft geleden als gevolg van Bovine Spongiforme
Encefalopathie (BSE)

P-2013/01

Jo Leinen Commercieel centrum "Gigapole" aan de Duits-
Franse grens (district Forbach)

E-2014/01

Chris Davies en Monica
Frassoni

Kopermijnen te Lefke op Cyprus E-2015/01

Chris Davies en Monica
Frassoni

Problemen bij de vordering van projecten voor de
beide gemeenschappen op Cyprus

E-2016/01
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Chris Davies en Monica
Frassoni

Projecten voor de beide gemeenschappen op Cyprus E-2017/01

Chris Davies Ervaring van de ambtenaren bij DG Buitenlandse
Zaken

E-2018/01

Chris Davies Middellandse Zee E-2019/01

Chris Davies Toetredingsonderhandelingen met Cyprus -
milieuhoofdstuk

E-2020/01

Chris Davies EU-kandidatuur van Turkije E-2021/01

Elizabeth Lynne Onderzoek in de USA naar het lokken van kinderen
via Internet

E-2022/01

Elizabeth Lynne Onderzoek in de USA naar het lokken van kinderen
via Internet

E-2023/01

Paul Lannoye Dierproeven E-2024/01

Margrietus van den Berg Visserijovereenkomst met Mauritanië E-2025/01

Marianne Eriksson Wanneer geldt Schengen niet meer? P-2026/01

Alexandros Alavanos Belastingen ten gunste van derden in Griekenland E-2027/01

Alexandros Alavanos Kindsoldaten E-2028/01

Giovanni Pittella, Fiorella
Ghilardotti en Guido Sacconi

Invoering van een ethisch keurmerk E-2029/01

Camilo Nogueira Román Galicië en de TEN-HSL E-2030/01

Theresa Villiers Vrouwen en de euro E-2031/01

Jan Mulder EG-lidmaatschap van het UPOV-Verdrag E-2032/01

Alejandro Cercas Situatie van Spaanse gepensioneerden die in
Gibraltar hebben gewerkt

E-2033/01

Cristiana Muscardini Misbruik van botulismetoxine E-2034/01

Hanja Maij-Weggen Mensenrechtensituatie in Vietnam E-2035/01

Hanja Maij-Weggen Mensenrechtensituatie in Vietnam E-2036/01

Hanja Maij-Weggen Militaire operaties in West-Papoea E-2037/01

Freddy Blak Hawala en de humanitaire hulp van de EU E-2038/01

Freddy Blak Rechten voor samenwonende EU-werknemers E-2039/01
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Jens-Peter Bonde Veronachtzaming van windenergie in het voorstel
voor het volgende kaderprogramma voor onderzoek
en technologische ontwikkeling (2002-2006)

E-2040/01

Gerhard Hager Antwoord op verzoek E-3951/00 E-2041/01

Gerhard Hager Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van de Raad
inzake het recht op gezinshereniging

E-2042/01

Herbert Bösch Mogelijke misleiding van de Commissie in een
fraudezaak

E-2043/01

Stavros Xarchakos Atheense metro, gebreken en boetes E-2044/01

Konstantinos Hatzidakis Verbod op de Fazilet Partisi (Partij van de Deugd) in
Turkije

E-2045/01

Caroline Jackson De uitvoering van EU-programma's voor technische
bijstand (PHARE en TACIS) in Oekraïne

E-2046/01

Christopher Heaton-Harris Voorlichting en public relations E-2047/01

Alexander de Roo en anderen Het stroomgebied van de rivier de Wisla als
proefproject voor de kaderrichtlijn water

E-2048/01

Christopher Heaton-Harris Onafhankelijkheid van de media E-2049/01

María Sornosa Martínez Witboek inzake het jeugdbeleid van de EU E-2050/01

Eija-Riitta Korhola Leningen ter bevordering van het ondernemerschap
onder immigranten

E-2051/01

Eija-Riitta Korhola Leningen ter bevordering van het ondernemerschap
onder immigranten

E-2052/01

Eija-Riitta Korhola Programma's voor de integratie van immigranten E-2053/01

Eija-Riitta Korhola Programma's voor de integratie van immigranten E-2054/01

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - toepassing van artikel 6, lid 2, van
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992
genaamd "Habitat-Fauna-Flora" - begrip ernstige
verstoring

E-2055/01

Gianfranco Dell'Alba Besluit van de Commissie om de medailles voor
twintig jaar dienst op te heffen

E-2056/01

Dirk Sterckx Richtlijn 1999/44/EG inzake de garanties voor
consumptiegoederen: ontoereikende bescherming van
de winkelier

E-2057/01
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Joaquim Miranda Preventie van beroepsziekten E-2058/01

Per Gahrton Verzuim van de Europese Commissie om art. 155 en
169 van het EG-Verdrag na te leven

E-2059/01

Hiltrud Breyer Bewust verhinderen van BSE-tests P-2060/01

Helena Torres Marques Afwezigheid van concurrentie in Portugal P-2061/01

Sir Robert Atkins Vertragingen in het luchtverkeer P-2062/01

Hiltrud Breyer Bewust vermijden van BSE-tests E-2063/01

Sir Robert Atkins Vertragingen in het luchtverkeer E-2064/01

Sir Robert Atkins Europees luchtruim E-2065/01

Sir Robert Atkins Europees luchtruim E-2066/01

Sir Robert Atkins Erika II-maatregelenpakket - Instelling van een
COPE-fonds

E-2067/01

Stefano Zappalà Niet-EG-schepen in de Italiaanse wateren E-2068/01

Maria Martens, Albert Maat en
Karla Peijs

Erkenning diploma's in de scheepvaart E-2069/01

Joachim Wuermeling Bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling -
uitnodiging tot het indienen van voorstellen
(Publicatieblad C 122 van 25.4.2001)

P-2070/01

Raina Echerer Steunmiddelen LIFE-milieuprogramma E-2071/01

Herbert Bösch Europese rechtsgrondslagen voor de vervolging van
extreem-rechtse activiteiten

E-2072/01

Konstantinos Hatzidakis Sanering en modernisering van het water in Attika E-2073/01

Giuseppe Pisicchio Veiligheid van de Europese burger en bescherming
van het milieu

E-2074/01

Bart Staes Wijziging van artikel 296, lid 1, punt b) van het EG-
verdrag

E-2075/01

Bart Staes Gewijzigd standpunt Belgische federatie over
nationaal-economische compensaties

E-2076/01

Paulo Casaca "0" listeria criterium E-2077/01

Pat Gallagher Dolfijnen als bijvangst P-2078/01
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Sebastiano Musumeci Schipbreuk in de Straat van Sicilië: het bergen van de
lichamen

P-2079/01

Bernd Lange Emissies in de binnenruimte van auto's P-2080/01

Avril Doyle Vertragingen bij het programma Leader + P-2081/01

Simon Murphy en anderen Ontwerprisico-analyse - zink en chemische stoffen
op basis van zink

E-2082/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Humanitaire steun aan Macedonië en Kosovo E-2083/01

María Sornosa Martínez Installatie voor de verwerking van huisvuil van
Fervasa in Quart de Poblet y Aldaia (Valencia,
Spanje)

E-2084/01

Konstantinos Hatzidakis Schandalen in het beheer van het kadaster in
Griekenland

P-2085/01

Pat Gallagher Vereenvoudiging van het GLB-beheer P-2086/01

Chris Davies Bureau van de Commissie in bezet Cyprus P-2087/01

Bart Staes Reglement inzake braaklegging van Europese
landbouwgronden

P-2088/01

Marco Pannella Persvrijheid in Laos en financiering van het
tijdschrift "Le Rénovateur"

P-2089/01

Jens-Peter Bonde Zesde kaderprogramma voor onderzoek in de EU E-2090/01

Paul Rübig Verbod op nachtarbeid voor jongeren - aanvang
werktijd van bakkersleerlingen 4 uur 's ochtends

E-2091/01

Paul Rübig Conformiteit met de architectuurrichtlijn - erkenning
hbo-leergang

E-2092/01

Elisabeth Schroedter Aanwending van Europese structuurfondsmiddelen
(EFRO) ten bedrage van 500 miljoen DM voor de
aanleg van de autosnelweg A17 in Saksen, Duitsland

E-2093/01

Patricia McKenna EU-Voedsel en Veterinair Bureau E-2094/01

Pat Gallagher EOGFL-fondsen voor connaught, Ulster E-2095/01

Pat Gallagher Beheerplannen op lange termijn voor belangrijke
communautaire visbestanden

E-2096/01

Pat Gallagher ESF-steun voor opleiding in Connaught, Ulster E-2097/01
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Pat Gallagher Erasmus-studenten uit Connaught, Ulster E-2098/01

Erik Meijer Klonen van vee voor commerciële doeleinden en
onvoldoende wetgeving inzake dierenwelzijn

E-2099/01

Erik Meijer Bescherming van de biodiversiteit en beperking van
de klimaatverandering

E-2100/01

Erik Meijer Handel in papegaaien en andere exotische vogels en
verbod op de invoer van op de CITES-lijst vermelde
soorten

E-2101/01

Bart Staes Subsidies voor Europese olie-, gas- en
steenkoolproducenten

E-2102/01

Bart Staes Democratische controle op het Europees
handelsbeleid

E-2103/01

Ilda Figueiredo en
Arlindo Cunha

Structurele maatregelen voor de visserij en
inkomstenbelasting in Portugal

E-2104/01

Paulo Casaca Luchtvaartovereenkomst om de rechten van de
passagiers aan te tasten

E-2105/01

Paulo Casaca Goedkeuring van de rekeningen en fraude met
melkpoeder

E-2106/01

Paulo Casaca Fraude met zuivelproducten E-2107/01

Jeffrey Titford Nieuwe bananenregeling P-2108/01

Mihail Papayannakis Prijsverschillen in de EU P-2109/01

Olivier Dupuis Georgië/Tsjetsjenië: kwesties Russo en Robrillard P-2110/01

Rosa Miguélez Ramos Ontwikkelingssamenwerking en visserij P-2111/01

Gordon Adam Milieueffectrapportage kerncentrale Temelin P-2112/01

Gordon Adam De kerncentrale van Temelin en de
milieueffectrapportage

E-2113/01

Chris Davies Het recht op kennis en chemische producten E-2114/01

Chris Davies De toekomst van het gemeenschappelijk
visserijbeleid

E-2115/01

Chris Davies Aventis T25 genetisch gemodificeerde maïs E-2116/01

Chris Davies Koolzaad E-2117/01
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Christos Folias Europese school Brussel I (Ukkel): asbest P-2118/01

Fernando Fernández Martín Betaling van compenserende steun aan de
bananenproducenten op de Canarische Eilanden

P-2119/01

Hans Modrow Uitlevering Milosevic aan Joegoslavië-Tribunaal P-2120/01

Johannes Voggenhuber Invloed bepaalde consolideringsmaatregelen
Oostenrijk op financieel saldo sector staat
overeenkomstig het ESER '95

E-2121/01

Mihail Papayannakis Onderzoek naar ongelukken en incidenten in de
burgerluchtvaart

E-2122/01

Mihail Papayannakis Incorporatie van de communautaire wetgeving in het
nationale recht van de lidstaten

E-2123/01

Mihail Papayannakis Omzetting van de communautaire vervoerswetgeving E-2124/01

Konstantinos Hatzidakis Radonconcentraties in Griekenland E-2125/01

Cristiana Muscardini Kinderexploitatie in Roemenië E-2126/01

Cristiana Muscardini Risico-evaluatie voor zink E-2127/01

Cristiana Muscardini Gevaar voor de gezondheid ten gevolge van het
gebruik van paardenvlees

E-2128/01

Cristiana Muscardini Wetgeving tegen huiselijk en seksueel geweld ter
bescherming van vrouwen en minderjarigen in de
kandidaat-landen

E-2129/01

Bart Staes Eerbiediging richtlijn 91/321/EEG inzake
zuigelingenvoeding

E-2130/01

Bart Staes Instandhouding bedreigde dierenrassen in de
Europese Unie

E-2131/01

Renate Sommer Bescherming van oude boombestanden in Europa E-2132/01

Eryl McNally Luchtkwaliteit in vliegtuigen E-2133/01

Eryl McNally Mijngas E-2134/01

Christopher Heaton-Harris Reisregelingen van de Commissie E-2135/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Invoer in de EU van sardineconserven uit Venezuela
en Peru

E-2136/01

Camilo Nogueira Román Afrikaanse immigranten op de Zuid-Spaanse kust E-2137/01
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Camilo Nogueira Román Algemeen fonds voor de bestrijding van aids E-2138/01

Camilo Nogueira Román Bloedbaden onder de burgerbevolking van
Tsjetsjenië

E-2139/01

Camilo Nogueira Román Bestrijding van ziekten in de derde wereld E-2140/01

Camilo Nogueira Román EU-beleid inzake gelijke kansen van mannen en
vrouwen op de arbeidsmarkt

E-2141/01

Camilo Nogueira Román Steun scheepsbouw E-2142/01

Minerva Malliori Vertraging bij de goedkeuring van geneesmiddelen
door het Europees Bureau voor de
geneesmiddelenbeoordeling

P-2143/01

Jo Leinen Weesgeneesmiddelen - behandeling ziekte van Fabry E-2144/01

Jeffrey Titford Subsidies openbare bibliotheken E-2145/01

María Izquierdo Rojo Evaluatie URBAN-programma in de wijk "el
Albaicín" (Granada, Spanje)

P-2146/01

Claude Moraes Gelijke behandeling van gepensioneerden in de EU P-2147/01

W.G. van Velzen Uitvoering actieplan Derde Generatie mobiele
telefonie

P-2148/01

Freddy Blak Bureaucratische vertraging bij de Commissie E-2149/01

Alexandros Alavanos Een BSE-geval in Griekenland E-2150/01

Stavros Xarchakos Dreigementen van de kant van Turkije E-2151/01

Stavros Xarchakos Dreigementen van de kant van Turkije E-2152/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco en María Sornosa
Martínez

Kunststofverbrandingsinstallatie van het bedrijf
Poligás in Ribesalbes (autonome regio Valencia)

E-2153/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Regionale visserijorganisaties E-2154/01

Mario Borghezio Schadeloosstelling door Duitsland van de voormalige
geïnterneerde Italiaanse militairen (I.M.I.)

E-2155/01

Bart Staes Heroriëntatie Europese petrosubsidies naar duurzame
energiebronnen

E-2156/01

Ria Oomen-Ruijten en Albert
Maat

Vertraging bij toelating van nieuwe BSE-tests E-2157/01
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Salvador Garriga Polledo Opstelling van de Commissie in verband met de
belemmeringen van sommige lidstaten die hun
markten niet liberaliseren

E-2158/01

Salvador Garriga Polledo Maatregelen ter voorkoming van misbruik bij de
invoering van de euro

E-2159/01

Salvador Garriga Polledo Verhoging van de productiviteit in de Spaanse
olijventeelt

E-2160/01

Jorge Hernández Mollar Europese steun voor producenten van gedroogde
vruchten

E-2161/01

Jorge Hernández Mollar Grensoverschrijdende gidsen E-2162/01

Jorge Hernández Mollar Uitbreiding van het voetgangersgebied en verbetering
van het openbaar vervoer ter bestrijding van
stadslawaai

E-2163/01

Colette Flesch Brussel: een hoofdstad voor Europa? E-2164/01

Elisabeth Schroedter Tegenstelling tussen "Grenzlandförderung" en de
Europese natuurbescherming in het gebied
Hohenwutzen-Süd - Güstebieser Loose
(Brandenburg)

E-2165/01

Glenys Kinnock Vervolging van corrupte ondernemingen E-2166/01

María Sornosa Martínez Gebruik van plasticafval in de Poligás-centrale in de
autonome gemeenschap Valencia

E-2167/01

Jonas Sjöstedt Aanbesteding van vervoer per ambulance in Norrland E-2168/01

Jonas Sjöstedt Interregproject en vrije mededinging E-2169/01

Jonas Sjöstedt Verbod van Kindereieren E-2170/01

Jonas Sjöstedt Ontwikkelingsbeleid versus landbouwbeleid E-2171/01

Jonas Sjöstedt Plannen voor een inzetbare oproerpolitie voor de hele
Unie

E-2172/01

Helena Torres Marques Interne markt en betalingen met kredietkaarten in de
eurozone

P-2173/01

Markus Ferber Financiële hulp voor Palestijnen E-2174/01

Avril Doyle Geschil over auteursrechten tussen VS en EU E-2175/01
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Avril Doyle EU-Verdrag inzake menselijke gezondheid en
biogeneesmiddelen

E-2176/01

Cristiana Muscardini Toename van het aantal meningitisgevallen in Italië E-2177/01

Mario Borghezio Schending van de rechten van een Europese burger in
Algerije

P-2178/01

Alexandros Alavanos Discriminatie van motorfietsen in Griekenland E-2179/01

Alexandros Alavanos Verkeersongevallen en motorfietsen E-2180/01

Stavros Xarchakos Eigenmachtig optreden van de Griekse overheid E-2181/01

Glenys Kinnock Delegatiepersoneel E-2182/01

Baroness Sarah Ludford Schuldhorigheid en Internationale Arbeidsorganisatie E-2183/01

Isidoro Sánchez García Leeftijdsdiscriminatie bij openbare vergelijkende
onderzoeken van het Europees Parlement

E-2184/01

Pere Esteve Blauwevlaggencampagne van de EU E-2185/01

José Gil-Robles Gil-Delgado Discriminatie Spaanse inschrijvingen Europese
School München

E-2186/01

Bernard Poignant Censuur in bibliotheken E-2187/01

Sérgio Marques Uitvoering van het communautaire bestek voor
Portugal

E-2188/01

Camilo Nogueira Román Portugees deel van de HSL-lijn tussen Galicië en
Portugal

E-2189/01

Camilo Nogueira Román Visserijakkoord met Marokko E-2190/01

Camilo Nogueira Román Stabiliteitsbeginsel voor de visserij in de
communautaire wateren

E-2191/01

Camilo Nogueira Román Situatie van de meerjarige oriëntatieprogramma's van
de visserij

E-2192/01

Camilo Nogueira Román Oprichting in Spanje van een overheidsbedrijf dat
wapens zal aankopen om aan de centrale regering te
verhuren teneinde deze investeringsuitgaven buiten
de begroting te houden

E-2193/01

Concepció Ferrer Schade in de vleessector als gevolg van BSE P-2194/01

Giorgio Celli Hogesnelheidstrein P-2195/01
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Luciano Caveri BSE P-2196/01

Mark Watts Dierenvervoer in Italië E-2197/01

Struan Stevenson Vervoer en slacht van dieren in Griekenland E-2198/01

Chris Davies Normen voor grondkwaliteit en bioafval E-2199/01

Chris Davies Astma en voedseladditieven E-2200/01

María Ayuso González Communautair initiatief voor
plattelandsontwikkeling - Leader +

E-2201/01

María Ayuso González Communautair initiatief voor
plattelandsontwikkeling - Leader +

E-2202/01

María Ayuso González Communautair initiatief voor
plattelandsontwikkeling - Leader +

E-2203/01

Rosa Miguélez Ramos Internationale overeenkomsten inzake tonijn E-2204/01

Adriana Poli Bortone Albanese verkiezingen zonder EP-waarnemers E-2205/01

Bart Staes Importsubsidies Oezbekistan E-2206/01

Karin Riis-Jørgensen Illegale steun aan Pollmeier Massivholz GmbH P-2207/01

Carlos Coelho Discriminatie P-2208/01

Gabriele Stauner Inspanningen van de Commissie met het oog op de
opheldering van de Perry-Lux-affaire

E-2209/01

Gabriele Stauner BSE-risico door geknoei met boter E-2210/01

Hiltrud Breyer Klacht van Manfred Jost (nr. 00/51228, SG (2000)
A/14901) tegen Bondsrepubliek Duitsland wegens
kolenwinning in mijn Warndt/Luisenthal

E-2211/01

Lord Inglewood Gevaarlijke stoffen in zwemwater E-2212/01

Brian Simpson Wijzigingen in de geldigheid van categorieën
rijbewijzen in het kader van de derde EG-richtlijn
voor rijbewijzen

E-2213/01

Brian Simpson Het onthouden van technische informatie aan
onafhankelijke reparatiebedrijven door
autofabrikanten

E-2214/01

María Sornosa Martínez Harmonisatie van zwaailichten op noodvoertuigen E-2215/01

Adriana Poli Bortone Vrije keuze voor de consument E-2216/01
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Luciana Sbarbati en Paolo Costa Bescherming van kustgebieden E-2217/01

Hanja Maij-Weggen De toenemende aantallen zwerfhonden in Zuid- en
Centraal-Europese steden

E-2218/01

Ilda Figueiredo Overschakeling op de euro en de middenstand E-2219/01

Mogens Camre Verbod op vergoeding van de reistijd van advocaten E-2220/01

Ingo Friedrich Internationale landbouwkwesties E-2221/01

Ioannis Marinos Bezuinigingen in de kredieten voor kernfusie E-2222/01

Brice Hortefeux Banktarieven E-2223/01

W.G. van Velzen Nederlandse staatssteun aan het Amerikaanse
Computerbedrijf SCI system

E-2224/01

Stavros Xarchakos Kaderprogramma voor de Europese
Onderzoekruimte

P-2225/01

Roger Helmer Tabaksrichtlijn artikel 7 P-2226/01

Herman Schmid Financiële bronnen van Europese politieke partijen P-2227/01

Patricia McKenna Juridische afdelingen in de Europese Commissie en
de EU

P-2228/01

José Ribeiro e Castro Status van Hongkong P-2229/01

Jaime Valdivielso de Cué Volksgezondheid en consumentenbescherming P-2230/01

Hans Kronberger Liberalisering van de winkelopeningstijden P-2231/01

Torben Lund Halmverkortende chemicaliën E-2232/01

Karl-Heinz Florenz Tenuitvoerlegging Europese afvalrichtlijnen door
Duitsland - antivriesmiddelen en remvloeistoffen

E-2233/01

Daniela Raschhofer Uitvoer diermeel en invoer rundvlees E-2234/01

Glenys Kinnock Sociale-zekerheidswetgeving E-2235/01

Glenys Kinnock Myanmar (Birma) E-2236/01

Caroline Lucas Betrekkingen van de EU met Colombia / EU-
hulpprogramma ter ondersteuning van het
vredesproces

E-2237/01
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Caroline Lucas Betrekkingen van de EU met Colombia / EU-
hulpprogramma ter ondersteuning van het
vredesproces

E-2238/01

Isidoro Sánchez García Situatie in de Westelijke Sahara E-2239/01

María Rodríguez Ramos, Rosa
Díez González en Raimon
Obiols i Germà

Opschorting van internationale adopties in Roemenië E-2240/01

Samuli Pohjamo en Mikko
Pesälä

Behoefte aan meetinstrumenten voor de
Structuurfondsen

E-2241/01

Mikko Pesälä en Samuli
Pohjamo

Duur en ontwikkeling van
structuurfondsprogramma's op het gebied van
werkgelegenheid

E-2242/01

Armando Cossutta Apache Nation - San Carlos, Arizona (VS) E-2243/01

Alexander de Roo Aanleg Rijksweg A73 Zuid E-2244/01

Erik Meijer Voortgezette bedreiging van milieu en
volksgezondheid in het Franse dorp Bourg Fidèle
door verwerking van Nederlands loodafval

E-2245/01

Erik Meijer Geringe benutting van havenontvangstinstallaties als
gevolg van voortgaande dumping van scheepsafval in
zee

E-2246/01

José Ribeiro e Castro Status van Hongkong E-2247/01

Alexandros Alavanos Ongecontroleerde stortplaatsen op de Egeïsche
eilanden

P-2248/01

Gianfranco Dell'Alba Europol P-2249/01

Richard Balfe De teruggave van de obelisk van Aksum aan Ethiopië P-2250/01

Bartho Pronk Vervolgvragen inzake de Toeslagenwet P-2251/01

Alexandros Alavanos Milieugevolgen van de aanleg van de Aposelemis-
dam op Kreta

E-2252/01

Alexandros Alavanos Onderzoek naar slechte schoolresultaten in de
Europese Unie

E-2253/01

Mihail Papayannakis Project voor een waterkrachtcentrale op de Alfios-
rivier

E-2254/01

Glyn Ford Harmonisatie E-2255/01
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Richard Balfe Teruggave van de Aksum Obelisk aan Ethiopië E-2256/01

Bárbara Dührkop Dührkop Migrantenforum van de Europese Unie E-2257/01

Mikko Pesälä en Samuli
Pohjamo

Betrouwbare gegevens inzake het aantal roofdieren
en de doodsoorzaak van rendierkalveren

E-2258/01

Piia-Noora Kauppi Veelzijdigheid van de energiesector en het
waarborgen van de energievoorziening

E-2259/01

Piia-Noora Kauppi Het niet raadplegen van grensgemeenten van de EU
bij de opstelling van een mededeling door de
Commissie

E-2260/01

Piia-Noora Kauppi Harmonisatie van de energiebelasting zoals
voorgesteld in het Groenboek energievoorziening

E-2261/01

Bartho Pronk Vervolgvragen over de Wajong n.a.v. arrest-Jauch E-2262/01

Bartho Pronk Niet-naleven van jurisprudentie van het Hof van
Justitie door de Rijksdienst voor Pensioenen

E-2263/01

Ilda Figueiredo Preventiemaatregelen en bescherming
natuurgebieden in de regio Viana do Castelo -
Portugal

E-2264/01

Ioannis Marinos Niet-opgenomen middelen uit de structuurfondsen E-2265/01

Gordon Adam Mond- en klauwzeer - handelsproblemen met de
kandidaat-lidstaten

E-2266/01

Gordon Adam Mond- en klauwzeer - handelsproblemen met de
kandidaat-lidstaten

E-2267/01

Gordon Adam Mond- en klauwzeer - handelsproblemen met de
kandidaat-lidstaten

E-2268/01

Gordon Adam Mond- en klauwzeer - handelsproblemen met de
kandidaat-lidstaten

E-2269/01

Pierre Jonckheer Bovengrondse steenkoolmijn in het noorden van
Palencia (regio Alto Carrión, Spanje)

E-2270/01

Cristiana Muscardini Kinderhandel tussen Moldavië en Italië E-2271/01

Armando Cossutta Gemeenschappelijk standpunt inzake Cuba E-2272/01

Bart Staes Buitenlands beleid inzake Macedonië E-2273/01
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Erik Meijer Wijze van terugvordering van ten onterechte aan
Nederland uitgekeerde bedragen uit fondsen van de
Europese Unie

E-2274/01

Erik Meijer Beperking van omstandigheden die leiden tot het
rondpompen van EU-subsidiegeld tussen de rijkere
lidstaten

E-2275/01

Erik Meijer Beperking van het risico van gevaarlijke transporten
over de Westerschelde tussen de Noordzee en de
haven van Antwerpen

E-2276/01

Erik Meijer Voortgezette behandeling van scheepsladingen met
giftige gassen en maatregelen om de gevaren ervan
terug te dringen

E-2277/01

Herman Schmid Regels voor EU-paspoort E-2278/01

Cecilia Malmström Behandeling van visumaanvragen bij ambassades van
Schengenlanden

E-2279/01

Mihail Papayannakis Gekke koe in Griekenland E-2280/01

Mihail Papayannakis Overeenkomsten inzake de bescherming van
persoonsgegevens op Internet

E-2281/01

Patricia McKenna Steun van de Europese Commissie voor Paraguay E-2282/01

Neil MacCormick Veerverbindingen met de Schotse eilanden E-2283/01

David Martin Productie van foie gras E-2284/01

David Martin Productie van foie gras E-2285/01

David Martin Foie gras - het gedwongen voederen van eenden E-2286/01

Alexander de Roo en anderen Communautaire financiering van de uitbreiding van
het Yesa-reservoir

E-2287/01

Alexander de Roo en anderen Spaans hydrologisch plan: naleving van de Europese
richtlijnen, structuurfondsen, irrigatiebeleid en
communautaire financiering

E-2288/01

Alexander de Roo en anderen Spaans hydrologisch plan: plannen voor beheer van
waterlopen, analyse van druk en impact en EU-
financiering

E-2289/01

Monica Frassoni LIFE-project voor de reïntroductie van beren (Ursus
arctos) in het park Adamello-Brenta in Italië

E-2290/01



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 37

Bulletin 03.09.2001 - NL- PE 304.998

Indiener Onderwerp Nr.

Erik Meijer Afnemende steun voor toetreding van kandidaat-
lidstaten en de mogelijke gevolgen van referenda
daarover

E-2291/01

Erik Meijer Duurzame economische achterstand in Oost-Europa
in verband met de historische taakverdeling binnen
een gemeenschappelijke markt

E-2292/01

Erik Meijer Bestrijding van instabiliteit in Oost-Europa door het
toestaan van protectie en het tijdig ontwikkelen van
alternatieven voor een snelle toetreding tot de EU

E-2293/01

Erik Meijer Beëindiging van interpretatieverschillen met
betrekking tot compensatie belasting toegevoegde
waarde

E-2294/01

Christoph Konrad Onevenwichtige samenstelling van de Groep
ondernemingenbeleid

E-2295/01

Konstantinos Hatzidakis Invoer van besmet vlees in Griekenland E-2296/01

Alexandros Alavanos Erkenning van het beroep van homeopaat in
Griekenland

E-2297/01

Monica Frassoni en Joost
Lagendijk

Benoeming nieuwe directeur Directoraat D bij DG
buitenlandse betrekkingen

E-2298/01

Claude Turmes Antidumpingrechten op compacte TL-buizen
(Compact Fluorescent Lamps, CFL's) uit China

E-2299/01

Lord Inglewood Herstelprogramma mond- en klauwzeer E-2300/01

Lord Inglewood Herstelprogramma mond- en klauwzeer E-2301/01

Lord Inglewood Herstelprogramma mond- en klauwzeer E-2302/01

Pere Esteve Europees agentschap voor de eilanden E-2303/01

Jan Mulder Deense maatregelen per 2003 tegen import van
groente en fruit die residuen van
gewasbeschermingsmiddelen bevatten waarvan het
gebruik in Denemarken verboden is

E-2304/01

Erik Meijer Beëindiging van door politie in kandidaat-
lidstaten.bedreven geweld, intimidatie en etnische
haat voordat toetreding tot de EU kan plaatsvinden

E-2305/01

Elly Plooij-van Gorsel IEEE 802.11a voor draadloze netwerken E-2306/01
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Astrid Thors Akkoord van Schengen, artikel 75, meevoeren van
geneesmiddelen

E-2307/01

Christopher Huhne Gevolgen voor de gezondheid van sulfiet in wijn P-2308/01

Massimo Carraro Tweede forum van de F.B.I. P-2309/01

Christopher Huhne Nationale maatregelen voor het etiketteren van wijn E-2310/01

Michael Cashman en Paulo
Casaca

Gelegaliseerde discriminatie van buitenlanders E-2311/01

Pere Esteve Niet-ultraperifere insulaire regio's E-2312/01

Dominique Vlasto Steun aan het MKB in de toeristische sector E-2313/01

Dominique Vlasto Bijeenkomst van de Europese ministers van
Toerisme in Lille (Rijssel)

E-2314/01

Erik Meijer en Bart Staes Faciliteiten voor ambtenaren die informatie op schrift
willen stellen teneinde de Commissie in staat te
stellen onregelmatigheden aan te pakken

E-2315/01

Elly Plooij-van Gorsel Aanpassing Telecommunicatiewet in Nederland E-2316/01

Maria Carrilho Kaapverdische eilanden E-2317/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mensenhandel in de EU - het geval Griekenland P-2318/01

Torben Lund Invoerheffing op energievriendelijke gloeilampen uit
China

E-2319/01

Torben Lund GMO E-2320/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Slaven- en mensenhandel in de EU, met name
Griekenland

E-2321/01

Christopher Heaton-Harris Richtlijn inzake gewasbeschermingsmiddelen E-2322/01

Michael Cashman Visa voor burgers uit derde landen E-2323/01

Glyn Ford Voetballers onder de achttien en andere
bedrijfstakken

E-2324/01

Pat Gallagher Belemmeringen voor de publicatie van
onderzoeksresultaten die belangrijk zijn voor de
volksgezondheid en de consument

E-2325/01

Pat Gallagher Wederzijdse erkenning van regelingen voor vrij
reizen ten behoeve van ouderen

E-2326/01
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Nuala Ahern Dierproeven in het kader van het zesde
kaderprogramma

E-2327/01

Nuala Ahern Controle van de radioactieve vervuiling in
Scandinavië en Noord-Rusland

E-2328/01

Nuala Ahern Benoeming van Euratom-inspecteurs E-2329/01

Concepció Ferrer Toenadering van de EU tot China op het gebied van
handel en cultuur

E-2330/01

Concepció Ferrer Discriminerende taaleisen E-2331/01

Concepció Ferrer Nieuwe onderhandelingsronde van de WTO in Qatar
(9 t/m 13 november)

E-2332/01

Margrietus van den Berg Uitvoering van het Clean Development Mechanism
en ontbossing in de Amazone

E-2333/01

Antonios Trakatellis Statuut van de ambtenaren van de EU: schending van
het beginsel van gelijke behandeling en van vrije
vestiging en omzeilen van de pensioenbepalingen ten
aanzien van de woonplaats

P-2334/01

Gerard Collins Ontbinding van de Adviesraad geneeskundige
opleidingen (ACMT)

P-2335/01

Esko Seppänen Lening van de EIB aan Turkije P-2336/01

Maurizio Turco Herstructurering van OLAF P-2337/01

Graham Watson Beperking van de vrijheid van godsdienst E-2338/01

Pat Gallagher Handvest van de Raad van Europa voor regionale
talen of talen van minderheden

E-2339/01

Pat Gallagher Regionale talen of talen van minderheden - opneming
in programma's van de Europese Unie

E-2340/01

Pat Gallagher Meerjarenprogramma voor regionale talen of talen
van minderheden

E-2341/01

Pat Gallagher Regionale talen of talen van minderheden E-2342/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Europese scheepsbouwindustrie P-2343/01

Françoise Grossetête Nitraatconcentratie in drinkwater P-2344/01

Graham Watson Seychellen E-2345/01
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Graham Watson Seychellen E-2346/01

Jules Maaten Cambodja E-2347/01

Avril Doyle Risicobeoordelingsrapport  (Risk Assessment
Report)

E-2348/01

Robert Evans Jaarverslag van het Voedsel- en veterinair bureau E-2349/01

Christopher Heaton-Harris GCO te Ispra E-2350/01

Marie-Arlette Carlotti Uitvoering van de regeling voor technische en
financiële bijstand aan de ACS-producenten van
bananen

E-2351/01

Carlos Carnero González Gebeurtenissen in Genua rond de Top van de G8 P-2352/01

Concepció Ferrer Toetreding van China tot de WTO E-2353/01

Concepció Ferrer Onderhandelingen EU-MERCOSUR E-2354/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Betrekkingen EU-Koninkrijk Marokko E-2355/01

Fernando Fernández Martín Verhuur van auto's E-2356/01

Fernando Fernández Martín Beschermende maatregelen bij timesharing E-2357/01

Fernando Fernández Martín Interstatelijk probleem met timesharing E-2358/01

Cristiana Muscardini Terugwinning van polyetheenafval door het
Consorzio Polieco

E-2359/01

Cristiana Muscardini Abnormale duur van aanvullende
beschermingscertificaten voor geneesmiddelen in
Italië

E-2360/01

Cristiana Muscardini Verhoging van de Italiaanse Bancomat-tarieven en de
euro

E-2361/01

Amalia Sartori en anderen Terugwinning van polyetheenafval E-2362/01

Hanja Maij-Weggen Kernafvalopslag uit EU-lidstaten in Rusland E-2363/01

Marco Cappato Bijeenkomst van de G8 in Genua en EU-databanken P-2364/01

Gabriele Stauner Herziening kaderakkoord P-2365/01

Glyn Ford Rekeningen nutsbedrijven voor lage-
inkomensgroepen

E-2366/01
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Mark Watts Dierenvervoer E-2367/01

Monica Frassoni Hogesnelheidsspoorlijn in Toscane en gebieden van
communautair belang

P-2368/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Tenuitvoerlegging van de meerjarige
oriëntatieprogramma's (MOP)

E-2369/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Verdeling van de middelen voor onderzoek en
ontwikkeling

E-2370/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

EU-begroting voor visserijsamenwerking E-2371/01

Olivier Dupuis Buitengewone actie ten behoeve van de Tsjetsjeense
vluchtelingen die in Tsjetsjenië en Ingoesjetië onder
mensonwaardige omstandigheden leven

E-2372/01

Olivier Dupuis Buitengewone actie ten behoeve van de Tsjetsjeense
vluchtelingen die in Tsjetsjenië en Ingoesjetië onder
mensonwaardige omstandigheden leven

E-2373/01

Olivier Dupuis China E-2374/01

Olivier Dupuis Toestand in Noord-Korea E-2375/01

Ria Oomen-Ruijten Geen acceptatie in Nederlandse particuliere
ziektekostenverzekering van grensarbeiders

E-2376/01

Hugues Martin BTW-terugbetalingstermijnen in de lidstaten P-2377/01

Elspeth Attwooll Zuivering van visserijproducten E-2378/01

Lucio Manisco De gebeurtenissen in Genua op 19-23 juli 2001 en
daarna, die neerkomen op een schending door de
regering van de Italiaanse Republiek van artikel 6,
leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie

E-2379/01

Jan Mulder Vergunningen voor gebruik van diergeneesmiddelen E-2380/01
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VRAGENUUR (B5-0329/01) 3 en 4 juli 2001

25 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Nelly MAES De verklaring van Laeken H-0516/01

Pere ESTEVE Verklaring van Laeken H-0518/01

Gorka KNÖRR BORRÀS Verklaring van Laeken H-0520/01

Bart STAES Verklaring van Laeken H-0522/01

Neil MacCORMICK Verklaring van Laeken H-0524/01

Jillian EVANS Verklaring van Laeken H-0525/01

Eurig WYN Verklaring van Laeken H-0526/01

Carlos BAUTISTA
OJEDA

Verklaring van Laeken H-0560/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Verklaring nr. 54 bij het Verdrag van Amsterdam
inzake de subsidiariteit

H-0531/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Erkenning politieke en wetgevende bevoegdheden van
nationale overheden en constitutionele regio's

H-0547/01

William NEWTON
DUNN

Openbaarheid van documenten van de Raad H-0545/01

Lennart SACRÉDEUS Gelijke behandeling bij de toetredingssteun aan Turkije H-0550/01

María IZQUIERDO
ROJO

Het Belgische voorzitterschap en de vrouwen van
Afghanistan

H-0553/01

Brian CROWLEY De bevoegde autoriteiten betrekken bij discussies over
regelgeving op het gebied van de geneeskunde

H-0555/01
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Glenys KINNOCK Capaciteitsopbouw voor de ACS-landen H-0541/01

John McCARTIN Kosovaarse Albanese gevangenen in Servië H-0539/01

William NEWTON
DUNN

Politionele capaciteit H-0546/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer LAMY

Ulla SANDBÆK Toegang van armen tot geneesmiddelen H-0540/01

John PURVIS Dierproeven voor schoonheidsmiddelen en WTO H-0571/01

De Heer SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Grieks programma voor stabiliteit en groei H-0565/01

Bernd POSSELT Euro in het voormalige Joegoslavië H-0578/01

De Heer MONTI

Per STENMARCK Mededinging H-0535/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Opening inbreukprocedure wegens overheidssteun aan
het themapark "Tierra Mítica" in Benidorm (Spanje)

H-0537/01

Lennart SACRÉDEUS Wil de Commissie een beperking van de overheidssteun
aan de filmproductie in kleine landen invoeren?

H-0551/01

Piia-Noora KAUPPI Openstellen van mobieletelefoonnetwerken van de derde
generatie voor concurrenten

H-0557/01
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OVERZICHT VRAGENUUR
JULI 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 26 14 12 13 0 0 0 Mevrouw NEYTS-UYTEBROECK

Commissie 51 11 39 7 1 0 0
de heer NIELSON
de heer PATTEN
de heer LAMY
de heer SOLBES MIRA
de heer MONTI

Totaal 77 25 51 20 1 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

Nr. Nr. EP Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

6/2001 305.003 Marie Anne ISLER BÉGUIN,
Didier ROD, Michel ROCARD en
Marialiese FLEMMING

Bescherming van het koraalrif in Niew-
Caledonië

07.05.2001 07.08.2001 93

7/2001 305.057 André BRIE, Pernille FRAHM,
Jan Joost LANGENDIJK, Maj
Britt THEORIN en  Jan Marinus
WIERSMA

"National Missile Defense" (NMD) 14.05.2001 14.08.2001 63

8/2001 306.920 Cristiana MUSCARDINI, Mauro
NOBILIA, Francesco TURCHI,
Sergio BERLATO en Sebastiano
MUSUMECI

Steun van de Unie om vrouwen in behoeftige
omstandigheden te helpen hun kind ter wereld
te brengen

25.06.2001 25.09.2001 15

                                                
1 Situatie op 05.07.2001
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9/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS,
Michiel van HULTEN, Lousewies
van der LAAN en Helle
THORNING-SCHMIDT

Statuut voor de leden van het Europees
Parlement

02.07.2001 02.10.2001 14
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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

ENVI CORBEY
Dorette

Tenuitvoerlegging van de richtlijn
inzake verpakkingsmateriaal

17.09.2001 9-11.10.2001
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Europese onderzoekruimte: acties ter
bevordering van totstandbrenging,
meerjarenkaderprogramma

AGRI (A) 10.07.01 C5-0087/01

VERTS/ALE-
Fraktie

Voedselveiligheid: toetreding EG tot
de commissie van de Codex
Alimentarius

AGRI (A) 10.07.01 C5-0310/01

PSE-Fraktie Accijnzen: verlaagd tarief voor
"traditionele" rum uit Franse
overzeese departementen (2003-2009)

AGRI (A) 10.07.01

KLAß
(PPE-DE)

Wijnsector: gemeenschappelijke
ordening wijnmarkt (wijz. verord.
1493/99/EG)

AGRI (P) 10.07.01 C5-0311/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Verwezenlijking Eur.
Onderzoeksruimte: specifieke
programma's 2002-2006

BUDG (A) 11.07.01 C5-0330/01
tot
C5-0334/01

TURCHI
(UEN)

GALILEO, satellietnavigatie:
ontwikkeling, oprichting
gemeenschappelijke onderneming

BUDG (A) 11.07.01 C5-0329/01

PPE-DE Fraktie Milieu: ondersteuning NGO's die
voornamelijk werkzaam zijn op het
gebied van de milieubescherming

BUDG (A) 11.07.01 C5-0281/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Leningen EIB voor milieuprojecten in
het Russische gedeelte van de
Oostzee: garantie van de
Gemeenschap

BUDG (P) 10.07.01 C5-0307/01

SCARBONCHI
(PSE)

EG/Turkije: financiële
pretoetredingssteun

CONT (A) 10.07.01 C5-0219/01



COMMISSIES50

Bulletin 03.09.2001 - NL- PE 304.998

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

THEATO
(PPE-DE)

Strafrechtelijke bescherming van de
financiële belangen van de
Gemeenschap

CONT (P) 10.07.01 C5-0225/01

PSE-Fraktie EOGFL Garantie, controles op de
uitgaven: actieprogramma's van de
lidstaten (wijz. Verord. 723/97/EG)

CONT (P) 10.07.01

LANNOYE
(VERTS/ALE)

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

DEVE (A) 10.07.01 C5-0261/01

PPE-DE Fraktie Openheid en democratie in
internationale handel

DEVE (A) 10.07.01

PSE-Fraktie Euro: bescherming tegen
valsemunterij, actieprogramma
PERICLES

ECON (A) 27.08.01 C5-0303/01

PSE-Fraktie Euro: bescherming tegen
valsemunterij, actieprogramma
PERICLES

ECON (A) 27.08.01 C5-0304/01

KAUPPI
(PPE-DE)

BTW (verv. verord. 218/92/EEG)-
directe en indirecte belastingen (wijz.
richtl. 77/799/EEG)

ECON (P) 10.07.01 C5-0269/01
C5-0270/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

Europees Jaar van de gehandicapten
2003

EMPL (P) 05.07.01 C5-0306/01

ROCARD
(PSE)

Arbeidskrachten in de Gemeenschap:
steekproefenquête (wijz. verord.
577/98/EEG)

EMPL (P) 05.07.01 C5-0275/01

JACKSON
(PPE-DE)

Voedselveiligheid: toetreding EG tot
de commissie van de Codex
Alimentarius

ENVI (P) 11.07.01 C5-0310/01

PPE-DE Fraktie Jaarverslag gelijke kansen voor
vrouwen en mannen in de EU 2000

FEMM (P) 12.07.01 C5-0344/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ROVSING
(PPE-DE)

Ontwerp van Operationele Begroting
van de EGKS voor 2002

ITRE (A) 11.07.01 C5-0233/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Betrekkingen EU/Iran ITRE (A) 11.07.01 C5-0338/01

PPE-DE Fraktie Transeuropese netwerken: regels voor
het verlenen van financiële bijstand
(Verord. 2236/95/EG)

ITRE (A) 11.07.01 C5-0255/01

VERTS/ALE-
Fraktie

Milieu en ontwikkeling: productie, in
de handel brengen en consumptie van
meer milieuvriendelijke producten

ITRE (A) 11.07.01 C5-0259/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (A) 10.07.01 C5-0184/01

BEYSEN
(ELDR)

Energie: voltooiing interne
electriciteitsmarkt,
toegangsvoorwaarden net voor
grensoverschrijdende handel

JURI (A) 10.07.01 C5-0185/01

HARBOUR
(PPE-DE)

E-handel en financiële diensten JURI (A) 10.07.01 C5-0257/01

LEHNE
(PPE-DE)

Financiële markten: handel met
voorkennis en machtsmisbruik
(intrekking verord. 89/592/EEG)

JURI (A) 10.07.01 C5-0262/01

LEHNE
(PPE-DE)

Eur. ambtenaren: statuut assistenten
EP (wijz. verord. 1408/71/EEG)

JURI (A) 10.07.01 C5-0279/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Kapitaalmarkt: prospectus voor
effecten (herz. richtl. 80/390/EEG,
89/298/EEG)

JURI (A) 10.07.01 C5-0263/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Visserij: structurele actie (wijz.
verord. 2792/99/EG) en
herstructurering 1997-2002 (wijz.
besch. 97/413/EG)

JURI (A) 10.07.01 C5-0308/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Tabaksproducten: reclame en
sponsoring (verv. richtl. 98/43/EG)

JURI (P) 10.07.01 C5-0274/01

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

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

JURI (P) 10.07.01 C5-0249/01

ANDREWS
(UEN)

Europees Jaar van de gehandicapten
2003

LIBE (A) 03.07.01 C5-0306/01

CASHMAN
(PSE)

Uitwerking specifieke regeling voor
toegang tot EP-documenten

LIBE (A) 11.07.01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Strafrechtelijke bescherming van de
financiële belangen van de
Gemeenschap

LIBE (A) 11.07.01 C5-0225/01

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Vooruitgang op het terrein van
politiële en justitiële samenwerking in
strafzaken (art. 39 VEU) (2001)

LIBE (P) 11.07.01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

Bestrijding drugshandel:
minimumvoorschriften strafbare
feiten en straffen

LIBE (P) 11.07.01 C5-0359/01

SWIEBEL
(PSE)

Verslag over de situatie op het gebied
van de mensenrechten in de Europese
Unie (2001)

LIBE (P) 11.07.01

TURCO
(TDI)

Europol: doorgifte gegevens aan
derde landen & uitbreiding mandaat.
Initiatief van België en Zweden

LIBE (P) 11.07.01 C5-0266/01

von
BÖTTICHER
(PPE-DE)

Ontwikkeling Schengen-
informatiesysteem van de tweede
generatie (SIS II)

LIBE (P) 11.07.01 C5-0315/01

C5-0316/01

PSE-Fraktie Ontwikkeling acquis Schengen:
uitlevering tussen de lidstaten
(Zweeds initiatief)

LIBE (P) 11.07.01 C5-0321/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Algemene tariefpreferenties:
toepassing in de periode van 1.1.2002
t/m 31.12.2004

PECH (A) 11.07.01 C5-0374/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Visserij: structurele actie (wijz.
verord. 2792/99/EG) en
herstructurering 1997-2002 (wijz.
besch. 97/413/EG)

PECH (P) 11.07.01 C5-0308/01

C5-0309/01

GALLAGHER
(UEN)

Visserijovereenkomst EG/Senegal:
perioden 1.5-31.7.2001 en 1.8-
31.12.2001

PECH (P) 11.07.01

VERTS/ALE-
Fraktie

Behoud visstand: kabeljauw- en
heekbestanden in communautaire en
aangrenzende wateren

PECH (P) 11.07.01

MARKOV
(GUE/NGL)

Transeuropese netwerken: regels voor
het verlenen van financiële bijstand
(Verord. 2236/95/EG)

RETT (A) 10.07.01 C5-0255/01

WATTS
(PSE)

Kwijting 2000: algemene begroting
EG, afdeling III

RETT (A) 10.07.01 C5-0234/01

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Verkeersveiligheid:
snelheidsbegrenzers in bepaalde
categorieën motorvoertuigen (wijz.
Verord. 92/6/EEG)

RETT (P) 10.07.01 C5-0267/01

________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie:
Overeenkomst van Dublin

JURI
LIBE

SEC (01) 756
def.

Europese Commissie: Artikel 299, lid 2 - Strategie voor de
duurzame ontwikkeling van de ultraperifere regio's (UPR) -
Werkprogramma van de Commissie, met indicatief tijdschema

AGRI
DEVE
ECON
ENVI
ITRE
TOUT
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 963
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Financiële Programmering 2002-2006 - Rubrieken 3
en 4 van de financiële vooruitzichten

TOUT
BUDG

SEC (01) 1013
def.

Verslag van de Commissie: GCO Jaarverslag 2000 ITRE COM (01) 239
def.

Mededeling van de Commissie: Het programma "Schone lucht
voor Europa" (CAFE): Naar een thematische strategie voor de
luchtkwaliteit

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 245
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Rol van de Europese Unie bij de bevordering van de
mensenrechten en de democratisering in derde landen

BUDG
DEVE
FEMM
LIBE
ITRE
AFET

COM (01) 252
def.

Mededeling van de Commissie: Bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschappen Fraudebestrijding -
Actieplan voor 2001-2003

BUDG
ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (01) 254
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschappen en Fraudebestrijding - Jaarverslag 2000

CONT COM (01) 255
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: Fiscaal beleid
in de Europese Unie: prioriteiten voor de komende jaren

TOUT
ECON

COM (01) 260
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de tenuitvoerlegging van de communautaire
strategie voor hormoonontregelaars - een groep stoffen waarvan
wordt vermoed dat ze de hormoonhuishouding van mensen en
in het wild levende dieren ontregelen

ITRE
ENVI

COM (01) 262
def.

Verslag van de Commissie op basis van de verslagen van de
lidstaten over hun ervaringen met Richtlijn 90/219/EEG inzake
het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-
organismen over de periode 1996-1999

ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 263
def.

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

TOUT
ENVI

COM (01) 264
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: EU-strategie ten aanzien van China:
tenuitvoerlegging van de mededeling van 1998 en toekomstige
stappen voor een doeltreffender EU-beleid

ITRE
LIBE
AFET

COM (01) 265
def.

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

JURI
AGRI

COM (01) 266
def.

Verslag van de Commissie: Derde Verslag over de toepassing
in de lidstaten van Richtlijn 92/3/EURATOM van 3 Februari
1992 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van
radioactieve afvalstoffen tussen lidaten en naar en vanuit de
Gemeenschap (1996-1998)

ITRE
ENVI

COM (01) 270
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's over de definitieve evaluaties van het
meerjarenprogramma ter bevordering van de ontwikkeling van
een Europese multimedia-inhoudindustrie en ter aanmoediging
van het gebruik van multimedia-inhoud in de opkomende
informatiemaatschappij (INFO 2000) en het
meerjarenprogramma ter bevordering van de
taalverscheidenheid in de Gemeenschap in de
informatiemaatschappij (MLIS)

BUDG
CONT
CULT
ITRE

COM (01) 276
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de
vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een
ruimte van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de
Europese Unie

JURI
LIBE

COM (01) 278
def.

Mededeling van de Commisise aan het Europees Parlement en
de Raad: Financiële diensten - Politieke uitdagingen - Juni 2001
- Vierde voortgangsverslag

JURI
ECON

COM (01) 286
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde
landen in 2000

COM (01) 288
def.

Mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad:
Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten op de
toetreding tot de EG-EVA-verdragen van 1987 betreffende een
gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer en de
vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 289
def.

Mededeling van de Commissie: Bijdrage aan de
Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie,
vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende
onverdraagzaamheid (Durban, Zuid-Afrika, 31 augustus - 7
september 2001)

LIBE COM (01) 291
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het
Europees Parlement: Actieprogramma voor de horizontale
integratie van het gendergelijkheidsaspect ("mainstraming of
gender equality") in de ontwikkelingssamenwerking van de
Gemeenschap

DEVE
FEMM

COM (01) 295
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Netwerk- en informatieveiligheid: Voorstel
voor een Europese beleidsaanpak

CULT
ITRE
LIBE
JURI

COM (01) 298
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad over het werk van de
stuurgroep op hoog niveau uit de EU en Albanië ter
voorbereiding van de onderhandelingen over een stabilisatie- en
associatieovereenkomst met Albanië

TOUT
AFET

COM (01) 300
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende de tenuitvoerlegging van het EU-
actieplan inzake drugs (2000-2004)

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
ENVI
ITRE
LIBE

COM (01) 301
def.

Mededeling van de Commissie: Milieu-investeringen: een
uitdaging voor de kandidaat-lidstaten

AFET
ENVI

COM (01) 304
def.

Jaarverslag van de Commissie over de stand en het beheer van
het Garantiefonds in het begrotingsjaar 2000

CONT
BUDG

COM (01) 305
def.

Verslag van de Commissie : Jaarverslag over humanitaire hulp
2000

AFET
CONT
DEVE

COM (01) 307
def.

ECON
FEMM
EMPL

COM (01) 313
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing van de
communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de
lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie in het jaar 2000

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (01) 327
def.

Aanbeveling van de Raad betreffende het verstandig gebruik
van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde -
Deel II

AGRI
CULT
EMPL
ENVI

COM (01) 333
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verordening van de Raad tot vaststelling van
overgangsmaatregelen met het oog op de overgang op
Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en
de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake
preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare
spongiforme encefalopathieën, en tot wijziging van de bijlagen
VII en XI bij die verordening

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 345
def.

Verslag van de Commissie: over de toepassing van de
aanbeveling van de Raad van 22 december 1986 betreffende
brandbeveiliging in bestaande hotels (86/666/EEG)

EMPL
JURI
RETT
ENVI

COM (01) 348
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Tussentijdse evaluatie betreffende de
tenuitvoerlegging van het meerjarenprogramma van de
Gemeenschap om de totstandbrenging van de
informatiemaatschappij in Europa te stimuleren (PROMISE)

BUDG
ITRE

COM (01) 350
def.

Mededeling van de Commissie over de toepassing van de
algemene beginselen van het vrije verkeer van goederen en
diensten - Artikel 28 en 49 van het Verdrag - Op het gebied van
het gebruik van schotelantennes

CULT
ENVI
ITRE
RETT
JURI

COM (01) 351
def.

Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een aanbeveling van de Raad
"Alcoholgebruik door kinderen en adolescenten"

CULT
ITRE
ENVI

COM (01) 310
def.
CNS010801
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

112/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de presidentsverkiezingen in Iran
Brussel, 11 juni 2001

De Europese Unie betuigt haar grote tevredenheid over de wijze waarop het volk van Iran tijdens de
presidentsverkiezingen van 8 juni 2001 uitdrukking heeft gegeven aan zijn verbondenheid met de
democratie, en wenst president Khatami geluk met zijn herverkiezing.

Het volk van Iran heeft opnieuw met een overweldigende meerderheid het hervormingsbeleid
waarvoor president Khatami staat, bekrachtigd. Hiermee hebben de Iraanse kiezers een duidelijk
signaal afgegeven dat zij wensen dat de democratie wordt versterkt, dat de rechtsstaat wordt
gevestigd en dat er in hun land krachtige waarborgen komen voor de fundamentele vrijheden. De
EU roept de regering van Iran op voort te gaan met haar streven naar hervormingen en eerbiediging
van de mensenrechten.

De Europese Unie spreekt de hoop uit dat de overtuigende verkiezingsuitslag een goede basis zal
vormen voor de uitbreiding en versterking van haar betrekkingen met Iran en is bereid met
president Khatami samen te werken teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken.

_______________________

114/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU tijdens de vergadering
van de Consultatieve Groep inzake Cambodja, 11-13 juni 2001 te Tokio

Brussel, 12 juni 2001

De Europese Unie is ingenomen met deze gelegenheid om de door het Koninkrijk Cambodja
gemaakte vorderingen in de richting van de tijdens de laatste vergadering van de Consultatiegroep
te Parijs gestelde doelen te evalueren.

De Unie verwelkomt de positieve maatregelen die het afgelopen jaar door de koninklijke regering
van Cambodja zijn genomen. Wij complimenteren Cambodja met de macro-economische groei, de
algemene politieke stabiliteit, de verbeterde fiscale prestaties en de hervorming van het bancaire
stelsel. Tevens blijven wij de koninklijke regering van Cambodja aansporen om de hindernissen te
overwinnen die de ontwikkeling van Cambodja, met name verdere groei en een billijke inkomens-
verdeling belemmeren.
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Belangrijke voorwaarden voor economische ontwikkeling en het hervormingsprogramma als geheel
zijn een versterkte civiele samenleving en een stabiel sociaal kader dat gebaseerd is op de rechts-
staat en de ontwikkeling van transparante bestuurssystemen. De EU wenst te benadrukken dat het
dringend noodzakelijk is het bestuur te verbeteren en de rechtsstaat te versterken en is bereid om
Cambodja op deze terreinen te blijven helpen. De rechtshandhaving moet worden verbeterd om een
eind te maken aan straffeloosheid, de mensenrechten te beschermen en een solide basis voor
duurzame economische ontwikkeling te verschaffen. Wat corruptie betreft beschouwt de EU het als
een bemoedigend teken dat de regering de buitensporige omvang ervan in de overheidssector
betreurt. Er moeten evenwel afdoendere maatregelen worden genomen op dit gebied, en wij sporen
de regering aan om het nationale anticorruptieplan integraal uit te voeren. Het gerechtelijk apparaat,
met inbegrip van de personele middelen, moet worden versterkt. Het lopende decentralisatieproces
moet worden voortgezet.

Wij vinden de vooruitgang bij de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2002
bemoedigend. Indien aan de juiste voorwaarden is voldaan zullen deze verkiezingen een belangrijke
stap vormen om de democratisering van het bestuur te bespoedigen. Wij moedigen de regering van
Cambodja aan alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat deze verkiezingen vrij en eerlijk
zijn en in een veilige en vreedzame sfeer verlopen.

Evenzo zou een nieuwe dynamiek aan de administratieve hervorming moeten worden gegeven. De
EU is verheugd over het voornemen van de regering van Cambodja om de lonen in de overheids-
sector te verhogen.

De EU doet een dringend beroep op de regering van Cambodja en het Cambodjaanse parlement om
tot een akkoord over het Khmer Rouge-tribunaal te komen. Zij dringt er bij de regering van
Cambodja en het parlement op aan om de opstelling van de wet inzake het tribunaal spoedig te
voltooien en de wet aan te nemen teneinde de Khmer Rouge-leiders die verantwoordelijk zijn voor
de ernstigste mensenrechtenschendingen, in overeenstemming met internationale normen op het
gebied van rechtvaardigheid, billijkheid en behoorlijke rechtsgang voor het gerecht te brengen. De
EU spoort de regering van Cambodja en het parlement aan om het tribunaal onverwijld in te stellen.

De EU is ingenomen met het feit dat de regering van Cambodja meer aandacht besteedt aan de
uitroeiing van armoede, zoals blijkt uit het sociaal-economisch plan en het PRSP-proces. De
werkelijke uitbetalingen aan de maatschappelijke sectoren moeten nog worden verhoogd. Dit kan
worden verwezenlijkt door het programma voor de demobilisatie van de strijdkrachten uit te voeren.
De EU is bereid om aan een dergelijk programma bij te dragen.

Transparantie en verantwoording vormen sleutelelementen voor onze samenwerking met
Cambodja. Het is van fundamenteel belang gekwalificeerde leden in de nationale rekenkamer te
benoemen en ervoor te zorgen dat deze instantie snel operationeel wordt.
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De wetsontwerpen inzake landhervorming en de wet op de bosbouw zullen essentiële instrumenten
voor de bestrijding van corruptie en armoede worden. De EU moedigt de regering van Cambodja en
het Cambodjaans parlement met klem aan om deze wetgeving aan te nemen en uit te voeren.
Tevens wensen wij te benadrukken dat het van belang is aandacht te schenken aan de bescherming
van het recht van gemeenschappen op land en, wat de bossen betreft, aan de noodzaak dat de
Cambodjaanse autoriteiten hun werkzaamheden voortzetten om de kwestie van de illegale houtkap
aan te pakken.

De Europese Unie blijft zich krachtig inzetten voor Cambodja en is bereid om de
ontwikkelingsinspanningen van dit land te blijven steunen.

________________________

116/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de presidentsverkiezingen in Tsjaad
Brussel, 21 juni 2001

De Europese Unie neemt akte van de beslissing van de Constitutionele Raad om de uittredende
president, Idriss Deby, tot winnaar uit te roepen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen,
en betreurt de vele tekortkomingen in de organisatie van de stembusgang en de daaruit voort-
vloeiende onregelmatigheden.

De Europese Unie is bezorgd om de beperking van de vrijheden tijdens de verkiezingsperiode en
betreurt het gebruik van geweld tegen demonstraties en de korte maar brutale ondervraging van alle
kandidaten van de oppositie. De Europese Unie wijst erop dat haar partnerschap met Tsjaad
gebaseerd is op de eerbiediging van de democratische waarden en de fundamentele vrijheden.

In het besef dat de democratie in Tsjaad in een moeilijke context tot stand komt, verheugt de
Europese Unie zich over de betoonde kalmte en de grote opkomst van de bevolking naar aanleiding
van de stemming en zij hoopt dat het democratische proces in de toekomst door de versterking van
de waarden van het partnerschap houvast zal krijgen, aangezien het streven naar politieke stabiliteit
door middel van de vrije uitoefening van de burgerrechten een eerste voorwaarde voor ontwikkeling
is.

De Europese Unie zal dan ook letten op de maatregelen die de Tsjaadse regering neemt om
vooruitgang te boeken in het organiseren van verkiezingen, met name naar aanleiding van de
volgende parlementsverkiezingen.

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

_______________________
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117/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de investituur van
Generaal Musharraf als president van Pakistan

Brussel, 22 juni 2001

De Europese Unie neemt nota van de investituur van Generaal Musharraf als president van Pakistan
en herhaalt haar oproep tot een overgang naar democratie. Zij vreest dat deze daad de vooruitgang
die op deze weg is geboekt, in gevaar zou kunnen brengen.

De Europese Unie dringt er bij Pakistan op aan te blijven streven naar een spoedige terugkeer naar
de democratie en hiertoe binnen een duidelijk gedefinieerd constitutioneel kader een geloofwaardig
tijdschema op te stellen.

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

_______________________

118/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
 betreffende het politieke geweld in Bangladesh

Brussel, 27 juni 2001

1. De Europese Unie is diep bezorgd over de langdurige, aanhoudende politieke confrontatie
en de daarmee gepaard gaande criminele en terroristische acties die  het leven en welzijn van
onschuldige burgers in gevaar brengen en het land voor enorme uitgaven plaatsen. Wij betreuren
het ten zeerste dat de recente bomexplosies mensenlevens hebben geëist en veel leed hebben
veroorzaakt. De EU hoopt dat de daders van de bomaanslagen van de voorbije maanden zo spoedig
mogelijk zullen worden berecht. De EU dringt er bij alle partijen, politiek verantwoordelijken en
andere invloedrijke persoonlijkheden op aan, zich terughoudend en gematigd op te stellen en
anderen aan te sporen iedere vorm van geweld af te zweren.

2. De komende algemene verkiezingen zijn een belangrijke stap op de weg naar democratie.
De EU neemt er nota van dat een neutrale overgangsregering is aangesteld om de verkiezingen te
organiseren. Een zware verantwoordelijkheid rust evenwel op zowel de regering als de politieke
partijen om wegen te vinden om een vreedzaam politiek klimaat te scheppen dat de kiezers naar de
stembus lokt en te zorgen voor een vrij, eerlijk en transparant verloop van de verkiezingen. De EU
is bereid hiertoe een verkiezingswaarnemingsmissie te sturen.
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3. De EU roept alle politieke leiders op om de dialoog aan te gaan, zich verdraagzaam op te
stellen en op te treden op een zodanige wijze dat de uitslag door iedereen als het resultaat van vrije
en eerlijke verkiezingen kan worden erkend.

4. De EU bevestigt haar verbintenis om het partnerschap met Bangladesh te verruimen en te
versterken en de democratische, sociale en economische ontwikkeling van het land te bevorderen.

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

__________________

119/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de ontbinding van de Faziletpartij in Turkije
Brussel, 26 juni 2001

De Europese Unie neemt met bezorgdheid kennis van het besluit van het Turkse Constitutionele
Hof van 22 juni om de ontbinding van de Partij van de Deugd te gelasten, haar activa te
confisqueren en bepaalde leden voor vijf jaar uit te sluiten van het lidmaatschap van de Grote
Nationale Assemblee van Turkije en van verdere politieke activiteiten. Dit besluit heeft implicaties
voor het democratisch pluralisme en de vrijheid van meningsuiting in Turkije, dat kandidaat is voor
het lidmaatschap van de Europese Unie.

Het besluit maakt duidelijk dat Turkije vorderingen moet maken met de politieke hervormingen om
de prioriteiten van het op 8 maart 2001 door de EU aangenomen Toetredingspartnerschap te
implementeren. De EU is zich bewust van de huidige inspanningen van de Turkse regering en de
Turkse Grote Nationale Assemblee om grondwetshervormingen in te voeren, ingevolge de
presentatie door Turkije van zijn nationale programma voor de overname van het acquis. De EU
gaat ervan uit dat dit proces in de nabije toekomst en in overeenstemming met de politieke criteria
van Kopenhagen zal worden afgesloten.

________________________
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120/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
ter ondersteuning van de inspanningen van de OAS in Haïti

Brussel, 28 juni 2001

De Europese Unie neemt hoopvol en met vreugde kennis van de inspanningen die de Organisatie
van Amerikaanse Staten (OAS) en CARICOM zich getroosten om een oplossing te vinden voor de
politieke crisis in Haïti en met name voor de ernstige problemen die ontstaan zijn als gevolg van de
verkiezingen van vorig jaar. Ook is de Europese Unie ten zeerste ingenomen met de tekenen van
bereidheid tot dialoog tussen de partijen waarvan tijdens het meest recente bezoek van de secretaris-
generaal van de OAS aan Haïti blijk is gegeven.

Zoals bekend heeft de Europese Unie het optreden van de OAS in Haïti altijd gesteund, en het ver-
heugt haar ten zeerste dat de 31ste gewone zitting van de Algemene Vergadering van de OAS, die
op 5 juni 2001 te San José gehouden is ("Steun voor democratie in Haïti), de weg vrijgemaakt heeft
voor de aanvang van een geleidelijk proces dat moet uitmonden in politieke overeenstemming tus-
sen alle politieke partijen in Haïti, zonder enige uitzondering, welk proces op gang is gebracht door
het maatschappelijk middenveld van Haïti. Niettemin wijst de Europese Unie er met nadruk op dat
er voor veel problemen nog een oplossing moet worden gevonden: een veilig verloop van de ver-
kiezingen, controle van de stemmen, financiering van de verkiezingscampagnes, enz.

In het licht van het leed en de ellende waarmee het volk van Haïti wordt geconfronteerd, verzoekt
de Europese Unie de regering van Haïti, de politieke partijen, het maatschappelijk middenveld en
andere relevante sectoren van de Haïtiaanse maatschappij met klem zich te verenigen en in een
geest van compromis en politieke normalisatie samen te werken om de hiermee geboden kansen aan
te grijpen; daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan de oprichting van een geloof-
waardige, onafhankelijke en neutrale Voorlopige Verkiezingsraad vóór 1 juli 2001. De Voorlopige
Verkiezingsraad zou zo snel mogelijk de datum voor de nieuwe parlementsverkiezingen moeten
vaststellen. De Europese Unie meent dat de oprichting van een dergelijke instantie waarschijnlijk
een krachtige impuls zal geven aan het verkiezingsproces, wat nodig is om te komen tot een oplos-
sing van de politieke crisis en tot een versterking van de democratie in Haïti.

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

________________________
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121/01

Verklaring van de Europese Unie naar aanleiding van de Internationale Dag
voor slachtoffers van foltering

Brussel, 25 juni 2001

Naar aanleiding van de internationale dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering
(26 juni) wijst de Europese Unie erop dat zij de preventie en uitbanning van foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de gehele wereld van primordiaal
belang acht. Foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
behoren tot de meest afschuwelijke en aanhoudende schendingen van de mensenrechten en de
menselijke waardigheid. Deze dag biedt de gelegenheid deze gesel te veroordelen, de slachtoffers
ervan te gedenken en hulde te brengen aan hen die zich verzetten tegen foltering en de slachtoffers
helpen om de fysieke en psychologische pijn te boven te komen.

Veertien jaar geleden, op 26 juni 1987, is het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van kracht geworden. Sindsdien hebben
124 landen het verdrag bekrachtigd. Toch blijft foltering voorkomen en blijven daders ongestraft,
zelfs in landen die het verdrag hebben bekrachtigd. Dit toont aan dat er behoefte is aan een inten-
siever en gecoördineerd optreden op nationaal, regionaal en internationaal niveau om foltering in de
gehele wereld uit te bannen. In deze context heeft de Europese Unie in april van dit jaar richt-
snoeren voor een EU-beleid ten aanzien van derde landen inzake foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing aangenomen, waardoor de plaats van dit
onderwerp op de voorgrond van het mensenrechtenbeleid van de Unie wordt bevestigd. De richt-
snoeren verschaffen de EU een operationeel werktuig om in geval van foltering op te treden en de
inspanningen op te voeren om de eerbiediging van de internationale normen en standaarden verder
aan te scherpen.

De Europese Unie verwelkomt en steunt de werkzaamheden van de VN, de Raad van Europa en de
OVSE in de strijd tegen folterpraktijken. Samenwerking tussen landen en internationale mecha-
nismen, zoals de speciale VN-rapporteur en het Comité tegen foltering, is van cruciaal belang om
ons internationaal systeem ter bescherming en bevordering van de mensenrechten doeltreffend te
maken. De Europese Unie steunt de spoedige aanneming van een facultatief protocol bij het
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, dat
voorziet in een onafhankelijke en efficiënte internationale bezoeksregeling ter voorkoming van
foltering en mishandeling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Verder verleent de Europese Unie actief steun aan de werkzaamheden van het vrijwillig VN-fonds
voor slachtoffers van foltering. Dankzij financiële bijdragen op het niveau van de lidstaten en van
de Gemeenschap verleent zij tevens concrete steun aan organisaties die medische, sociale,
juridische en andere bijstand verlenen aan tal van mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer
zijn van foltering, met als doel het herstel van hun gezondheid en hun menselijke waardigheid.
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Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de rol die mensenrechten-NGO's en verdedigers van
de mensenrechten hierbij spelen. Zij zetten zich onbaatzuchtig en vaak met aanzienlijke risico's in
om gevallen van foltering onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen en om
personen die het risico lopen te worden gefolterd bij te staan. De Europese Unie is verheugd over de
bijdrage van de NGO's om deze dag tot een geanimeerde gebeurtenis te maken. De toewijding en
inzet van vele sectoren zoals de civiele samenleving, NGO's daaronder begrepen, het professionele
engagement van juristen, politie, medisch en onderwijzend personeel enz., evenals actie van
regeringszijde, zijn een vereiste om wegen en middelen te vinden voor de bestrijding van foltering.

Laat ons allen de handen ineen slaan om de wereld te bevrijden van foltering.

________________________

122/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake Togo

Brussel, 6 juli 2001

De Europese Unie heeft goede nota genomen van het door Togo ingediende verzoek om financiële
bijstand met het oog op de parlementsverkiezingen van 14 en 28 oktober 2001. Zij is ingenomen
met dit besluit, dat een nieuwe en belangrijke stap voorwaarts vormt die de betrekkingen tussen de
Europese Unie en Togo zal verbeteren. Besloten is derhalve om van 9 tot en met 16 juli 2001 een
verkenningsmissie te zenden. Zoals zij reeds heeft aangekondigd is de Europese Unie bereid steun
te overwegen voor een verkiezingsproces dat in het Togolese politieke leven de rust moet kunnen
doen terugkeren, volgens de nadere bepalingen in de op 29 juli 1999 ondertekende
kaderovereenkomst van Lomé.
De steun van de Europese Unie zou kunnen dienen ter ondersteuning van de middelen van de
onafhankelijke nationale verkiezingscommissie volgens de bepalingen van de door alle partijen bij
de intra-Togolese dialoog overeengekomen kieswet. De Europese Unie herhaalt haar wens dat de
verkiezingen wat transparantie en billijkheid betreft in de beste omstandigheden plaatsvinden. Zij
memoreert dat dit zal bijdragen aan de hervatting van haar ontwikkelingssamenwerking met Togo,
ongeacht de keuze van het Togolese volk, en verbindt zich ertoe de voorwaarden van deze
hervatting nu reeds voor te bereiden.
De bemiddelaars bij de intra-Togolese dialoog, wier mandaat bij een besluit van de Raad van 14
mei 2001 is verlengd, zullen het lopende proces blijven begeleiden.
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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123/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de escalatie van de gewelddadigheden in het Midden-Oosten
Brussel, 3 juli 2001

De Europese Unie spreekt haar grote bezorgdheid uit over de nieuwe uitbarstingen van geweld in
het Midden-Oosten.

Zij veroordeelt zowel de meest recente explosie van autobommen in Yahud, in de omgeving van
Tel Aviv, als de executie door Israël van drie Palestijnse militanten zonder enige vorm van proces.

In verband met de jongste ontwikkelingen in Libanon herinnert de Europese Unie aan haar
verklaring van 18 april laatstleden en veroordeelt zij tevens de aanslagen van de Hezbollah op
Israëlische stellingen in het gebied van de Shebaa-landerijen en de Israëlische raketaanvallen op een
Syrisch radarstation in Libanon.

De Europese Unie roept alle partijen op zich zo terughoudend mogelijk op te stellen en resoluut te
trachten de geweldspiraal, waar vooral de burgerbevolking het slachtoffer van is, te doorbreken.

Omdat naar haar overtuiging de problemen in de regio uitsluitend via onderhandelingen kunnen
worden opgelost, moet volgens de Europese Unie alles in het werk worden gesteld om de
aanbevelingen van het verslag van het onderzoekscomité van Sharm el-Sheikh (het "Mitchell-
rapport") onverkort toe te passen en daarbij in de eerste plaats strikt de hand te houden aan het
staakt-het-vuren.

_______________________

124/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Brussel,  6 juli 2001

De Europese Unie heeft vandaag te Brussel een ontmoeting gehad met mevrouw MITREVA,
minister van Buitenlandse Zaken van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

De Unie heeft eraan herinnerd dat zij hecht aan de onschendbaarheid van de grenzen, de
soevereiniteit en de territoriale integriteit van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Bij deze gelegenheid sprak de Europese Unie haar verheugdheid uit over de ondertekening van een
algemeen staakt-het-vuren. Zij doet op alle partijen een beroep om dit ten volle te eerbiedigen.

In overeenstemming met haar eerdere verklaringen, en met name met de conclusies van de Raad
(Algemene Zaken) van 25 juni 2001, roept de Europese Unie met name op tot intensivering van de
politieke dialoog, teneinde spoedig tot wezenlijke, zichtbare en concrete politieke hervormingen te
komen.

________________________



ALGEMENE INFORMATIE 71

Bulletin 03.09.2001 - NL- PE 304.998

125/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in Burundi
Brussel, 6 juli 2001

De Europese Unie, die door de publieke opinie van haar lidstaten bewust is gemaakt van en nog
altijd uiterst bezorgd is over de situatie in Burundi:

- constateert de zorgwekkende verslechtering van de politieke en veiligheidssituatie in Burundi,
een land dat getekend wordt door intensivering van de oorlog, de verslechtering van de
politieke situatie, de ineenstorting van het sociaal-economische leven, een dramatische
verpaupering van de bevolking en schendingen van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden,

- stelt tot haar spijt vast dat het vredesproces is vastgelopen, aangezien de essentiële vraag-
stukken van het staakt-het-vuren en het bestuur tijdens de overgang nog niet zijn opgelost, en
is van oordeel dat deze twee kwesties niet kunnen worden gescheiden maar parallel moeten
worden aangepakt,

- vindt dat de Burundese politieke klasse zelf deze consensus moet vinden,

- maakt zich ongerust over het gevaar van een oorlog in het gebied van de Grote meren (het
oosten van de DRC, Rwanda en Burundi),

- veroordeelt het opnieuw oplaaien van het geweld en betreurt dat de vechtende partijen, door
versterking van hun militaire middelen op een oorlog aansturen,

- wijst erop dat er geen militaire oplossing voor het conflict bestaat, dat de vijandelijkheden
onmiddellijk moeten worden gestopt en er een staakt-het-vuren tot stand moet komen om het
land te stabiliseren en een duurzame regeling van het regionale conflict in de DRC te
vergemakkelijken,

- herinnert eraan dat uit de missie van de delegatie van de Veiligheidsraad in mei jl. nogmaals
de verantwoordelijkheden van staten in de regio in de Burundese crisis zijn gebleken,

- richt een dringende oproep tot de staatshoofden die ter gelegenheid van de Top van de
Afrikaanse Unie in Lusaka bijeen zijn, om hun invloed op alle hoofdrolspelers in het conflict
te doen gelden teneinde een politieke oplossing voor de huidige ernstige crisis te vinden,
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- herhaalt dat zij bereid is bij te dragen tot het zoeken van een vreedzame oplossing, in alle
passende fora, en de inspanningen van bemiddelaar Nelson Mandela wil bijven steunen. Zij
zint op middelen om haar bijstand in de vorm van deskundigheid en financiële middelen aan
Nelson Mandela op te voeren, zodat, onder leiding van de bemiddelaar en rekening houdend
met de reeds door de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties te Bujumbura gelegde contacten, een gecoördineerd en gestaag onderhandelingsproces
met de rebellenbewegingen wordt gewaarborgd,

- roept de donoren, met name de internationale financiële instellingen, op de Burundezen niet
aan hun lot over te laten en de tijdens de conferentie van Parijs aangegane verbintenissen in
daden om te zetten.

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

________________________

126/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het slopen van de woningen van Palestijnen in Jeruzalem

Brussel, 10  juli 2001

De Europese Unie is ten zeerste bezorgd over het slopen van woningen van Palestijnen in de sector
Shufat te Jeruzalem op 9 juli door de gemeente Jeruzalem.

Zij roept de Israëlische autoriteiten op onverwijld een einde te maken aan deze activiteiten, die de
inspanningen van de internationale gemeenschap en van de betrokken partijen om tot een oplossing
voor de crisis te komen door middel van de integrale tenuitvoerlegging van de aanbevelingen uit het
verslag van de onderzoekscommissie (Verslag Mitchell) slechts verder kunnen bemoeilijken.

Zij roept alle partijen op hun verantwoordelijkheden te dragen en zich te onthouden van elke uiting
en elke unilaterale handeling die als provocatie zou kunnen worden beschouwd en zich daarentegen
resoluut in te spannen om de gemoederen tot rust te brengen.

_______________________
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127/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de verklaring van
president Poetin over de afschaffing van de doodstraf in de Russische Federatie

Brussel, 17 juli 2001

De Europese Unie verklaart zich ingenomen met de woorden van president Poetin van 9 juli jl.,
waarin hij zich uitsprak tegen de wederinvoering van de doodstraf in de Russische Federatie.

De Europese Unie roept de Russische Federatie op de doodstraf de facto en de jure af te schaffen,
en zo spoedig mogelijk het tweede protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten van de Verenigde Naties, alsmede het zesde protocol bij het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens te ratificeren.

De Europese Unie memoreert dat zij gekant is tegen de doodstraf en dat zij van oordeel is dat de
afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de verbetering van de menselijke waardigheid en tot de
gestage ontwikkeling van de mensenrechten.

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

________________________

128/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over
de top India/Pakistan op 15-16 juli 2001 in Agra

Brussel, 19 juli 2001

De Europese Unie is ingenomen met de hervatting van de dialoog op het hoogste niveau tussen
India en Pakistan tijdens de topbijeenkomst tussen de Indische premier A. B. Vajpayee en de
Pakistaanse president Pervez Musharraf op 15 en 16 juli 2001 in Agra. De Europese Unie
verwelkomt tevens de goodwill en de vertrouwenwekkende maatregelen die in de aanloop naar de
topbijeenkomst zijn genomen en die hebben bijgedragen tot de constructieve sfeer waarin deze
gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

De Europese Unie heeft met voldoening nota genomen van het feit dat India en Pakistan vast-
besloten zijn hun dialoog op het hoogste niveau voort te zetten. Ondanks het feit dat er tijdens de
topbijeenkomst geen onmiddellijke vooruitgang is geboekt, hoopt de Europese Unie ten stelligste
dat de uitnodiging van president Musharraf aan premier Vajpayee de voortzetting van een dialoog
die leidt tot een alomvattende oplossing in de geest van Lahore, mogelijk zal maken.
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De Europese Unie is van oordeel dat de volledige normalisering van de betrekkingen tussen India
en Pakistan een kwestie is die niet alleen beide landen en de regio raakt, maar ook de rest van de
internationale gemeenschap. Derhalve moedigt de Europese Unie beide partijen aan om op een
constructieve wijze verdere stappen te zetten op weg naar een definitieve oplossing van al hun
meningsverschillen en daarbij de fundamenten te leggen van een toekomstgerichte en tot wederzijds
voordeel strekkende relatie.

De Europese Unie roept alle partijen intussen op zich ter plaatse zo gematigd mogelijk op te stellen.

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.

________________________

129/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de verklaring van de landen van Midden- en Oost-Europa,
de met de Europese Unie geassocieerde landen Cyprus en Malta,

alsmede de EVA-landen IJsland en Noorwegen die lid zijn
van de Europese Economische Ruimte, over een verbod op de afgifte

van visa aan extremisten in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Brussel, 20 juli 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen IJsland en Noorwegen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, verklaren het eens te zijn met de doelstellingen van Gemeen-
schappelijk Standpunt 2001/542/GBVB betreffende een verbod op de afgifte van visa aan
extremisten in de FYROM, dat op 16 juli 2001 door de Raad van de Europese Unie is vastgesteld
op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Zij zullen erop toezien dat
hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt in overeenstemming is.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________
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130/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

ter gelegenheid van de bevestiging van de president van Peru, Alejandro Toledo
Brussel, 28 juli 2001

De Europese Unie wenst Zijne Excellentie de heer Alejandro TOLEDO geluk ter gelegenheid van
zijn bevestiging als constitutioneel president van de Republiek Peru en biedt hem haar meest
oprechte wensen aan voor zijn succes in het hoge ambt aan de leiding van zijn land, voor zijn
persoonlijk welzijn en voor dat van het Peruaanse volk.

De nieuwe president heeft zijn politieke wil uitgesproken de democratie te versterken, de politieke
dialoog en de nationale verzoening, alsmede de eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden te bevorderen, de waarheidsvinding te stimuleren, het gerechtelijk apparaat te versterken,
de bestrijding van illegale drugs aan te moedigen en het herstel van de Peruaanse economie te
consolideren.

De Europese Unie en haar lidstaten juichen deze verbintenissen toe en verheugen zich er bij
voorbaat op met president Toledo samen te werken om hem te helpen deze belangrijke politieke,
sociale en economische uitdagingen op de genoemde gebieden en op andere gebieden, zoals de
bestrijding van extreme armoede, aan te gaan.

De Europese Unie wenst ook haar waardering uit te spreken voor de reeds door de overgangs-
regering van de heer Valentin PANIAGUA geleverde inspanningen om een solide fundament te
leggen waarop de nieuwe regering kan voortbouwen.

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.

________________________

131/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
naar aanleiding van de eedaflegging door mevrouw Megawati Soekarnoputri

als vijfde president van de Republiek Indonesië
Brussel, 25 juli 2001

De Europese Unie neemt nota van de eedaflegging door mevrouw Megawati Soekarnoputri
als vijfde president van de Republiek Indonesië tijdens de buitengewone zitting van het Volks-
congres (MPR) te Jakarta op 23 juli. Zij constateert met voldoening dat deze machtsoverdracht op
democratische en vreedzame wijze heeft plaatsgevonden.
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De Europese Unie feliciteert mevrouw Megawati Soekarnoputri met haar ambtsaanvaarding en
spreekt de hoop uit dat de politieke stabiliteit van het land zodanig door dit besluit versterkt wordt
dat de Indonesische democratische autoriteiten de op gang gebrachte politieke en economische
hervormingen voortzetten.

De Europese Unie roept alle partijen op elk eventueel gebruik van geweld af te wijzen.

De Europese Unie bevestigt haar volledige steun voor de territoriale integriteit van Indonesië, dat
zij graag sterk, welvarend en democratisch ziet, en verbindt zich ertoe haar volledige partnerschap
met Indonesië voort te zetten.

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

________________________

132/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in Burundi
Brussel, 24 juli 2001

De Europese Unie neemt met voldoening nota van de mededeling dat een aanvang is gemaakt met
de uitvoering van het plan van bemiddelaar Mandela, dat werd aangenomen tijdens de Top van de
staatshoofden van het regionale initiatief voor vrede in Burundi die op 23 juli 2001 te Arusha is
gehouden. Dit besluit zou een daadwerkelijke start van de in het akkoord van Arusha voorziene
overgang mogelijk moeten maken.

De Europese Unie herinnert aan haar verzoek aan alle hoofdrolspelers in het Burundese conflict om
in een geest van compromis een politieke oplossing te zoeken voor de huidige crisis waarvan de
burgerbevolkingsgroepen de belangrijkste slachtoffers zijn.

De Europese Unie veroordeelt de poging tot staatsgreep die in de nacht van 22 op 23 juli door een
groep opstandige Burundese militairen is gepleegd.

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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133/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de benoeming van een nieuwe minister-president in Nepal

en de afkondiging van het staakt-het-vuren die daarop is gevolgd
Brussel, 26 juli 2001

De Europese Unie is verheugd over de benoeming van de heer Sher Bahadur DEUBA tot nieuwe
minister-president van Nepal. Zij feliciteert hem met zijn ambtsaanvaarding en spreekt de hoop uit
dat het land zijn kalmte en stabiliteit zal hervinden.

De Europese Unie is blij met de initiatieven die tot een staakt-het-vuren zullen leiden. Zij wil de
partijen tot een dialoog aansporen en hoopt dat er spoedig een datum voor onderhandelingen kan
worden gevonden.

De Europese Unie roept de partijen op om af te zien van geweld en een vreedzame en op onder-
handelingen gebaseerde oplossing voor het conflict te zoeken, zodat het land een stabiele en
duurzame ontwikkeling tegemoet gaat.

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.

________________________

134/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in de FYROM
Brussel, 26 juli 2001

De Europese Unie veroordeelt krachtig de schending van het staakt-het-vuren in de voormalige
Joegoslavische republiek Macedonië. De Unie doet een dringende oproep tot kalmte en tot een
volledig herstel van het staakt-het-vuren.

De Europese Unie herhaalt nogmaals dat een duurzame oplossing voor de problemen die de
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië momenteel ondervindt, uitsluitend door dialoog en
onderhandelingen kan worden bereikt. De Unie vraagt de partijen met klem om weer te gaan
onderhandelen en blijk te geven van de noodzakelijke bereidheid om tot een compromis te komen.
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De Europese Unie herhaalt dat zij onvoorwaardelijke steun verleent aan de nieuwe missie die de
hoge vertegenwoordiger SOLANA, in gezelschap van de secretaris-generaal van de NAVO, Lord
ROBERTSON en de huidige voorzitter van de OVSE, GEOANA, momenteel in Skopje vervult.
Alle partijen, die nu meer dan ooit met hun verantwoordelijkheid worden geconfronteerd, moeten
de onderhandelingen tot een goed einde brengen en overeenstemming bereiken over de nood-
zakelijke politieke hervormingen.

De Europese Unie herhaalt dat zij hecht aan de territoriale integriteit en de soevereiniteit van de
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Zij wenst dat de toenadering tussen Macedonië en
de Europese Unie wordt voortgezet, in het kader van het stabilisatie- en associatieproces.

________________________

135/01
Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,

over het oplaaien van het geweld in Colombia
Brussel, 30 juli 2001

De Europese Unie wenst uiting te geven aan haar grote bezorgdheid naar aanleiding van het
oplaaien van het geweld in Colombia, waarvan buitenlandse ontwikkelingswerkers, internationale
ambtenaren en Colombiaanse onderdanen die bij het streven naar vrede en steun aan de burger-
bevolking betrokken zijn, het slachtoffer zijn.

De schending van een VN-voertuig en de ontvoering van één van de inzittenden, alsook de
ontvoeringen van drie Duitse ontwikkelingswerkers zijn een vervolg in de aaneenschakeling van
ontvoeringen van EU-burgers en moorden op buitenlanders, journalisten en talrijke Colombiaanse
burgers.

Door deze gebeurtenissen wordt het vredesproces ernstig in gevaar gebracht en worden de
fundamentele beginselen van het internationaal recht openlijk geschonden.

Deze gebeurtenissen brengen de steun van de internationale gemeenschap voor het vredesproces in
Colombia ernstige schade toe, bemoeilijken de rol van de bemiddelende landen en veroorzaken
zinloze belemmeringen voor de uitvoering van het op 30 april te Brussel aangekondigde steun-
programma van de Europese Unie en de bilaterale samenwerkingsprojecten.

Dergelijke daden sterken slechts de vijanden van de vrede in hun opvattingen.
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De Europese Unie doet een dringende oproep om alle gegijzelden onverwijld vrij te laten en hun
fysieke integriteit te eerbiedigen.

De Europese Unie roept voorts alle partijen op, van elke vorm van geweld af te zien en zich ertoe te
verbinden hun geschillen via een positieve en opbouwende dialoog op te lossen.

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.

_________________________

136/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de waarneming bij de verkiezingen in Belarus
Brussel, 27 juli 2001

De Europese Unie hecht bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van de democratie in Belarus,
dat als deelnemer aan de OVSE belangrijke verbintenissen op dat gebied is aangegaan.

Derhalve wenst de Europese Unie dat de presidentsverkiezingen, die op 9 september aanstaande in
Belarus zullen worden gehouden, vrij en eerlijk verlopen. Zij acht het absoluut noodzakelijk dat de
verkiezingen, inclusief de voorbereiding, onderworpen worden aan een geloofwaardige inter-
nationale waarneming; met het oog daarop zouden de waarnemers voor de lange termijn al op
1 augustus hun werkzaamheden moeten aanvatten.

De Europese Unie is van mening dat alleen een door het Bureau voor Democratische Instellingen en
Mensenrechten (ODIHR) van de OVSE gecoördineerde waarneming de nodige geloofwaardigheid
geniet. Zij spoort Belarus aan om, overeenkomstig het OVSE-document van Kopenhagen, de
ODIHR onverwijld te verzoeken om de waarneming bij de verkiezingen en de daaraan vooraf-
gaande verkiezingscampagne op zich te nemen, zodat het ODIHR-verslag qua grondigheid en
omstandigheid voldoet. De Europese Unie is van oordeel dat een bilateraal verzoek van Belarus tot
de lidstaten van de EU om waarneming bij de presidentsverkiezingen niet de plaats kan innemen
van een rechtstreeks tot de ODIHR te richten verzoek.

Indien Belarus de internationale verbintenissen naleeft die het in het kader van de OVSE is aange-
gaan, zou dat kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkelingen van zijn betrekkingen met de
Europese Unie.

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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137/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de terroristische aanslag van de LTTE in Sri Lanka

Brussel, 27 juli 2001

De Europese Unie veroordeelt de terroristische aanslag die de LTTE onlangs op de luchthaven van
Colombo heeft gepleegd. Zij roept de LTTE op, alle terroristische activiteiten te staken en
onmiddellijk in onderhandelingen te treden met de regering van Sri Lanka.
De Europese Unie spreekt er haar bezorgdheid over uit dat de inspanningen van de Noorse
bemiddelaar en het vredesproces geblokkeerd zijn.
De Europese Unie doet een beroep op de regering van Sri Lanka en op de oppositie om hun
prioriteiten te heroverwegen, hun inspanningen te concentreren op oplossingen voor de beëindiging
van de burgeroorlog en te zorgen voor een blijvende regeling waarin alle gemeenschappen zich
binnen een verenigd Sri Lanka kunnen vinden.
De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede IJsland en Liechtenstein, EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

138/01

Verklaring van de Europese Unie
betreffende de verklaring van de met de Europese Unie

geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de met de Europese Unie geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije,

alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, over de situatie in

de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Brussel, 1 Augustus 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije 1, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren het eens te zijn met de op 26 juli 2001
te Brussel bekendgemaakte verklaring van de Europese Unie over de situatie in de de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

_______________

                                                
1 Turkije wijst erop dat het de Republiek Macedonië onder haar constitutionele naam erkent.
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CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
LIDSTATEN

BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Op 11 juni 2001 heeft de voorzitter van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten het Europees Parlement ter informatie een gewaarmerkt afschrift doen
toekomen van het besluit tot benoeming van

de heer John D. COOKE
de heer Nicolas James FORWOOD
de heer Rafael GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ
de heer Hubert LEGAL
mevrouw Pernilla LINDH
de heer Paolo MENGOZZI
de heer Jörg PIRRUNG

tot leden van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen voor de periode van
1 september 2001 tot 31 augustus 2007.

____________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN 11 EN 12 JULI 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. MENSENRECHTEN OP HET WERK
 

•  Naar een communautaire strategie inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek
Rapporteur : PUTZHAMMER (Werknemers - D)
Co-rapporteur : GAFO FERNÁNDEZ (Werkgevers - E)

Ref. : Verkennend advies - CES 933/2001 - volgend op een verzoek van commissaris LAMY
d.d. 18 oktober 2000

Kernpunten :

Het Comité stelt vast dat in de internationale handel behoefte aan regelgeving bestaat, met name
aan regels inzake de fundamentele rechten van werknemers. Het wijst in dit verband op het
belang van duurzame en sociaal verantwoorde groei.

Het Comité is van mening dat tal van factoren kunnen leiden tot een verbetering van de
economische en sociale situatie en meer bepaald de in 1998 vastgestelde internationale
fundamentele arbeidsnormen van de IAO.

De industrielanden trachten binnen de WTO vaart te zetten achter de liberalisering van de
wereldhandel en spannen zich dan ook in om de ontwikkelingslanden te bewegen tot een nieuwe
onderhandelingsronde in november in Qatar.

http://www.cese.europa.eu
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Het Comité steunt de gedachte van een internationale en interinstitutionele "Sociale agenda",
naast de agenda van de WTO.

Bovendien wijst het erop dat de naleving van de internationale arbeidsbeginselen en het toezicht
hierop principieel steeds vaker moet worden vastgelegd in de bilaterale vrijhandelsakkoorden
van de Europese Unie.

Het Comité is van mening dat binnen de algehele context van een dergelijk
onderhandelingspakket, fundamentele arbeidsnormen door ontwikkelingslanden niet (mogen)
worden opgevat als onderdeel van een protectionistisch beleid van de industrielanden.

De ontwikkelingslanden moeten dan ook technische en financiële steun alsmede een redelijke
overgangsperiode krijgen om deze fundamentele arbeidsnormen in te voeren.

Het Comité onderstreept dat de fundamentele arbeidsbeginselen zouden kunnen worden
vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring van een zo groot mogelijk aantal lidstaten van
de IAO en de WTO.

Voor dat doel is het dringend noodzakelijk de relatie tussen handelsmaatregelen, liberalisering
van de handel en fundamentele arbeidsnormen te laten onderzoeken door een permanent forum
van de IAO en de WTO, zoals voorgesteld in de conclusies van de Europese Raad in oktober
1999. Volgens het ESC moet dit forum, om werkelijk representatief te kunnen zijn, worden
uitgebreid met internationale ontwikkelingsorganisaties en/of financiële instellingen zoals de
UNCTAD, de UNDP, de Wereldbank en het IMF. De internationale sociale partners en andere
actoren uit de civiele samenleving zouden bovendien bij de activiteiten van dit permanente
forum moeten worden betrokken.

Contactpersoon : de heer J.-F. BENCE
(Tel. : 32 2 546 9399 - e-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

2. GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

•  Naar een communautaire strategie inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek
Rapporteur : ETTY (Werknemers - NL)
Co-rapporteur: SCHWENG (Werkgevers - A)

Ref. : Verkennend advies - CES 937/2001

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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Kernpunten :

Het Comité blijft van mening dat de Europese Commissie in haar beleid moet streven naar een
evenwicht tussen wetgeving en andere maatregelen.

Hoewel er wetgeving voor specifieke risico's bestaat, zijn er nog terreinen waarvoor de
wetgeving moet worden verbeterd of uitgebreid en terreinen waarvoor - naast de algemene
voorschriften van de Kaderrichtlijn - wetgeving nodig is. Voorbeelden van deze problemen zijn
asbest, geluidsoverlast, trillingen en intimidatie - waarvoor wetgeving in voorbereiding is -,
repetitief en monotoon werk en niet-ioniserende straling. Hierbij dient met name aandacht te
worden besteed aan de nieuwe risico's die verband houden met vormen van a-typische arbeid en
overheidsopdrachten.

Het Comité onderstreept niet alleen het belang van een kader voor geconsolideerde Europese
wetgeving, maar ook het belang van niet-wetgevende maatregelen die tot doel hebben zowel
werkgevers als werknemers te helpen bij de praktische waarborging van gezondheid en
veiligheid op de werkplek. Hierbij dient speciale aandacht te worden geschonken aan kleine en
middelgrote ondernemingen (MKB). Deze moeten zich bewust worden van het belang van
gezondheid en veiligheid, hetgeen kan worden bereikt met doelgerichte en op maat gesneden
scholing.

Volgens het Comité is de methode van open coördinatie op het gebied van gezondheid en
veiligheid een passend instrument om het beleid inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek
in de Europese Unie een nieuwe impuls te geven, met name door het formuleren van nauwkeurig
omschreven doelstellingen voor alle lidstaten, welke gericht zijn op het terugdringen van het
aantal aan het werk gerelateerde ongevallen en beroepsziekten. Het Comité dringt erop aan dat
maatregelen worden genomen ten aanzien van risicofactoren die in gezondheids- en
veiligheidsstatistieken nog onvoldoende naar voren komen. Het denkt hierbij met name aan RSI
en psychosociale factoren (stress, problemen op het werk, algehele vermoeidheid).

Alle partijen die op Europees of nationaal niveau actief zijn op het gebied van gezondheid en
veiligheid moeten een specifieke rol spelen.

•  De mate initiërende functie van de Europese Commissie hangt sterk af van de
beschikbaarheid van voldoende financiële en personele middelen.

•  Eurostat - aan het werk gerelateerde ongevallen en beroepsziekten.

•  De lidstaten dragen zelf echter ook verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid.
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•  De betrekkingen tussen het Raadgevend Comité voor veiligheid, hygiëne en gezondheid en
de sociale partners dienen te worden verduidelijkt.

•  Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid - verzamelen en verspreiden van
voorbeelden van goede praktijken, en informatie over toekomstige ontwikkelingen.

•  De Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden - beoordeling van
de door ondernemingen geleverde inspanningen ter verbetering van de
arbeidsomstandigheden - met name wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Het acquis op het gebied van gezondheid en veiligheid vormt een belangrijk onderdeel van
het door de kandidaat-lidstaten tijdens de onderhandelingen te aanvaarden sociale acquis.

Het Comité dringt er bij de Europese Commissie op aan haar samenwerking met de IAO op
het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk te intensiveren.

Contactpersoon : De heer A. HICK
(Tel. : 32 2 546 93 02 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

3. IMMIGRATIE- EN ASIELBELEID

Naar aanleiding van een gezamenlijke discussie binnen de afdeling, in aanwezigheid van
commissaris VITORINO, keurt het ESC de volgende twee adviezen goed.

•  Communautair immigratiebeleid
Rapporteur : PARIZA CASTAÑOS  (Werknemers - E)
Co-rapporteur : MENGOZZI (Diverse werkzaamheden - I)

Ref. : COM(2000) 757 def. - CES 938/2001

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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Kernpunten :
Door de bank genomen oordeelt het Comité positief over de mededeling, hoewel het op bepaalde
concrete punten op verduidelijkingen aandringt.

De EU heeft niet alleen aan geschoolde, maar ook aan ongeschoolde arbeidskrachten een tekort.
De lidstaten zouden zich voor toelating van beide categorieën moeten uitspreken en oog moeten
hebben voor de bijdrage die ongeschoolde immigranten tot de sociaal-economische ontwikkeling
kunnen leveren.

Volgens het Comité moet duidelijker worden ingezien dat het restrictieve immigratiebeleid dat
de lidstaten de voorbije decennia hebben gevoerd, illegale immigratie van arbeidskrachten in de
hand heeft gewerkt.

Het "zwarte circuit", dat illegale immigranten werk biedt, moet worden bestreden, en het moet
voor arbeidsmigranten gemakkelijker worden de EU legaal binnen te komen, met behulp van een
visum voor werkzoekenden en door rekening te houden met het "migratieplan" van de
immigrant.

Er is tevens een beleid nodig waarmee de strijd tegen criminele organisaties van
mensensmokkelaars wordt opgevoerd en de vele mensen zonder papieren geleidelijk worden
geregulariseerd.

Om ervoor te zorgen dat migratie ook de herkomstlanden ten goede komt, wijst het Comité erop
dat hun economische en sociale ontwikkeling veel meer moet worden gesteund dan tot nu toe het
geval is. De steun moet worden gericht op de bevordering van een hoogstaande endogene
ontwikkeling en in het bijzonder op de ontwikkeling van de menselijke factor.

De mobiliteit van immigranten (de noodzaak dat zij zich gemakkelijk kunnen bewegen tussen
gast- en herkomstland) en mogelijkheden voor vrijwillige terugkeer moeten worden uitgebouwd
tot een van de kernaspecten van de beheersing van migratiestromen.

Immigranten zouden dezelfde rechten moeten hebben als EU-burgers, al moet wel rekening
worden gehouden met verschillen in rechtspositie tussen illegale immigranten, legale
immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning, en langdurig ingezetenen.

Het Comité hamert op het belang van het beleid ter bevordering van de maatschappelijke
integratie van immigranten.

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

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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•  Naar een gemeenschappelijke asielprocedure
Rapporteur : MENGOZZI (Diverse werkzaamheden - I)
Co-rapporteur : PARIZA CASTAÑOS (Werknemers - E)

Ref. : COM(2000) 755 def. - CES 939/2001

Kernpunten :

Het Comité stemt in met de in de Mededeling voorgestelde maatregelen op het gebied van asiel,
maar waarschuwt voor het gevaar dat de uitwerking van een gemeenschappelijke procedure tot
een harmonisering leidt waarbij normen naar beneden toe worden bijgesteld.

Het Comité onderschrijft ook dat het zaak is om bij het uitwerken van een geïntegreerde
gemeenschappelijke procedure en een uniforme status stap voor stap te werk te gaan, maar
zonder daarbij tijd te verliezen.

Er zijn sterke argumenten aan te voeren tegen het gebruik van lijsten van "veilige landen van
herkomst" en "veilige derde landen"; dergelijke lijsten mogen hoe dan ook géén reden zijn om
een asielaanvraag niet te onderzoeken.

De "éénloketprocedure" zou door alle lidstaten moeten worden gevolgd, omdat asielaanvragen
hierdoor sneller kunnen worden behandeld en de procedure doeltreffender en eerlijker kan
worden.

Een visum dat toegang verleent tot het grondgebied is een middel dat met de nodige flexibiliteit
moet worden gehanteerd.

Het Comité pleit voor de tenuitvoerlegging van hervestigingsprogramma's in samenwerking met
NGO's en het UNHCR.

De Overeenkomst van Dublin heeft haar verdiensten gehad, maar moet worden herzien.

Het Comité wijst op het belang van harmonisering van de nationale bepalingen inzake de
vaststelling van de beschermingsbehoeften en de voorwaarden voor beëindiging van de
bescherming. In beide gevallen moet worden uitgegaan van een in hoge mate op de persoon
gerichte aanpak.

Een uniforme status zou het systeem ongetwijfeld vereenvoudigen, maar ter behoud van de
internationale dimensie die de vluchtelingenstatus in de zin van het Verdrag van Genève heeft,
zou er daarnaast nog een andere status moeten bestaan, die alle in de lidstaten bestaande vormen
van subsidiaire bescherming omvat.
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Het Comité, dat een brede afspiegeling vormt van het maatschappelijk middenveld, wil bij het
omschrijven en functioneren van het door de Commissie voorgestelde systeem een hoofdrol
spelen.

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

4. UITBREIDING EN EXTERNE BETREKKINGEN

•  Malta op weg naar toetreding
Rapporteur : WALKER (Werkgevers- GB)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 936/2001

Kernpunten :
Aan het einde van het Zweedse voorzitterschap waren 17 onderhandelingshoofdstukken
voorlopig afgesloten. Zowel economisch als politiek staat Malta even ver als de
"kopgroeplanden", want het voldoet aan alle criteria die de Europese Raad in Kopenhagen heeft
vastgesteld. Er moet evenwel nog één belangrijke hinderpaal uit de weg worden geruimd. Malta
is namelijk de enige kandidaat-lidstaat waar nog geen duidelijke politieke consensus over het
EU-lidmaatschap is bereikt.

Het Comité stelt vast dat de Maltese regering de organisaties van het maatschappelijk
middenveld raadpleegt over specifieke hoofdstukken. Het wijst erop dat deze organisaties kritiek
hebben op de grote vloed aan informatie, de korte termijnen en de beperkte verspreiding van de
resultaten van impactstudies.

Het Comité juicht het voornemen van de Maltese regering om een Gemengd Raadgevend Comité
EU-Malta op te richten, toe.

Na te hebben vastgesteld welke onderdelen van het acquis tijdens de toekomstige
onderhandelingen nog problemen kunnen opleveren, wijst het Comité op het relatief hoge aantal
overgangsperiodes en afwijkingen waar Malta om heeft verzocht.

Het Comité is van mening dat ook Malta voor ISPA-steun in aanmerking zou moeten komen.

Contactpersoon : Mevrouw Nicola Murray
(Tel. 32 2 546 9628 - e-mail : Nicola.Murray@esc.eu.int)

•  Bulgarije op weg naar toetreding
Rapporteur : ETTY (Werknemers - NL)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 931/2001

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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Kernpunten:

Naar het zich laat aanzien, heeft de Bulgaarse regering de sociaal-economische
belangengroeperingen tot dusverre nog maar nauwelijks betrokken bij de voorbereiding van
Bulgarije op toetreding tot de EU. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat Bulgarije
het in dat opzicht slechter doet dan de andere kandidaatlanden. Het Comité heeft geprobeerd om
een objectief en concreet beeld van de situatie te geven.

Het ESC beveelt aan de volgende maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren:

De overheid moet:

− samen met de sociaal-economische belangengroeperingen de kwaliteit van het consultatieproces
analyseren en de aan te brengen verbeteringen in kaart brengen;

− deze groeperingen niet alleen bij de voorbereiding van wetgeving ten behoeve van de uitbreiding
betrekken maar ook bij de controle op de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire;

− het Economisch en Sociaal Comité volledig bij de voorbereiding van Bulgarije op de toetreding
betrekken.

De sociaal-economische belangengroeperingen moeten:

− profiteren van de mogelijkheden die het Commissieprogramma ACCESS voor hun "capacity
building" biedt;

− in nauw overleg met de desbetreffende Europese branche-organisaties oplossingen proberen te
vinden voor de problemen die veroorzaakt worden door het grote aantal verschillende sociaal-
economische belangenorganisaties, met het doel om de georganiseerde civiele samenleving op
een effectieve wijze in het toetredingsproces in te schakelen;

− de dialoog met hun Europese branche-organisaties intensiveren met het oog op hun input in het
raadplegingsproces, in het bijzonder met betrekking tot die hoofdstukken van het acquis die van
groot belang zijn voor henzelf én voor de belangengroeperingen op EU-niveau.

De Europese Commissie dient

− in haar voortgangsrapporten melding te maken van de standpunten van de sociaal-economische
belangengroeperingen omtrent de door Bulgarije gemaakte vooruitgang.

Contactpersoon : Mevrouw M. LAURILA
(Tel. 32 2 546 9810 - e-mail : Maarit.Laurila@esc.eu.int)

•  Samenwerkingsovereenkomst EU-Mercosur - sociaal-economische aspecten

Rapporteur : ZUFIAUR (Werknemers - E)

Ref. : Initiatiefadvies - CES  932/2001

mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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Kernpunten

In het advies wordt erop gewezen dat het ESC een belangrijke rol speelt bij de uitbouw van de
betrekkingen tussen de EU, Mercosur en Chili, door een concrete bijdrage te leveren aan de
samenwerking op het niveau van het maatschappelijk middenveld in Latijns-Amerika.
Bijzondere aandacht gaat uit naar "de sociale dimensie en rol van het maatschappelijk
middenveld".

De betrekkingen tussen de EU, Mercosur en Chili zouden wijzen op een nieuw soort
interregionale verhoudingen, die de voornaamste strategische prioriteit van het externe beleid
van de Unie moeten worden en in onze globaliserende en interdependente wereld een
voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo krijgt de Unie een unieke kans om de bepalingen van de
tijdens de Top van Nice van 7 tot en met 9 december 2000 goedgekeurde Europese Sociale
Agenda in praktijk te brengen door de sociale dimensie van de externe betrekkingen van de Unie
te versterken.

Het Comité steunt ook de bestrijding van armoede en bescherming van de meest kwetsbare
groepen in de samenleving in het kader van de bestaande overeenkomsten, waarin uitdrukkelijk
wordt verklaard dat de centrale overheden de plicht hebben hun beleid hierop af te stemmen. Het
is echter te hopen dat de samenwerking op niveau kan blijven ondanks de recente inkrimping van
het EU-budget.

Het Comité pleit ervoor om in de associatie-overeenkomsten uitdrukkelijk te verwijzen naar de
fundamentele arbeidsnormen (IAO 1998), waarvan de naleving een van de grondbeginselen van
toekomstige overeenkomsten dient te zijn, samen met "de eerbiediging van de fundamentele
mensenrechten en van de democratische waarden en de rechtsstaat".

Contactpersoon : Mevrouw E. DURST
(Tel. 32 2 546 9845 - e-mail : Ellen.Durst@esc.eu.int)

5. MILIEU EN LANDBOUW

•  Groenboek geïntegreerd productbeleid
Rapporteur:  PEZZINI (Diverse werkzaamheden - I)

Ref. : COM(2001) 68 def. - CES 925/2001

mailto:Ellen.Durst@cese.europa.eu
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Kernpunten :

Het Comité heeft voor onderhavige analyse het Groenboek geïntegreerd productbeleid (hierna:
IPP) getoetst aan de met het milieuactieprogramma opgestarte nieuwe aanpak, waarmee het
zwaartepunt is komen te liggen bij de verwerking van de milieudimensie in het gehele EU-
beleid, inspraak voor alle betrokkenen en inspanningen op basis van vrijwilligheid, náást
toepassing van de beschikbare regelgevende instrumenten. Het beschouwt dit Groenboek als een
aanvulling op de strategie voor een duurzame ontwikkeling, waarbij er ook oog is voor de
sociale en economische aspecten daarvan.

Wat de rol van de belanghebbende partijen - consumenten, ngo's, ondernemingen en
distributiebedrijven - betreft, hecht het Comité vooral belang aan maatregelen op het gebied van
educatie en opleiding. Opmerkelijk is dat vertegenwoordigers van werknemers in dat rijtje niet
voorkomen. Volgens het Comité moet aan de dienstensector, het toerisme en de landbouw een
grotere rol worden toebedacht, vooral t.a.v. plattelandsontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het
MKB, dat bovendien meer financiële steun zou moeten krijgen.

Het Comité vindt, net als de Commissie, dat bevordering van de milieukwaliteit van goederen en
diensten een optimale benutting van de marktwerking en toepassing van het "de vervuiler
betaalt"-beginsel vooronderstelt. Het pleit voor de afschaffing van averechts werkende subsidies
en de invoering van een instrument waardoor degenen die zich vrijwillig voor de voortdurende
verbetering van de milieuprestaties van producten inzetten, worden beloond.

Contactpersoon: Mevrouw Silvia CALAMANDREI
(Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)

•  GMO/ethylalcohol uit landbouwproducten
Rapporteur : WILKINSON (Diverse werkzaamheden - GB)

Ref. : COM(2001) 101 def. - 2001/0055 CNS - CES 924/2001

Kernpunten :

Hoewel het Comité zonder meer het belang inziet van betere marktinformatie en van een forum
waar marktgegevens kunnen worden geanalyseerd en van de nodige juridische randvoorwaarden,
is het van mening dat er tal van andere mogelijkheden zijn om die doelstellingen te
verwezenlijken: marktinformatie kan worden verkregen bij nationale autoriteiten (met name
belastingdiensten), Eurostat of de bedrijven zelf, en het comité dat vroeger al werd ingezet voor
alcoholkwesties (het Uitvoeringscomité voor gedistilleerde dranken) zou tot zo'n echt forum
kunnen worden uitgebouwd. Handelsmisbruiken zouden als zodanig moeten worden aangepakt,
maar dat kan alleen als er behoorlijke informatie is. Het wijst erop dat in het Commissievoorstel
niet wordt uitgelegd welke meerwaarde een GMO heeft voor producenten, gebruikers en
consumenten.

mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu
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In zijn conclusies wijst het Comité er met name op

•  dat een GMO zonder regelingen voor de gehele alcoholmarkt (synthetische en agrarische
alcohol) gedoemd is te mislukken;

•  dat, als er een GMO voor alcohol komt, er dan daarvoor een speciaal Beheerscomité moet
worden opgericht;

•  dat de bestaande EU-definities van "agrarische alcohol" moeten worden geharmoniseerd, om
verwarring te voorkomen.

Contactpersoon : Mevrouw Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel. 32 2 546 9454 - e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  In de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen

Rapporteur: SCULLY (Diverse werkzaamheden - IRL)

Ref.: COM(2001) 186 def. - 2001/0289 COD - CES 926/2001

Kernpunten :

De bulkverkoop van zaai- en pootgoed brengt zowel voor de producenten als de telers een aantal
voordelen met zich mee. Wel maakt het ESC zich zorgen, omdat i) grote telers in de EU die van
de voorgestelde uitzonderingsregeling gebruik maken om hun gecertificeerd zaai- en pootgoed in
bulk te verkopen, hierdoor een voordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten, en ii) in
artikel 8 met geen woord wordt gerept over de omvang van een partij in gesloten verpakking te
verkopen zaad.

Het Comité is van mening dat meer zekerheid moet worden geboden omtrent de wijze waarop bij
toepassing van een vereenvoudigd systeem, waarbij het recipiënt waarin het bulkmateriaal wordt
bewaard niet hoeft te worden gesloten, de authenticiteit van het gecertificeerde zaad bij levering
kan worden gegarandeerd.

Contactpersoon : De heer Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel. 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)

6. INTERNE MARKT EN ONDERZOEK

•  Uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren
Rapporteur : BARROS VALE (Werkgevers - P)

Ref. : COM(2000) 840 def. 2000/0336 COD - CES 920/2001

Contactpersoon : De heer João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail : Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu
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•  Internationale normen/jaarrekeningen
Rapporteur : BYRNE (Werkgevers - IRL)

Ref. : COM(2000) 80 def. - 2000/0044 COD - CES 934/2001

Kernpunten :

Het Comité is nadrukkelijk voorstander van de doelstellingen van de voorgestelde richtlijn,
namelijk om te zorgen voor een veel grotere vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen op de
interne markt. Het is van mening dat de goedkeuring van de internationale normen voor
jaarrekeningen (Internationale Accounting Standards, IAS) een goede zaak is, en meent dat de
belangen van Europa het best kunnen worden beschermd wanneer de EU vroegtijdig bij alle
nieuwe ontwikkelingen aangaande de IAS wordt betrokken.

Het Comité wijst erop dat moet worden geanticipeerd op de behoeften van MKB's en andere
entiteiten waarop het voorstel slechts indirect betrekking heeft; verder is het van belang dat
andere belangrijke verplichtingen in verband met onder meer belastingen en voorlichting van
werknemers, niet negatief door de voorstellen worden beïnvloed.

Ten slotte stelt het voor dat de Europese Unie er bij de IASB (International Accounting
Standards Board) op aandringt om in overleg te treden met de regelgevers in de VS om de weg te
effenen voor een eventueel gemeenschappelijk internationaal kader voor financiële
verslaglegging.

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

•  Innovatie
Rapporteur : DIMITRIADIS (Werkgevers - GR)

Ref. : COM(2000) 567 def. - CES 940/2001

Kernpunten :

Volgens het ESC is het van cruciaal belang initiatieven ter ondersteuning van innovatie in de
Unie kracht bij te zetten. Het Comité dringt daarbij aan op versoepeling van
financieringsprocedures, harmonisatie van het beleid van de EU-lidstaten en flexibiliteit van het
regelgevingskader.

Het ESC onderschrijft volledig de belangrijkste actielijnen van het programma, maar is van
mening dat de strategische doelstellingen misschien wat al te ambitieus zijn en hoe dan ook meer
middelen zullen vergen.

mailto:Alison.Imrie@cese.europa.eu
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Het Comité stelt verschillende specifieke structurele veranderingen voor, die als volgt kunnen
worden samengevat:

− openstelling van nationale O&O-programma's;
 
− het belang van het genereren van kennis, op alle niveaus
 
− de procedures voor de aanvraag van een Europees octrooi moeten eenvoudiger worden;
 
− invoering van een "wachttijd" voor de publicatie van wetenschappelijke

onderzoeksresultaten;
 
− het MKB moet worden aangemoedigd om meer risico's te nemen;
 
− er moet worden gezorgd voor Europese start- en durfkapitaalfondsen;
 
− er moeten Europese innovatiegerichte expertisecentra worden opgericht;
 
− de uitwisseling van onderzoekers tussen universiteiten en bedrijfsleven moet worden

verbeterd, en
 
− wetenschappers uit derde landen moeten worden aangetrokken om onderzoek te verrichten

voor Europese universiteiten en in de industrie.

Contactpersoon : Mevrouw Alison IMRIE
(Tel. : 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@esc.eu.int)

 
•  6e kaderprogramma OTO

Rapporteurs : BERNABEI (Werkgevers - I) en WOLF (Diverse werkzaamheden - D)

Ref. : COM(2001) 94 def. - 2001/0053 COD-0054 CNS - CES 921/2001

 Kernpunten:

Op grond van de gedetailleerde analyses van de doelstellingen en instrumenten van het zesde
kaderprogramma, die zijn gebaseerd op de strategische doelstellingen waartoe in Lissabon en
Stockholm is besloten, beveelt het Comité aan:

•  het totale OTO&D-budget van de Gemeenschap te verhogen met circa 50%, als middellange-
termijndoelstelling voor de periode na het zesde kaderprogramma, en er bij de lidstaten en het
bedrijfsleven op aan te dringen op hun beurt hetzelfde te doen;

•  sommige specifieke financiële middelen voor het zesde kaderprogramma te herverdelen, in
combinatie met een lichte stijging van het budget, van 17.500 naar 18.930 miljoen euro;

mailto:Alison.Imrie@cese.europa.eu
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•  de continuïteit van het bestaande OTO&D-programma te waarborgen en de risico's die zijn
verbonden aan de invoering van nieuwe en onuitgeteste structuren en instrumenten zo klein
mogelijk te houden;

•  het zesde kaderprogramma te herstructureren rond drie hoofdlijnen, zoals de Commissie heeft
voorgesteld, maar de drie hoofdlijnen rond vijf specifieke clusters van activiteiten te
herstructureren;

•  een specifiek onderdeel "ENERGIE" en "VERVOER" op te nemen in de thematische
activiteiten;

•  het EURATOM-programma dienovereenkomstig te versterken, door te streven naar veiliger
kernenergie;

•  nieuwe instrumenten zoals topnetwerken, geïntegreerde projecten en activiteiten in het kader
van art. 169 van het Verdrag beter te omschrijven, en te structureren rond de grondbeginselen
doorzichtigheid en gelijke toegang;

•  het communautaire programma te harmoniseren met de verschillende nationale programma's;
•  te onderstrepen dat de participatie van het MKB aan het zesde kaderprogramma moet worden

vergroot;
•  meer duidelijkheid te scheppen t.a.v. de industriële en intellectuele eigendomsrechten;
•  nieuwe instrumenten te combineren met andere communautaire instrumenten zoals de

regionale fondsen;
•  te wijzen op het belang van mobiliteit van onderzoekers.

Het Comité neemt kennis van het recente voorstel van de Commissie waarin de thematische
activiteiten van het zesde kaderprogramma en EURATOM meer gedetailleerd worden uiteengezet,
en behoudt zich het recht voor hier in een volgend advies nader op in te gaan. Daarom beperkt het
Comité zich in dit advies tot een korte en krachtige samenvatting van de belangrijkste punten.

Contactpersoon : Mevrouw Birgit FULAR
(Tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)

 
 

7. VERVOER

•  Concurrentievermogen van het wegvervoer
Rapporteur : TOSH (Werkgevers - GB)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 922/2001

Kernpunten:

De EU moet optreden indien belastingen de vervoersinfrastructuur en de verschillende
vervoerswijzen parten spelen, om aldus gelijke voorwaarden te scheppen voor alle
vervoersbedrijven.

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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In de hele EU moet een concurrentiebevorderend stelsel van heffingen en belastingen worden
ingevoerd. Het ESC is van mening dat belastingen moeten worden vervangen door heffingen.
Bovendien hebben de prijsschommelingen die worden veroorzaakt door ad-valorum-
brandstofaccijnzen, een onverantwoord grote invloed op economie en mobiliteit. Er zou daarom
een vast bedrag moeten worden geheven.

Om de verplichtingen van het Kyoto-protocol na te leven pleit het ESC voor de totstandbrenging
van een fiscaal milieu dat bevorderlijk is voor investeringen in O&TO waarmee CO2-emissies
kunnen worden verminderd en de congestieproblematiek kan worden aangepakt. Het ESC vreest
dat eventuele unilaterale CO2-heffingen in de lidstaten ertoe zullen leiden dat externe
exploitanten op een voordelige manier goederen op de markt kunnen brengen.

Bij de jaarlijkse heffingen zouden "wegvriendelijke" voertuigen bevoordeeld moeten worden,
aangezien het onderhoud van wegen vaak het grootste deel van het budget in kwestie opslokt en
zware voertuigen relatief de meeste schade veroorzaken.

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

•  Veiligheidsgordels
Rapporteur: GARCIA ALONSO (Werkgevers - E)

Ref.: COM(2000) 812 def. - 2000/0315 COD - CES 923/2001

Contactpersoon: Mevrouw C. AVELLANER
(Tel.: 32 2 546.9794, e-mail: Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

Opleiding beroepschauffeurs/wegvervoer
Rapporteur : KIELMAN (Werkgevers - NL)

Ref. : COM(2001) 56 def. - 2001/0033 COD - CES 935/2001

Kernpunten :

Het Comité kan de zienswijze van de Commissie delen dat aan de situatie waarin
beroepschauffeurs in het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg zonder enige vorm
van beroepsopleiding werkzaam zijn een einde moet komen. Het kan dan ook instemmen met het -
pragmatische - voorstel een minimumbasisopleiding verplicht te stellen, zoals in sommige lidstaten
al bestaat.

Het Comité stemt in met het idee om de beroepschauffeurs die op het moment van de
inwerkingtreding van de richtlijn reeds als zodanig werkzaam zijn, vrij te stellen van de
minimumbasisopleiding, en kan zich vinden in het voorstel van de Commissie deze categorie
chauffeurs wel om de vijf jaar de verplichte bijscholing te laten volgen.

mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu
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Toch is het Comité van mening dat de Commissie zich concentreert op het kwantitatieve aspect,
dat wil zeggen het minimum aantal opleidingsuren, en zij zich onvoldoende bezighoudt met de
normen die op communautair niveau moeten worden vastgesteld op het gebied van opleiding en
examens.

Tot slot wijst het Comité erop dat het, gezien de eisen die de Commissie stelt aan de opleiders,
erg moeilijk zal zijn voldoende opleiders te recruteren.

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

8. ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE - ECONOMISCHE EN SOCIALE
SAMENHANG

•  Jaarverslag 1999 Cohesiefonds
Rapporteur : PEZZINI (Diverse werkzaamheden - I)

Ref. : COM(2001) 822 def. - CES 928/2001

Kernpunten:

Het Comité is verheugd over de gunstige resultaten die met de activiteiten van het Cohesiefonds
zijn bereikt. Wel wijst het erop dat de coördinatie tussen het Cohesiefonds en de
Structuurfondsen moet worden verbeterd ten einde de noodzakelijke synergie te genereren, en
dringt het aan op betere methoden voor economische analyses, om de voorafgaande (ex-ante)
beoordeling van projecten te optimaliseren.

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

•  Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de EG

Rapporteur : BENTO GONÇALVES (Diverse werkzaamheden - P)

Ref. : Initiatiefadvies - CES 927/2001

Kernpunten :

Het Comité is in het algemeen goed te spreken over het voorstel van de Commissie. Het wijst
erop dat het bij een technisch gezien zó complexe - en tegelijkertijd vanuit praktisch oogpunt zó
belangrijke - materie als de regeling van de financiën van de Gemeenschappen wenselijk is dat
doelstellingen als doeltreffendheid en flexibiliteit met glans worden gehaald, zij het zonder een
eveneens belangrijke doelstelling als begrotingsdiscipline hieraan op te offeren. Deze

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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doelstellingen moeten op elkaar worden afgestemd en in het kader hiervan zij gewezen op een
aantal van de opmerkingen van de Rekenkamer.

Tot slot hoopt het Comité dat het nieuwe Financieel Reglement een actieve en doeltreffende
bijdrage levert aan het streven om op termijn het financieel beheer van de Gemeenschappen met
de respectieve lidstaten te delen.

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

•  Gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)
Rapporteur: WALKER (Werkgevers - GB)

Ref. : COM(2001) 83 def. - CES 930/2001

Kernpunten :

Het Comité stemt in met het voorstel van de Commissie, maar dringt erop aan dat rekening
wordt gehouden met de bijzondere situatie van eilanden en andere regio's die vanwege hun
ligging fysiek zijn geïsoleerd van de rest van het grondgebied van de Gemeenschap.

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

•  Structurele bedrijfsstatistieken
Rapporteur: BENTO GONÇALVES (Diverse werkzaamheden - P)

Ref.: COM(2001) 38 def. - CES 929/2001

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

__________________________
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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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Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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oeuvre d'art - droit de suite
offres publiques d'acquisition

électricité et sources
d'énergie renouvelables
marge de solvabilité

des entreprises:
d'assurance vie;

d'assurance non-vie
bateaux de plaisance
instruments de mesure
institutions de retraite professionnelle
internet de premier niveau ".EU"
spectre radioélectrique
comptes trimestriels non financiers

des administartions publiques
médicaments à usage humain;

médicaments vétérinaires;
Amérique latine - Asie

aide aux populations déracinées
stratègie d'aménagement

intégré

codécison

cabillaud en mer d'Irlande
gestion des prgrammes

 communautaires - agences
R.F de Yougoslavie

assistance macrofinancière
BCE- réserves obligatoires

mines antipersonnel
mines terrestres antipersonnel
commercialisation des semences de:

plantes fouragères;
céréales;

pommes de terre;

consultation

Travaux législatifs

bilan de la présidence SV
programme d'activité de la présidence BE
OACI- transport aérien et environnement
OCM fruits et légumes
soutien aux stratègies
nationales en faveur
des pensions sûres

et durables
situation dans

l'ARY de Macédoine

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

application de la directive 94/45
consultation de travailleurs
droits de l'homme

rapport sur l'année 2000
égalité hommes femmes programme pour 2001
BCE rapport sur l'année 2000
passage à l'Euro
sécurité des activités minières
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation
protection juridique des victimes d'accidents
programmes d'orientation
pour les flottes de pêche
sommet du G8
bonifications d'intérêts sur les prêts

accordés par la BEI aux PME

Rapports requérant l'avis du PE

conférence de Bonn
sur le changement climatique

Questions orales

peine de mort dans le monde
droits de l'enfant - session spéciale de l'AG de l'ONU
libertés des religieuses au Viêt-nam
Afrique du Sud

R.D du Congo
exploitation illégale

des ressources naturelles
Belarus-Biélorussie
Pérou - tremblement de terre
Beijing - candidature aux JO 2008
situation des réfugiés

burundais en Tanzanie

Débat d'actualité

Contrôle politique

projets de budgets
BRS 3 et 4/2001

Budget 2002 procédure de concertation
état des ressources propres de l'Union

Travaux budgétaires

nouveaux marchés européens
demande de consultation du CES
accord interinstitutionnel sur la

technique de la refonte
des actes juridiques

Décisions diverses

Session JUILLET 2001 Strasbourg
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le globe en séance

bilan de la présidence suédoise

Programme d'activités de la présidence belge

Passage à l'Euro

Vietnam: Libertés religieuses

Beijing: candidature aux JO 2008

Pérou: tremblement de terre

Afrique du Sud: état de la situationR.D. du Congo: exploitation
illégale des ressources naturelles

Belarus/Biélorussie: état de la situation

Amérique latine / Asie: aide aux
populations déracinées

Tanzanie : situation des réfugiés burundais

Budget: BRS 3 et 4/2001 - procédure de concertation budget 2002
- état des ressources propres de l'UE
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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 het
volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk
kunstwerk

DELE 1996/0085
A5-0235/2001

Zimmerling

COD ***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

03-juli-01 …/… Bolkestein 02/07/01

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het
vennootschapsrecht betreffende het openbaar overnamebod

DELE 1995/0341
A5-0237/2001

Lehne

COD ***III verworpen 04-juli-01 …/… Bolkestein 03/07/01

verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de
bestrijding van antipersoonsmijnen in ontwikkelingslanden

AFET 2000/0062
C5-0247/2001
In briefvorm

COD ***II gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

04-juli-01 zonder verslag zonder verslag

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt

ITRE 2000/0116
A5-0227/2001

Rothe

COD ***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

04-juli-01 …/… Loyola de Palacio
03/07/01

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 79/267/EEG van de Raad op het gebied van de
solvabiliteitsmargevereisten voor levensverzekerings-
ondernemingen

ECON 2000/0249
A5-0211/2001

Ettl

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

04-juli-01 …/… Bolkestein 03/07/01

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 73/239/EEG van de Raad op het gebied van de
solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekerings-
ondernemingen

ECON 2000/0251
A5-0212/2001

Ettl

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

04-juli-01 …/… Bolkestein 03/07/01

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

ECON 2000/0260
A5-0220/2001

Karas

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

04-juli-01 …/… Bolkestein 03/07/01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum
goedkeuring

Raad: standpunt ter
plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire
verordening van het Europees Parlement en de Raad met
betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid

ECON 2001/0056
A5-0242/2001
Randzio-Plath

COD ***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

03-juli-01 zonder debat zonder debat

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
menselijk gebruik (gecodificeerde versie)

JURI 1999/0134
C5-0763/2000

Beysen

COD ***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

03-juli-01 zonder verslag zonder verslag

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik (gecodificeerde versie)

JURI 1999/0180
C5-0550/2000

Beysen

COD ***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

03-juli-01 zonder verslag zonder verslag

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
meetinstrumenten

ITRE 2000/0233
A5-0221/2001

Grönfeld Bergman

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

03-juli-01 zonder debat zonder debat

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de invoering van het ".EU"-topniveaudomein voor internet

ITRE 2000/0328
A5-0226/2001

Flesch

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

04-juli-01 …/… Liikanen 03/07/01

beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake een
regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese
Gemeenschap

ITRE 2000/0187
A5-0232/2001

Niebler

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-juli-01 …/… Liikanen 03/07/01

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 94/25/EG inzake de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met
betrekking tot pleziervaartuigen

ENVI 2000/0262
A5-0218/2001

Callanan

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-juli-01 …/… Liikanen 05/07/01

aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in
Europa

ENVI 2000/0227
A5-0219/2001

McKenna

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-juli-01 …/… Schreyer 04/07/01

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
acties op het gebied van de hulp aan ontwortelde
bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika en
in Azië

DEVE 2000/0338
A5-0228/2001

Carrilho

COD ***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-juli-01 …/… Patten 05/07/01

besluit van de Raad tot toekenning van macro-financiële bijstand
aan de Federale Republiek Joegoslavië

AFET 2001/0112
A5-0244/2001

Brok

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-juli-01 …/… Solbes Mira
04/07/01

verordening van de Raad inzake de bestrijding van
antipersoonsmijnen in andere derde landen dan
ontwikkelingslanden

AFET 2000/0062
C5-0053/2001
In briefvorm

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

04-juli-01 zonder verslag zonder verslag
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Datum
goedkeuring

Raad: standpunt ter
plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire
verordening van de Raad tot vaststelling van het statuut van de
uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken in het kader
van het beheer van de communautaire programma's worden
gedelegeerd

CONT 2000/0337
A5-0216/2001

Bourlanges

CNS * wetgevingsvoorstel
gewijzigd

05-juli-01 …/… Schreyer 04/07/01
Fischler 05/07/01

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

ECON 2001/0805
A5-0246/2001
Randzio-Plath

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

04-juli-01 zonder debat zonder debat

richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG,
66/402/EEG en 66/403/EEG betreffende het in de handel brengen
van respectievelijk zaaizaad van groenvoedergewassen,
zaaigranen en pootaardappelen

AGRI 2001/0089
C5-0163/2001
In briefvorm

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

04-juli-01 zonder verslag zonder verslag

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

PECH 2001/0083
A5-0213/2001

Nicholson

CNS * wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

05/07/2001 …/… Fischler 05/07/01
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II. Wetgevingsamendementen

De aantallen en de onderverdeling 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, [X]: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

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure
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 c
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richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt

2000/0116
ITRE
Rothe

A5-0227/2001
COD ***II

10 0 9 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 i-PE

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 79/267/EEG van de Raad op het gebied van de
solvabiliteitsmargevereisten voor levensverzekeringsonder-
nemingen

2000/0249
ECON

Ettl
A5-0211/2001

COD ***I

24 0 24 0 2 18 0 0 2 1 0 1 0 2 ΑΩ
<=>
i-PE

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 73/239/EEG van de Raad op het gebied van de
solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeringsonder-
nemingen

2000/0251
ECON

Ettl
A5-0212/2001

COD ***I

23 0 23 0 2 17 0 0 2 0 2 0 0 2 <=>
i-PE

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de werkzaamheden van instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening

2000/0260
ECON
Karas

A5-0220/2001
COD ***I

97 16 99 1 30 36 7 2 4 0 18 1 0 5 ΑΩ
<=>
[X]
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het
document

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure
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 c
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richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
meetinstrumenten

2000/0233
ITRE

Grönfeld Bergman
A5-0221/2001

COD ***I

29 0 29 0 5 8 3 0 0 2 3 0 8 8 ΑΩ

verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de invoering van het ".EU"-topniveaudomein voor
internet

2000/0328
ITRE

Flesch
A5-0226/2001

COD ***I

40 0 39 0 8 19 1 0 5 2 3 1 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake
een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de
Europese Gemeenschap

2000/0187
ITRE

Niebler
A5-0232/2001

COD ***I

19 5 23 0 12 6 0 0 5 0 0 0 0 1 <=>
i-PE

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 94/25/EG inzake de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen

2000/0262
ENVI

Callanan
A5-0218/2001

COD ***I

42 5 42 0 5 14 0 0 3 0 1 0 19 6 ΑΩ
<=>
i-PE

aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van
kustgebieden in Europa

2000/0227
ENVI

McKenna
A5-0219/2001

COD ***I

43 0 40 0 15 20 0 0 5 0 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende acties op het gebied van de hulp aan ontwortelde
bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden in Latijns-
Amerika en in Azië

2000/0338
DEVE

Carrilho
A5-0228/2001

COD ***I

31 0 31 0 12 15 1 0 1 0 2 0 0 4 ΑΩ
€

[X]
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Aantal aangenomen
amendementen

Aangenomen amendementen, uitgesplitst per onderdeel van het
document

Titel Referentie
commissie
rapporteur

zittingsdocument
procedure
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 c
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besluit van de Raad tot toekenning van macro-financiële
bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië

2001/0112
AFET
Brok

A5-0244/2001
CNS *

19 0 19 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 L
ΑΩ
<=>
i-PE

verordening van de Raad tot vaststelling van het statuut van
de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken in
het kader van het beheer van de communautaire
programma's worden gedelegeerd

2000/0337
CONT

Bourlanges
A5-0216/2001

CNS *

226 0 22 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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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

Initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk
Zweden met het op de aanneming van het besluit
van de Raad tot uitbreiding van het mandaat van
Europol tot de bestrijding van ernstige vormen van
internationale criminaliteit, als vermeld in de lijst
gehecht aan het Europol-Verdrag

2001/0817
LIBE

Uitbreiding werkterrein  Europol bij de
bestrijding van ernstige vormen van
internationale criminaliteit. Aanneming
van dit besluit leidt tot intrekking van het
besluit van de Raad van 29 april 1999 tot
uitbreiding van het mandaat van Europol
tot bestrijding van de valsmunterij en
vervalsing van betalingsmiddelen.

Geen Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

geen

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van richtlijn 92/6/EEG van de Raad
betreffende de installatie en het gebruik van
snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën
motorvoertuigen in de Gemeenschap- Deel II

2001/0135
RETT

Dit voorstel heeft ten doel het
toepassingsgebied van richtlijn
92/6/EEG uit te breiden ter installatie van
snelheidsbegrenzers op voertuigen van
de categorieën M2 en M3 van een
maximaal gewicht van minder dan 10 ton
(bussen en touringcars) en van de
categorie N2 (vrachtwagens met een
maximaal gewicht van meer dan 3,5 ton).

Geen In het wetgevings-
programma 2001
heropgenomen en
bekrachtigde actie

geen

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de administratieve
samenwerking op het gebied van de belasting
over de toegevoegde waarde

2001/0133
ECON

Met dit voorstel wordt een eenvormig
juridisch kader opgezet met duidelijke en
dwingende regels voor de regeling van
de samenwerking tussen de lidstaten.
Voorgesteld wordt enerzijds de
rechtsbepalingen van verordening
218/92/EEG te verscherpen, en
anderzijds de bepalingen van richtlijn
77/799/EEG erin op te nemen.

Aanneming van deze verordening
die beoogt de wederzijdse
ondersteuning van de fiscale
administraties van de lidstaten in
BTW-kwesties te versterken, zal
positieve gevolgen hebben voor het
onderdeel ontvangsten van de
communautaire begroting;

In het wetgevings-
programma 2001
heropgenomen en
bekrachtigde actie

Het voorstel voert een
reglementeringscomité in (art.40)
uit hoofde van het
comitologiebesluit 1999/0468
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

Richtlijn van de Raad en het Europees Parlement
houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van
de Raad betreffende wederzijdse bijstand van de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het
gebied van de directe en de indirecte belastingen

2001/0134
ECON

Met dit voorstel wordt geenszins beoogd
de verplichtingen van de
belastingplichtigen, noch de regels voor
de toepassing van de BTW-wetgeving te
wijzigen, maar de administratieve
samenwerking aan te passen aan de
uitdagingen van de interne markt en de
belastingadministraties aldus een
eenvoudig en doelmatig juridisch kader te
verschaffen ter bestrijding van fraude (zie
ook dossier 2001/0133).

Zie dossier 2001/0133 In het wetgevings-
programma 2001
heropgenomen en
bekrachtigde actie

Er wordt niet verwezen naar de
comitologie uit hoofde van besluit
1999/468/EEG;
Daarentegen wordt in de richtlijn
77/799/EEG in artikel 9 voorzien
in een comité waarmee een
mechanisme wordt ingevoerd van
raadplegingen tussen de
bevoegde autoriteiten van de
lidstaten enerzijds en informatie
aan de Commissie anderzijds.

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van verordening (EG) nr.
685/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 4 april 2001 betreffende de verdeling
tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn
ontvangen krachten de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en Roemenië houdende
vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het
goederenvervoer over de weg en de bevordering
van het gecombineerde vervoer

2001/0138
RETT

Dit voorstel beoogt om redenen van
coherentie de bestaande regels voor de
verdeling, het beheer en de toekenning
van de vergunningen die worden
afgegeven voor het goederenvervoer
over de weg gelijk te trekken;

geen Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Geen

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 577/98
van de Raad betreffende de organisatie van een
steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de
Gemeenschap

2001/0127
EMPL

Dit voorstel beoogt aanpassing van het
geldende juridische instrument naar
aanleiding van de aanneming van het
actieplan inzake de statistische
behoeften van de EMU

geen Nieuwe in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

In het voorstel wordt verwezen
naar het comité statistisch
programma ingesteld krachtens
artikel 1 van het besluit van de
Raad  89/382/EEG dat de
prerogatieven heeft van een
reglementeringscomité overeen-
komstig besluit 1999/468/EG;

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van verordening (EEG) 95/93
van de Raad van 18 januari 1993 houdende
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor
de toewijzing van slots op de luchthavens van de
Gemeenschap

2001/0140
RETT

Dit voorstel vormt een aanpassing van de
geldende bepalingen voor de
gemeenschappelijke regels voor de
toewijzing van slots aan de luchthavens;
het voorstel geeft gevolg aan de
conclusies van de Europese Raad van
Stockholm van 23/24 maart 2001);

geen Nieuwe in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Het voorstel voert een
reglementeringscomité in (art.13)
overeenkomstig het
comitologiebesluit  1999/0468
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

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

2001/0137
JURI

Dit voorstel beoogt de invoering van
bepalingen waarmee gemakkelijker en
eenduidig de socialezekerheidswetgeving
van de lidstaat waaronder de
medewerkers van de Europese
parlementsleden vallen, kan worden
vastgesteld, en aan deze medewerkers
aangepaste sociale dekking te
verschaffen door invoering van een
clausule inzake het optierecht met
betrekking tot de wetgeving die op hen
zou moeten worden toegepast;

geen Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Geen

Besluit van de Raad inzake een communautair
actieprogramma ter ondersteuning van niet-
gouvernementele organisaties die voornamelijk
werkzaam zijn op het gebied van
milieubescherming - Deel II

2001/0139
ENVI

Dit voorstel beoogt invoering van een
programma ter ondersteuning van de
NGO’s die voornamelijk werkzaam zijn
op het gebied van de milieubescherming
op Europees niveau en bijdragen of
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en
uitvoering van communautair beleid en
wetgeving op milieugebied in alle
Europese regio’s.

Tenuitvoerlegging van dit
programma voor de periode 2002-
2006 kost de begroting naar
schatting € 32 mln;

Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

In het voorstel wordt niet
verwezen naar de comitologie
overeenkomstig besluit
1999/468/EEG;
Opgemerkt dient echter te worden
dat de NGO’s op het gebied van
milieubescherming deel uitmaken
van de groepen van deskundigen
en comités  die door de
communautaire instellingen zijn
ingesteld voor de voorbereiding
en uitvoering van beleid,
programma’s en initiatieven van
de Gemeenschap;

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde
voorwaarden voor het goederenvervoer over de
weg en de bevordering van het gecombineerd
vervoer

2001/0032
RETT

Dit voorstel betreffende de sluiting van
een overeenkomst met Roemenië in
navolging van de praktisch identieke
reeds eerder met Bulgarije en Hongarije
gesloten overeenkomsten, beoogt het
transitvervoer over het grondgebied van
de betrokken partijen te
vergemakkelijken, met name door de
uitwisseling van vergunningen voor
transitvervoer voor goederen over de
weg;

Dit voorstel brengt uitsluitend
functioneringskosten met zich mee
voor de bekostiging van de
bijeenkomsten van het gemengd
comité EEG-Roemenië

Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Geen
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

Besluit van de Raad tot vaststelling van een
actieprogramma inzake opleiding, uitwisselingen
en bijstand voor de bescherming van de euro
tegen valsemunterij (programma "PERICLES")

2001/0105
LIBE

Dit voorstel voor een communautair
actieprogramma beoogt met een aantal
maatregelen (zie art. 3 van het voorstel)
de euro te beschermen tegen
valsemunterij. Rekening wordt gehouden
met de transnationale en pluridisciplinaire
aspecten. Met name wordt gezorgd voor
overeenstemming tussen de acties om,
uitgaande van de beste praktijken, te
komen tot een gelijk beschermingsniveau
met inachtneming van de kenmerkende
eigen tradities van elke lidstaat.

Het bedrag voor de uitvoering van
het programma voor de periode
2002-2005 wordt geschat op € 4 mln;

Nieuwe in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

In het voorstel wordt niet
verwezen naar het
comitologiebesluit 1999/468; wel
wordt het raadplegingscomité
genoemd voor de coördinatie van
de fraudebestrijding met
bevoegdheden om alle kwesties
die verband houden met de
evaluatie van de
beschermingsbehoeften van de
euro tegen valsemunterij te
behandelen, met name de
opleiding, door middel van de
Groep “deskundigen vervalsing
euro”, met inbegrip van de
toepassing van onderhavig
programma en de deelneming van
de kandidaat-lidstaten;

Besluit van de Raad houdende uitbreiding van de
werking van Besluit tot vaststelling van een
actieprogramma inzake opleiding, uitwisselingen
en bijstand voor de bescherming van de euro
tegen valsemunterij (programma "PERICLES") tot
de lidstaten die de euro niet als munteenheid
hebben aangenomen

2001/0106
LIBE

Zie dossier 2001/0105 Zie dossier 2001/0105 Nieuwe in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Zie dossier 2001/0105

Besluit van de Raad betreffende een tweede
financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de
Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling ten behoeve van het Fonds
Inkapseling Tsjernobyl - Deel II

2001/0113
BUDG

Dit voorstel  heeft betrekking op de
tweede bijdrage van € 100 mln die de
Gemeenschap heeft aangekondigd op de
tweede conferentie van geldschieters in
juli 2000 in Berlijn; deze bijdrage zal
worden verstrekt onder de voorwaarden
als vastgesteld in de artikelen 1 en 3 van
besluit 98/381/EG van de Raad van 5 juni
1998;

De kosten voor de actie worden
gefinancierd door de bestaande
begrotingslijn voor het Fonds
Inkapseling Tsjernobyl. De
overschrijving van € 25 mln als
bijdrage van 2001 geschiedt van
begrotingslijn B7-520 naar de
bestaande begrotingslijn voor het
Fonds;

In het wetgevings-
programma 2001
heropgenomen en
bekrachtigde actie

Geen

Besluit van de Raad betreffende het Europees
Jaar van personen met een handicap - 2003 -

2001/0116
EMPL

Dit voorstel betreft de 6 doelstellingen
van “het Europees Jaar van personen
met een handicap";

De financiële kosten worden geschat
op € 12 mln die ten laste komen van
begrotingslijn B5-806;

Nieuwe in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

In artikel 6 van het voorstel wordt
voorzien in een
raadplegingscomité
overeenkomstig artikel 3 van het
comitologiebesluit 1999/468/EEG;
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het prospectus dat moet worden
gepubliceerd bij een openbare aanbieding van
effecten of voor de toelating  van effecten voor
verhandeling

2001/0117
ECON

Dit voorstel beoogt de coördinatie van de
eisen die zijn gesteld aan de opstelling
van, het toezicht op en de verspreiding
van het prospectus dat moet worden
gepubliceerd bij een openbare
aanbieding van effecten of bij toelating
van effecten voor verhandeling. De
richtlijn is derhalve van toepassing op
aan het publiek aangeboden effecten of
voor verhandeling op een
gereglementeerde markt toegelaten
effecten, in de zin van de richtlijn
betreffende het verrichten van diensten
op het gebied van beleggingen in
effecten (93/22/EEG - DSI) – hetgeen
een belangrijke verandering is ten
opzichte van het bestaande systeem, dat
is gebaseerd op richtlijn 80/390/EEG
betreffende het prospectus dat
gepubliceerd moet worden voor de
toelating van effecten tot de officiële
notering op een effectenbeurs en op
richtlijn 89/298/EEG betreffende het
prospectus dat gepubliceerd moet
worden bij een openbare aanbieding van
effecten. Aanneming van deze richtlijn
leidt tot intrekking van richtlijn
80/390/EEG, als gewijzigd door de
richtlijnen 82/148/EEG, 87/345/EEG,
90/211/EEG en 94/18/EG, en richtlijn
89/298/EEG;

geen In het wetgevings-
programma 2001
heropgenomen en
bekrachtigde actie

In artikel 22 wordt verwezen naar
het comité effecten (hierna “het
comité”). Dit comité heeft tot taak
de Commissie bij te staan bij de
uitoefening van haar
bevoegdheden van niveau 2
(comitologie); ("geval
Lamfalussy"); zie ook dossier
2001/0118;
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende transacties met voorkennis en
marktmanipulaties (abus de marché)

2001/0118
ECON

Dit voorstel beoogt de integriteit van de
Europese financiële markten veilig te
stellen, gemeenschappelijke normen op
te stellen en toe te passen voor de
bestrijding van marktmisbruiken overal in
Europa en het vertrouwen van de
investeerders in die markten te
versterken;
Door aanneming van deze richtlijn komt
de richtlijn over voorkennis te vervallen;

geen In het wetgevings-
programma 2001
heropgenomen en
bekrachtigde actie

In artikel 17 wordt verwezen naar
het Europees effectencomité
("geval Lamfalussy"); de
Commissie motiveert haar
voorstel met de noodzaak
rekening te houden met nieuwe
ontwikkelingen bij de toepassing
van deze richtlijn, zodat
maatregelen voor de
tenuitvoerlegging kunnen worden
uitgewerkt om te garanderen dat
de economische actoren aan
dezelfde concurrentievoorwaar-
den voldoen en om de
samenwerking tussen de
bevoegde autoriteiten te
versterken;

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor
tabaksproducten

2001/0119
JURI

Deze richtlijn beoogt de reclame voor
tabaksproducten en sponsoring op dit
terrein te reglementeren, met
uitzondering van de TV-reclame die al
valt onder andere communautaire
regelingen. Tevens worden door deze
richtlijn regels vastgesteld, voorzover
nodig voor de voltooiing van de interne
markt, voor de reclame voor
tabaksproducten die wordt verspreid via
de diensten van de
informatiemaatschappij en via gratis
verspreiding van tabaksproducten, en
waarmee de onderhavige bepalingen
zouden kunnen worden overtreden.
De richtlijn is bedoeld als vervanging van
richtlijn 98/43/EG van 6 juli 1998 die door
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen vervallen is verklaard.

geen Nieuwe in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Geen
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

Besluit van de Raad betreffende de toetreding van
de Europese Gemeenschap tot de Codex
Alimentarius

2001/0120
ENVI

Dit voorstel beoogt de toetreding van de
Europese Gemeenschap, als volwaardig
lid, tot de  Codex Alimentarius; deze
toetreding moet het mogelijk maken bij te
dragen aan meer coherentie tussen de
normen, richtsnoeren of aanbevelingen
en andere bepalingen die door het
Comité Codex Alimentarius worden
aangenomen, alsmede tussen de andere
relevante internationale verplichtingen
van de Europese Gemeenschap.

geen In het wetgevings-
programma 2001
heropgenomen en
bekrachtigde actie

Geen

Besluit van de Raad tot verlening van een
garantie van de Gemeenschap voor verliezen van
de Europese Investeringsbank op buitengewone
leningen voor concrete milieuprojecten in het
gebied rond de Baltische Zee in Rusland in het
kader van de Noordelijke Dimensie

2001/0121
BUDG

Dit voorstel beoogt de tenuitvoerlegging
van een speciale actie ter verlening van
een garantie van de Gemeenschap aan
de EIB voor verliezen op leningen voor
milieuprojecten in het gebied rond de
Baltische Zee in Rusland.

Deze garantie dekt door de EIB per
geval verstrekte leningen van
maximaal € 100 mln; de gevolgen
voor het Garantiefonds voor
buitenlandse acties zullen in totaal €
5,85 mln bedragen;

Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Geen

Beschikking van de Raad houdende wijziging van
Beschikking 97/413/EG van de Raad inzake de
doelstellingen en bepalingen voor de
herstructurering, in de periode van 1 januari 1997
tot en met 31 december 2001, van de
communautaire visserijsector met het oog op de
totstandbrenging van een duurzaam evenwicht
tussen de visbestanden en de exploitatie daarvan

2001/0128
PECH

Zie dossier 2001/0129 Zie dossier 2001/0129 Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Zie dossier 2001/0129

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

2001/0129
PECH

Dit voorstel beoogt de aanpassing van de
geldende bepalingen om met name
rekening te houden met de noodzaak om
de coherentie tussen het beleid van
herstructurering van de sector en het
overige gemeenschappelijk visserijbeleid
tot 31 december 2002 te behouden.

geen Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

In het voorstel wordt de kwestie
van de comitologie niet
aangesneden; desalniettemin
voorziet verordening 2792/1999 in
twee comités: een raadplegings-
comité en een comité van beheer;
deze comités zijn niet aan
onderhavig voorstel aangepast.
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

Verordening van de Raad tot wijziging van
verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een
gemeenschappelijk ordening van de wijnmarkt

2001/0132
AGRI

Dit voorstel beoogt de overschakeling
van vroegere regelingen voor de
herstructurering van wijngaarden en de
toepassing van een beleid tot geleidelijke
vervanging in de wijnsector te
vergemakkelijken.

Dit voorstel heeft geen extra
gevolgen voor de begroting; de
bedragen die aan de producerende
lidstaten zijn toegekend zijn niet
gewijzigd.

Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

De comitologie wordt in het
voorstel niet aangesneden;
verordening 1493/99 voorziet
echter in een comité van beheer
waarvan de aanpassing
overeenkomstig het
comitologiebesluit 468/1999
geschiedt bij de behandeling van
dossier CNS/2001/0055 (verslag-
Ayuso Gonzalez, op de agenda
geplaatst van de vergaderperiode
van december 2001);

Verordening van de Raad betreffende de
ontwikkeling van het Schengen-informatiesysteem
van de tweede generatie (SIS II)

2001/0818
LIBE

Dit voorstel beoogt middels de
ontwikkeling van een nieuw Schengen-
informatiesysteem van de tweede
generatie (SIS-II), te profiteren van de
allernieuwste ontwikkelingen van de
informatietechnologieën en de integratie
mogelijk te maken van nieuwe taken;
Het voorstel zet het acquis van Schengen
voort en wordt gedekt door de bepalingen
van artikel 1 van besluit 1999/437/EG
van de Raad van 17 mei 1999 inzake
bepaalde toepassingsbepalingen van de
door de Raad van de Europese Unie, de
Republiek IJsland en het Koninkrijk
Noorwegen gesloten overeenkomst
inzake de wijze waarop deze twee staten
worden betrokken bij de uitvoering, de
toepassing en de ontwikkeling van het
Schengen-acquis.

De kosten voor de ontwikkeling van
SIS II komen ten laste van de
algemene begroting van de
Europese Unie, overeenkomstig de
conclusies van de Raad van 29 mei
2001; deze verordening vormt de
vereiste rechtsgrond om de voor de
ontwikkeling van SIS II en de
uitvoering van dit deel van de
begroting benodigde kredieten op de
begroting van de Gemeenschappen
op te kunnen nemen.
Aan het voorstel is geen financieel
memorandum gehecht;

Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

In het voorstel wordt in artikel 6
verwezen naar 2 comités: een
comité van beheer en een
reglementeringscomité met
verwijzing naar de artikelen 4 en 7
van het comitologiebesluit
1999/468/EG;

Besluit van de Raad inzake de ontwikkeling van
het Schengen-Informatiesysteem van de tweede
generatie  (SIS II)

2001/0819
LIBE

Zie dossier 2001/0818 zie dossier 2001/0818 Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Zie dossier 2001/0818
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Titel referentie
ten principale

juridisch kader
algemene doelstelling maatregel

financiële aspecten wetgevings-
programmering

comitologie

Besluit tot vaststelling van de bepalingen van het
verdrag van 1995 inzake een vereenvoudigde
uitleveringsprocedure tussen de lidstaten van de
Europese Unie en het verdrag van 1996 inzake de
uitleveringsprocedure tussen de lidstaten van de
Europese Unie, die een ontwikkeling vormen van
het Schengen-acquis overeenkomstig de
overeenkomst inzake de wijze waarop de
Republiek Ijsland en het Koninkrijk Noorwegen
worden betrokken bij de toepassing, uitvoering en
ontwikkeling van het Schengen-acquis

2001/0820
LIBE

Met dit voorstel worden de Republiek
IJsland en het koninkrijk Noorwegen
betrokken bij de toepassing van de
bepalingen van het verdrag voor
vereenvoudigde uitlevering en sommige
bepalingen van het uitleveringsverdrag;

Geen Niet in het
wetgevings-

programma 2001
opgenomen actie

Geen
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Begrotingswerkzaamheden

Titel Auteur Referentie
zittingsdoc.
rapporteur

Procedure Beraadsl. Ter
plenaire
Datum

goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt
ter plenaire

Opmerkingen

Situatie inzake de eigen middelen van
de Europese Unie

BUDG 2001/2019
A5-0238/2001

HAUG

INI Res. aangen.
05-juli-01

…/… Schreyer
04/07/01

Te geven gevolg
Opening van een debat tijdens het Belgische voorzitterschap ter
vaststelling op middellange termijn van een nieuw begrotingskader,
hetgeen zou kunnen uitlopen op een discussie over de voordelen van
een Europese belasting;
Aftasten van de mogelijkheden voor een verbetering van het systeem
voor de inning van de traditionele eigen middelen;    

Ontwerpen van gewijzigde en
aanvullende begroting nrs. 3 en 4/2001
Afdeling III - Commissie, Afdeling VI -
Economisch en Sociaal Comité,
Afdeling VII - Comité van de regio's

BUDG 2001/2049
A5-0239/2001

FERBER
HAUG

BUD Aanneming
GAB 3 et 4 met

wijz.
Res. aangen.

met wijz.
05-juli-01

…/… Schreyer
04/07/01

Te geven gevolg
amendementen 3 et 4 (GAB 3/2001) betreffende het organigram voor
O/TO en OLAF; en amendement 1 (GAB 4/2001) inzake de
begrotingslijnen voor de westelijke Balkan;

Begroting 2002: overlegprocedure vóór
de eerste lezing door de Raad

BUDG 2001/2063
A5-0241/2001

COSTA NEVES

BUD Res. aangen.
05-juli-01

…/… Schreyer
04/07/01

Te geven gevolg
Herhaling prioriteiten van de richtsnoeren voor de begroting 2002 met
name voor de volgende terreinen:
landbouw;
visserij;
GBVB;
administratieve uitgaven;
hervorming van de Commissie;
uitvoering initiatieven van het Parlement;
e-learning en sociale integratie;
buitenlandse acties; migratie- en asielbeleid;
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Politieke controle

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Opmerkingen

Resolutie over het werkdocument van de
Commissie over de buitengerechtelijke
beslechting van consumentengeschillen
(aanbeveling 98/257/EG en conclusies van
de Europese Raad van Tampere)

2000/2209
JURI

A5-0134/2001
INI

RC aangen. met wijz.
03-juli-01

…/… Byrne
02/07/01

Te geven gevolg
Invoering van een handvest van beste praktijken ter verbetering van de vorming en
voorlichting van de consument;
Opsomming parameters voor uitvoering van het EBG-net;

Verslag met aanbevelingen aan de
Commissie betreffende een vijfde richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad
inzake motorrijtuigenverzekering ter
verbetering van de rechtsbescherming van
slachtoffers van ongevallen

2000/2126
JURI

A5-0174/2001
INI

Res. aangen.
03-juli-01

…/… Bolkestein
02/07/01

Te geven gevolg
Indiening van een wetgevingsvoorstel betreffende een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering voor het autoverkeer om slachtoffers van ongevallen
rechtsbescherming te bieden; vervaldatum 3 oktober 2001

Resultaten van de meerjarige
oriëntatieprogramma's voor de
vissersvloten per einde 1999

2001/2056
PECH

A5-0188/2001
COS

Res. aangen.
05-juli-01

…/… Fischler
05/07/01

Te geven gevolg
Aanneming van duidelijke en nauwkeurige criteria voor de meting van de capaciteit van
de schepen en categorieën van vissersvloten;
Inachtneming van de bepalingen ter inkrimping van de visservloot uit hoofde van de
MOP’s;
Informatie aan de Commissie visserij van het EP over genomen maatregelen.
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Opmerkingen

Jaarverslag van de Europese Unie over de
mensenrechten in de wereld in 2000 en het
mensenrechtenbeleid van de Europese
Unie

2000/2105
AFET

A5-0193/2001
INI

Res. aangen. met wijz.
05-juli-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Te geven gevolg
Vaststelling van specifieke, beperkte en controleerbare jaarlijkse prioriteiten op dit
terrein;
Invoering van mechanismen ter controle en evaluatie van de verkregen resultaten op
het gebied van democratisering en eerbiediging van de rechten van de mens in de
derde landen;
interinstitutionele discussie over het te geven gevolg aan het dossier mensenrechten
en democratie vergezeld van voorstellen;
uitwerking van procedures die het mogelijk maken aparte gevallen van schending van
de mensenrechten gecoördineerd en coherent te volgen, via de bevoegde commissie
en de werkgroep mensenrechten, alsmede via de interparlementaire delegaties en de
gemengde parlementaire commissies;
organisatie met vertegenwoordigers van het Parlement, van aan de vergaderingen van
de werkgroep van de Raad mensenrechten (COHOM) voorafgaande vergaderingen en
vergaderingen met het oog op de jaarlijkse commissie van de Verenigde Naties over
de mensenrechten;
gevolggeving aan de dossiers inzake de mensenrechten door de eenheid
beleidsplanning en vroegtijdig waarschuwingssysteem, en verzoek aan de Hoge
Vertegenwoordiger/secretaris-generaal van het GBVB om het EP te informeren over
de werkzaamheden van de werkgroep “horizontale kwesties”;
instelling van een mechanisme voor dialoogvorming en raadpleging tussen de NGO’s
en de instellingen van de EU;
verzoek om een voortgangsverslag over de hervorming van het beheer van de
buitenlandse steun;
installatie van een telefonische helpdesk en een elektronische brievenbus voor
informatie over de aanvraag van subsidies en organisatie van studiedagen over de
verlening van communautaire subsidies aan plaatselijke NGO’s;
diepgaand onderzoek naar de bestaande belemmeringen van de vrijheid van de
media;
expliciet aansnijden, in het kader van het partnerschap voor de toetreding van Turkije,
van de kwestie van de schending van de mensenrechten waar het de Koerdische
bevolking betreft;
verzoek aan de EU een onderzoek te verrichten om vast te stellen in welke mate haar
beleid bijdraagt aan de afschaffing van het systeem van kasten en “untouchables” in
India;
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Opmerkingen

Verslag over veilig uitoefenen van
mijnbouwactiviteiten: follow-up van recente
mijnongevallen

2001/2005
ENVI

A5-0214/2001
COS

Res. aangen.
05-juli-01

…/… Schreyer
04/07/01

Te geven gevolg
Wijziging richtlijn Seveso II;
Noodzaak van een richtlijn betreffende mijnafval die zowel van toepassing is op de nog
werkende mijnen als op de gesloten mijnen en afvalstortplaatsen;

Verslag over de mogelijkheden en middelen
om het bedrijfsleven bij te staan bij de
omschakeling op de euro

2000/2278
ECON

A5-0222/2001
INI

Res. aangen.
04-juli-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Te geven gevolg
Diverse praktische maatregelen om de omschakeling op de euro te vergemakkelijken;

Jaarverslag 2000 van de Europese
Centrale Bank

2001/2090
ECON

A5-0225/2001
COS

Res. aangen. met wijz.
04-juli-01

…/… Solbes Mira
03/07/01

Te geven gevolg
Verzoek aan de ECB om "een econometrisch model en een halfjaarlijks algeheel
verslag van de economische ontwikkelingen in elk van de landen in de eurozone te
publiceren", suggesties te doen voor de aard van de driemaandelijkse monetaire
dialoog met het Parlement en voor een grotere betrokkenheid van het Europees
Parlement bij de benoeming van de leden van de directie van de ECB;

Jaarverslag van de Europese Unie over de
mensenrechten

2000/2231
LIBE

A5-0223/2001
INI

Res. aangen. met wijz.
05-juli-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Te geven gevolg
Aanbevelingen betreffende de benodigde middelen gericht tot:
het Europees Parlement; de Raad; de Commissie;
alsmede over kwesties die verband houden met:
het recht op leven, het verbod op martelingen en onmenselijke behandeling (Politie,
gevangenissen, vluchtelingen, minderjarigen, psychiatrische internering), het verbod
op slavernij en dwangarbeid;
de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens; vrijheid van gedachte,
gewetens- en godsdienstvrijheid; de vrijheid van meningsuiting en toegang tot
informatie; asielrecht en burgerrechten van derde landen; eerbiediging van de
gelijkheid van de burgers; eerbiediging van rechtvaardige arbeidsvoorwaarden;
Europees burgerschap; vrijheid van verkeer en verblijf; recht op een eerlijk proces;

Raamstrategie inzake de gelijkheid van
mannen en vrouwen: Werkprogramma voor
2001

2001/2089
FEMM

A5-0224/2001
COS

Res. aangenomen
03-juli-01

Zonder
debat

zonder
debat

Te geven gevolg:
Indiening van een evaluatieverslag over de naleving van de aangenomen resoluties,
aanbevelingen en richtlijnen;
Voorstellen tot wijziging van richtlijnen 75/117/EEG, 92/85/EEG, 89/391/EEG;
Indiening programma van werkzaamheden voor 2002 vóór november 2001;

Strategie van de Europese Unie voor de
Conferentie van Bonn over
klimaatverandering

…/…
ENVI

B5-0473/2001
QUO-

Raad/Commissie

Res. aangen. met wijz.
05-juli-01

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Te geven gevolg
Gestructureerde samenwerking van de deelnemers van het Europees Parlement met
de andere delegatieleden van de Europese Unie om aldus de onderhandelingspositie
van de Europese Unie te versterken;
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Opmerkingen

Bijeenkomst van de Europese Raad op 15
en 16 juni 2001 te Göteborg

…/…
Fracties

B5-0474/2001
verklaring

Raad/Commissie

RC aangen. met wijz.
04-juli-01

Persson
03/07/01

Wallström
03/07/01

Te geven gevolg
Vaststelling van standpunten inzake:
uitbreiding; Ierland; toekomst van de Unie, duurzame ontwikkeling met verzoek van het
Parlement om te worden betrokken bij de voorbereiding en de vervolgfasen van dit
proces; transatlantische betrekkingen; EVDB; Midden-Oosten; VRJM, Europese
Conferentie;

Programma van werkzaamheden van het
Belgische voorzitterschap

…/…
Raad
…/…

Verklaring Raad

…/… Verhofstadt
04/07/01

Prodi
04/07/01

Indiening van het dossier met name met het oog op de Europese Raad van Laken

Top van de staatshoofden en
regeringsleiders van de G8-landen

…/…
Commissie

…/…
Verklaring
Commissie

…/… …/… Patten
05/07/01

Debat in de plenaire vergadering
Presentatie van de agenda van de Top, met toelichting, met name betreffende de
volgende kwesties:
- bestrijding seksueel overdraagbare ziekten;
- ontwikkelingszaken en kwesties betreffende het beheer van de schuldenlast van de
ontwikkelingslanden;
- klimaatverandering en Kyoto-protocol;
- conflicten op de Balkan en in het Midden-Oosten;
- nucleaire veiligheid;
- voedselveiligheid

Gemeenschappelijke ordening der markten
in de groenten- en fruitsector

…/…
Fracties

B5-0480/2001
Verklaring
Commissie

Res. aangen. met wijz.
05-juli-01

…/… Byrne
02/07/01

Te geven gevolg
Overeenkomstig artikel 192 EGV: indiening van voorstellen tot verbetering van het
functioneren van de gemeenschappelijke markt, met name teneinde:
concentratie van het aanbod in producentengroeperingen te bevorderen, niet alleen op
nationaal maar ook op communautair niveau;
de problemen die verband houden met de operationele programma's en fondsen
beperken;
de ecologische en kwaliteitsproductie te stimuleren volgens strengere criteria dan de
criteria van de Europese richtlijnen;
de negatieve gevolgen van de sluiting van handelsovereenkomsten met derde landen
te beperken;
de marktregulering te verbeteren;
een permanent kader van maatregelen op te zetten ter ondersteuning van de
schaalvruchten en St-Jansbrood;



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN128

Bulletin 03.09.2001 - NL- PE 304.998

Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Opmerkingen

Organisatie van de internationale
burgerluchtvaart – OIBL - luchtvervoer en
milieu

…/…
Commissie

…/…
Verklaring
Commissie

…/… …/… De Palacio
02/07/01

Herinnering aan de grote lijnen van de in december 2000 door de Commissie
gepresenteerde mededeling, die werd ondersteund door de Raad Vervoer;
Op de voorgrond plaatsen van kwesties die verband houden met de verschillende
benaderingswijzen van de EU en andere derde landen die lid zijn van de IOBL;

Doodstraf in de wereld …/…
Fracties

B5-0484/2001
Actualiteitendebat

RC aangen. met wijz.
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Uitroepen van een "Europese dag tegen de doodstraf";
volledige aanwending van de daartoe bestemde posten van de begroting voor 2001
voor de bevordering van de democratie en de rechten van de mens, waarbij alle
communautaire initiatieven die ten doel hebben een moratorium, de afschaffing van de
doodstraf te verkrijgen met voorrang en als dringend zullen worden behandeld, en
concrete ondersteuning van alle niet-gouvernementele organisaties die daarvoor
ijveren;
de afschaffing van de doodstraf en het wereldwijde moratorium op terechtstellingen
beschouwen als een wezenlijk onderdeel van de betrekkingen van de Europese Unie
met de derde landen en hiermee rekening houden bij het sluiten van overeenkomsten
met derde landen;

Kandidatuur van Peking voor de
Olympische Spelen van 2008

…/…
Fracties

B5-0487/2001
Actualiteitendebat

RC aangenomen
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Vaststelling van richtsnoeren waarin opgenomen de algemene verplichting voor de
landen die kandidaat zijn voor de organisatie van de Olympische Spelen om de
mensenrechten en de democratische beginselen te eerbiedigen;

Bijzondere Bijeenkomst van de Algemene
Vergadering van de VN over kinderen

…/…
Fracties

B5-0483/2001
Debat-

Mensenrechten

RC aangen. met wijz.
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Een pakket van suggesties om te bewerkstelligen dat op de buitengewone zitting van
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over kinderen concrete voorstellen
worden gedaan;

Vrijheid van religie in Vietnam …/…
Fracties

B5-0482/2001
Debat-

Mensenrechten

RC aangenomen
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Invrijheidstelling van alle gewetensgevangenen, met name de Hoogeerwaarde Thich
Huyen Quang en de Zeereerwaarde Thich Quang Do, alsmede van de priester Nguyen
Van Ly;
Verzoek aan de delegatie van het EP voor de betrekkingen met de landen die lid zijn
van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea om een reis te plannen naar
Vietnam om aldaar de religieuze leiders te ontmoeten van alle religieuze stromingen,
met name degenen die gevangen zijn genomen;
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Opmerkingen

Zuid-Afrika …/…
Fracties

B5-0489/2001
Debat-

Mensenrechten

RC aangenomen
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Verzoek aan de lidstaten, de Commissie, de EIB en de internationale gemeenschap
om Zuid-Afrika te ondersteunen in het kader van hun respectieve programma’s voor
Zuid-Afrika, nieuwe maatregelen te treffen ter voorkoming en bestrijding van de
criminaliteit en de bestaande maatregelen te verscherpen om aldus het gevoel van
veiligheid, dat onontbeerlijk is voor de economische ontwikkeling en een vreedzame
samenleving, te doen toenemen;

Wit-Rusland …/…
Fracties

B5-0481/2001
Debat-

Mensenrechten

RC aangen. met wijz.
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Verzoek aan de parlementaire trojka voor Wit-Rusland om een in overleg opgesteld en
eenvormig voorstel te doen inzake de waarneming van de presidentsverkiezingen in
Wit-Rusland;
Uitvoering van een actieprogramma voor Wit-Rusland naar het model van de
programma’s die al lopen in de voormalige republieken van Oost-Europa, rekening
houdend met de specifieke situatie en het milieu in deze republiek;

Illegale exploitatie van de natuurlijke
hulpbronnen in de Democratische
Republiek Congo

…/…
Fracties

B5-0485/2001
Actualiteitendebat

RC aangenomen
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Ondersteuning van het initiatief van het Belgische voorzitterschap om op zijn agenda
een voorrangspositie te geven aan de Democratische Republiek Congo;
Verzoek aan de Europese Raad om de interne Congolese dialoog aan te moedigen

Aardbeving in Peru …/…
Fracties

B5-0493/2001
Actualiteitendebat

RC aangen. met wijz.
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Mogelijkheid om de communautaire steun aan te passen aan de werkelijke behoeften
die na de ramp zijn vastgesteld, naarmate de omvang van de ramp bekend wordt

Situatie van de Burundische vluchtelingen
in Tanzania

…/…
Fracties

B5-0494/2001
Actualiteitendebat

Res. aangen.
05-juli-01

…/… Patten
05/07/01

Te geven gevolg
Passende maatregelen treffen om de Tanzaniaanse autoriteiten te steunen in hun actie
ten behoeve van de Burundese vluchtelingen;

Ondersteuning van nationale strategieën
ten behoeve van veilige en betaalbare
pensioenen door middel van een
geïntegreerde benadering

…/…
Commissie

…/…
Mededeling

…/… …/… Diamantopo
ulou

03/07/01

Te geven gevolg
Presentatie van de op 03/07/2001 aangenomen mededeling van de Commissie, en
van het aan de lidstaten voorgestelde tijdschema voor de indiening van hun nationale
strategieën: termijn: zomer 2002,
Eerste evaluatieprocedure van deze strategieën op de Europese Raad lente 2003;
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Titel Referentie
Auteur

Zittingsdocument
Procedure

Beraadslagingen ter
plenaire

Datum goedkeuring

Raad:
standpunt
ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Opmerkingen

Rentesubsidie voor leningen van de
Europese Investeringsbank aan kleine en
middelgrote ondernemingen

2001/2015
CONT

A5-0215/2001
COS

Res. aangenomen
04-juli-01

Zonder
debat

zonder
debat

Te geven gevolg
Verzoek aan de EIB tenminste eenmaal per jaar een evaluatieverslag te presenteren in
het Europees Parlement;
Verzoek om toelichting door de Commissie bij het kwijtingsverslag voor 15 oktober
2001;
Verzoek aan de Rekenkamer om verslag te doen van de door haar geconstateerde
voortgang terzake in haar verslag over het jaar 2000;

Situatie in de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië

…/…
Raad/Commissie

…/…
Verklaring

Raad/Commissie

…/… Michel
04/07/01

Patten
04/07/01

Informatie over de recente ontwikkelingen van het dossier: balans van de ministeriële
trojka die naar Skopje is gereisd;
Verduidelijking over de reikwijdte van het mandaat van de heer Léotard, benoemd tot
speciaal vertegenwoordiger van de Unie in de VRJ Macedonië;
Vaststelling van een overeenkomst tussen de constitutionele kwesties die zijn
aangesneden door de missie ter plaatse van de heer Badinter en de kwesties
betreffende de veiligheid waarvan de behandeling in samenwerking met de NATO
wordt voortgezet.
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Diverse besluiten
Titel Auteur Rapporteur Zittings-

document
Referentie Procedure Beraadslagingen ter

plenaire
Raad: standpunt

ter plenaire
Commissie:

standpunt ter
plenaire

Opmerkingen

Ontwerp van interinstitutioneel
akkoord over een systematischer
gebruik van de herschikking van
besluiten

JURI Palacio
Vallelersund

i

A5-
0230/2001

2000/2266 ACI Res. Aangenomen
03/07/01

zonder debat zonder debat Te geven gevolg
Clausule betreffende de
inwerkingtreding van het akkoord:
"de dag volgende op die van de
bekendmaking in het PB van de
EG";
Clausule voor de evaluatie van het
akkoord: 3 jaar na de
inwerkingtreding;

Nieuwe Europese arbeidsmarkten,
open voor allen, met toegang voor
allen

EMPL …/… …/… 2001/2084 Saisine
CES

raadpleging
goedgekeurd

03/07/01

zonder debat zonder debat Te geven gevolg
Verzoek om raadpleging van het
ESC
(artikel 52 van het Reglement);
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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.
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Opmerkingen
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Opmerkingen

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

2000/0157
EMPL

A5-0155/2001
COD ***II

geen
am.

60,00% geen am. 30,00% 0,00% 30,00% geen am. 22,50% 24,00% Aangezien de door de Commissie aanvaarde
amendementen voornamelijk ten doel hebben
het gewijzigde voorstel te herstellen, is het niet
te verwachten dat het advies van de Commissie
een wijziging van het voorstel met zich
meebrengt;
De Raad zal waarschijnlijk enkele EP-
amendementen in zijn tweede lezing
overnemen, waarschijnlijk die waarmee de
Commissie weinig of geen problemen heeft. Het
is echter praktisch zeker dat een aantal
amendementen onaanvaardbaar is voor de
Raad, met inbegrip van die amendementen die
ook door de Commissie niet kunnen worden
aanvaard (bijv. de rol van het EP, stijging van
de begroting, financiering van
innoveringsprojecten). Bemiddeling is daarom
onvermijdelijk.

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

1998/0323
ENVI

A5-0118/2001
COD ***II

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. Geen gevolg, gemeenschappelijk standpunt
aangenomen
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Opmerkingen

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad
inzake algemene
productveiligheid

2000/0073
ENVI

A5-0133/2001
COD ***II

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% geen am. 45,00% 38,57% Aangezien de Commissie 5 amendementen
volledig of gedeeltelijk aanvaardt, zal het
voorstel worden gewijzigd. De nieuwe tekst
wordt opgesteld.
De Raad aanvaardt niet alle aangenomen
amendementen. Bemiddeling is daarom de
volgende stap. Het voorzitterschap heeft al
mogelijke compromissen opgesteld die het
COREPER gunstig heeft ontvangen. Op basis
daarvan kan verder worden onderhandeld.

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad
houdende wijziging van
Richtlijn 95/53/EG van de
Raad tot vaststelling van de
beginselen inzake de
organisatie van de officiële
controles op het gebied van
diervoeding en van Richtlijn
99/29/EG van de Raad
inzake ongewenste stoffen
en producten in diervoeding

2000/0068
ENVI

A5-0136/2001
COD ***II

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% Het Zweedse voorzitterschap kon op de
Landbouwraad van 19 juni 2001 met algemene
stemmen overeenstemming bereiken over de
resolutie van het EP en de amendementen op
het gemeenschappelijk standpunt.
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Opmerkingen

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

2000/0065
RETT

A5-0140/2001
COD ***II

geen
am.

geen am. 50,00% geen am. geen am. 50,00% geen am. geen am. 50,00% Op 14 juni nam de Commissie het gewijzigde
voorstel aan waarin gedeeltelijk rekening werd
gehouden met aanvaardbare amendementen
van het Europees Parlement.
Het dossier wordt volgens de
bemiddelingsprocedure verder behandeld.

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

2000/0066
RETT

A5-0144/2001
COD ***II

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 50,00% 50,00% Op 14 juni nam de Commissie het gewijzigde
voorstel aan waarin rekening werd gehouden
met aanvaardbare amendementen van het
Europees Parlement.
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Opmerkingen

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

2000/0021
CULT

A5-0115/2001
COD ***II

geen
am.

geen am. 100,00% geen am. geen am. 100,00% geen am. 100,00% 100,00% Op de Onderwijsraad van 28 mei werd een
politiek akkoord bereikt met het oog op de
aanneming van een aanbeveling door een
toekomstige Raad.

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

2000/0032
LIBE

A5-0318/2000
COR/1COD

***I

100,00% 100,00% 100,00% geen am. geen am. 100,00% geen am. 100,00% 100,00% De Raad nam de gewijzigde verordening aan op
28 mei 2001.

richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot
wijziging van de Richtlijnen
87/660/EEG en 83/349/EEG
met betrekking tot de
waarderingsregels voor de
jaarrekening en de
geconsolideerde
jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen

2000/0043
JURI

A5-0130/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 100,00% geen am. geen am. 100,00% geen am. 100,00% 100,00% De Commissie gaat akkoord met alle
amendementen, die eveneens aanvaardbaar
zijn voor het COREPER, dus het voorstel hoeft
niet te worden gewijzigd.
Op 31 mei heeft de Raad in eerste lezing het
aldus door het Parlement gewijzigde voorstel
aangenomen.

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

2000/0221
ENVI

A5-0125/2001
COD ***I

0,00% 50,00% 50,00% geen am. 0,00% geen am. geen am. 100,00% 60,00% Tot op heden heeft de Raad geen standpunt
ingenomen over het oorspronkelijke voorstel
(COM(2000) 529). Er wordt dus pas een
standpunt van de Raad verwacht over het
gewijzigde voorstel. Het is thans dus niet
mogelijk aan te geven wanneer een
gemeenschappelijk standpunt zal worden
aangenomen.
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Opmerkingen

Richtlijn van het Europees
parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn
70/220/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lid-staten
met betrekking tot maatrege-
len tegen luchtverontreiniging
door emissies van
motorvoertuigen

2000/0211
ENVI

A5-0131/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 100,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% De Commissie heeft niet schriftelijk een
gewijzigd voorstel voorgelegd;
de richtlijn werd in eerste lezing aangenomen
op de Milieuraad van 7/8 juni 2001.

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

2000/0035
ENVI

A5-0135/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 75,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 72,37% 72,50% Advies Commissie gepubliceerd op 6 juni 2001
COM(2001) 317;
op de Milieuraad van 7 juni 2001 werd politieke
overeenstemming bereikt over een
gemeenschappelijk standpunt.

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

2000/0159
ENVI

A5-0146/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 26,67% geen am. 100,00% 46,67% geen am. 37,50% 40,00% Advies Commissie gepubliceerd op 6 juni 2001
(COM(2001) 316);
de Raad stemde in met het gemeenschappelijk
standpunt op 7 juni 2001. Verschillende
amendementen van het EP werden niet
overgenomen.

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

2000/0158
ENVI

A5-0148/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 58,57% geen am. geen am. geen am. geen am. 55,68% 55,93% Advies Commissie gepubliceerd op 6 juni 2001
(COM(2001) 315);
de Raad stemde in met het gemeenschappelijk
standpunt op 7 juni 2001. Verschillende
amendementen van het EP werden niet
overgenomen.
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Opmerkingen

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

2001/0029
ENVI

A5-0175/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 14,76% 0,00% geen am. 8,00% geen am. 46,76% 42,72% Op de Milieuraad van 7 juni 2001 werd politieke
overeenstemming bereikt over een
gemeenschappelijk standpunt. Uit het document
van de Commissie blijkt dat dit
gemeenschappelijk standpunt, waarin
verschillende belangrijke punten van
bezorgdheid van het EP worden overgenomen,
in de herfst van 2001 kan worden afgerond.

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
verplicht gebruik van
veiligheidsgordels in
voertuigen van minder dan
3,5 ton

2000/0315
RETT

A5-0141/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% geen am. 80,00% 83,33% Volgens het document van de Commissie is de
tekst van het voorzitterschap veel complexer
dan zowel het oorspronkelijke voorstel als het
voorstel met daarin opgenomen de
aanvaardbare amendementen van het EP in
eerste lezing. Er zou overeenstemming over
een gemeenschappelijk standpunt kunnen
worden bereikt op de Vervoersraad van 28 juni.
Maar gezien de thans uiteenlopende inzichten
van de Raad enerzijds en de Commissie
anderzijds, is dit niet waarschijnlijk.
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Opmerkingen

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

2000/0297
RETT

A5-0151/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 50,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 16,67% 21,43% De Commissie zal spoedig een gewijzigd
voorstel aannemen met daarin verwerkt de
amendementen die zij heeft aanvaard;
het zal niet eenvoudig zijn om het dossier af te
sluiten in eerste lezing. Waarschijnlijk zal de
Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt
aandringen op uitsluiting van chauffeurs die
onderdaan zijn van een lidstaat.
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Opmerkingen

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

A5-0173/2001
COD ***I

geen
am.

geen am. 37,50% geen am. geen am. geen am. geen am. 53,57% 52,17% Overeenkomstig de conclusies van de
Europese Raad van Stockholm moet dit voorstel
worden aangenomen vóór het einde van 2001.
Over het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad werd op 11 juni 2001 een unanieme
politieke overeenstemming bereikt. Omdat de
politieke overeenkomst niet inhield dat een
groot aantal amendementen van het Parlement
als overgenomen in het gewijzigd voorstel van
de Commissie, naar inhoud of vorm werd
overgenomen, zal de reactie van het Parlement
waarschijnlijk zowel de vorm als de inhoud
betreffen en het is daarom zeer waarschijnlijk
dat de bemiddelingsprocedure zal worden
gevolgd. Hierdoor zou de termijn voor de
uiteindelijke aanneming in gevaar kunnen
komen.
Het is van belang op te merken dat de
Commissie een officiële verklaring heeft laten
opnemen in de notulen van de Raad van 11 juni
over het feit dat de Raad de meerderheid van
de amendementen van het Europees Parlement
die in het gewijzigde voorstel van de Commissie
waren overgenomen, niet in aanmerking heeft
genomen.
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Opmerkingen

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

2000/0901
CONT

A5-0154/2001
CNS *

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 21,50% 21,50% De Commissie zou het voorstel kunnen wijzigen
en wel in de artikelen 1, 9 bis, 10, 43 bis en 107,
afgezien van de andere amendementen die
gezien de adviezen van de andere instellingen
ook in aanmerking moeten worden genomen.
Het voorstel werd in de plenaire vergadering
zonder debat aangenomen en de Commissie
heeft zich niet uitgesproken over de
amendementen van het Parlement;
Als alles normaal verloopt, zal de Commissie de
definitieve verordening in juli aannemen, met
inachtneming van het advies van de andere
instellingen, volgens de schriftelijke procedure
na raadpleging van de diensten (a priori beperkt
tot de horizontale diensten); het advies van de
Rekenkamer hebben wij tot op heden 6/6/2001
nog niet ontvangen.

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

2001/0804
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% Het EP is opnieuw geraadpleegd, na de Raad
BZ van 28 en 29 mei en het bereikte akkoord
over het ontwerpbesluit;
de werkgroep fraudebestrijding heeft op 15 juni
laten weten dat het Zweedse voorzitterschap de
twee ontwerpverordeningen (in de door de
juristen-linguïsten herziene versie) als een A-
punt aan het COREPER zal voorleggen om ze
aan te nemen op de laatste Raad (Vervoersraad
van 27 juni).

Verordening van de Raad
betreffende de bescherming
van de euro tegen
valsemunterij

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% Zie dossier 2001/0804
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Opmerkingen

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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen Zie dossier 2001/0804

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

2000/0826
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

De Commissie heeft geen mededeling gedaan
over het gegeven gevolg (zie doc.
SP(2001)2087).

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

2000/0825
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

De Commissie heeft geen mededeling gedaan
over het gegeven gevolg (zie doc
SP(2001)2087).

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

2000/0817
LIBE

A5-0153/2001
CNS *

De Commissie heeft geen mededeling gedaan
over het gegeven gevolg (zie doc
SP(2001)2087).

Aanbeveling van de Raad
over alcoholgebruik door
kinderen en adolescenten

2001/0801
ENVI

A5-0150/2001
CNS *

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. geen am. 34,62% 34,62% Het gewijzigde voorstel werd op 1 juni 2001
ingediend (COM(2001) 310);
het besluit werd door de Raad Volksgezondheid
aangenomen op 5 juni 2001.
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Opmerkingen

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

2000/0358
AGRI

A5-0137/2001
CNS *

geen
am.

geen am. 0,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 5,58% 5,00% De Commissie is niet voornemens het voorstel
te wijzigen;
op de Landbouwraad van 19 juni 2001 werd een
politiek akkoord bereikt over het voorstel
betreffende olijfolie waarin de bestaande
bepaling werd verlengd met drie jaar tot het
einde van het verkoopseizoen 2003/2004. De
nieuwe regels kunnen echter al vanaf 1.11.2002
door producentenorganisaties worden
toegepast. Na afwerking van de tekst door het
SCL zal de verordening als een A-punt op de
volgende Raadsvergadering worden
aangenomen.

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

2001/0042
AGRI

A5-0142/2001
CNS *

geen
am.

geen am. 100,00% 5,00% geen am. geen am. geen am. 6,25% 10,83% De Commissie is niet voornemens het voorstel
te wijzigen;
op de Landbouwraad van 19 juni 2001 werd met
gekwalificeerde meerderheid een politiek
akkoord bereikt. Het SCL zal de wetstekst
moeten afwerken zodat het als een A-punt kan
worden aangenomen op een toekomstige
Raadsvergadering.
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Opmerkingen

Verordening van de Raad
betreffende de sluiting van
het Derde Protocol tot
vaststelling van de
voorwaarden voor de
uitoefening van de visserij als
bedoeld in de visserij-
overeenkomst tussen de
EEG, enerzijds, en de
regering van Denemarken en
de lokale Regering van
Groenland, anderzijds

2000/0348
PECH

A5-0129/2001
CNS *

geen
am.

geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% geen am. 0,00% 0,00% De Commissie is niet voornemens het  voorstel
te wijzigen;
de Raad zal in de loop van juli 2001 zijn
standpunt bepalen.

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

2001/0011
AFCO

A5-0167/2001
CNS *

geen
am.

45,00% 25,00% 75,00% geen am. geen am. geen am. 78,57% 70,96% Op 21/6/2001 aangenomen en aan de Raad en
het Europees Parlement toegezonden;
discussie is gaande in de Raad en zal
ongetwijfeld tijdens het Belgische
voorzitterschap worden afgesloten.

!

II. Overige teksten

titel referentie Fractie of
commissie

Zittingsdoc. bestemming referentiedoc.
Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen
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titel referentie Fractie of
commissie

Zittingsdoc. bestemming referentiedoc.
Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen

Besluit van het Europees Parlement en de Raad
over aanpassing van de Financiële vooruitzichten
teneinde rekening te houden met de uitvoering van
de begroting (door de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad voorgelegd overeenkomstig
de paragrafen 16-18 van het Interinstitutioneel
Akkoord van 6 mei 1999)

2001/0075 BUDG A5-0110/2001 Raad, Commissie SP(2001)2087 vervolg in het kader van de begrotings-
/kwijtingsprocedure

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

2001/2026 BUDG A5-0138/2001 Raad, Commissie, betrokken
instellingen

SP(2001)2087 vervolg in het kader van de begrotings-
/kwijtingsprocedure

Ontvangsten en uitgaven van het
EuropeesParlement voor het begrotingsjaar 2002

2001/2062 BUDG A5-0166/2001 Raad, Commissie SP(2001)2087 vervolg in het kader van de begrotings-
/kwijtingsprocedure

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

2000/2102 ITRE A5-0116/2001 Raad, Commissie, reg./parl. lidst. SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

Beschikbaarheid van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik

2001/2054 ENVI A5-0119/2001 Raad, Commissie SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

Jaarlijkse evaluatie van de tenuitvoerlegging van de
stabiliteits- en convergentieprogramma's

2001/2009 ECON A5-0127/2001 Raad, Commissie, reg./parl. lidst. SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

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

2001/2001 CONT A5-0114/2001 Raad, Commissie, CvdR, reg, parl.,
rekenkamers betrokken lidstaten

SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

Toepassing, voor de periode van 01/07/99 t/m
31/12/2001, van een meerjarenschema van
algemene tariefpreferenties teneinde de
douanevrijstelling zonder enige kwantitatieve
beperking uit te breiden tot producten van oorsprong
uit de minst ontwikkelde landen

2000/0239 DEVE A5-0128/2001 Raad, Commissie SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

Wederzijdse erkenning van definitieve beslissingen
in strafzaken

2000/2295 LIBE A5-0145/2001 Raad, Commissie SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

Grote economische beleidsrichtsnoeren van de
lidstaten en de Gemeenschap voor 2001

2001/2081 ECON A5-0165/2001 Raad, Commissie, parl. lidst. SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

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

2000/2337 CULT A5-0152/2001 Raad, Commissie, reg./parl. lidst. SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

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

2000/2090 CULT A5-0299/2000 Raad, Commissie, reg./parl. lidst. SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven
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titel referentie Fractie of
commissie

Zittingsdoc. bestemming referentiedoc.
Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen

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

2000/2088 CULT A5-0302/2000 Raad, Commissie, reg. lidst. SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

Vooruitgang bij de totstandbrenging van een ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR)
in het jaar 2000

…/… LIBE B5-0339/2001 Raad, Commissie, parl./reg. lidst.,
Raad van Europa

SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

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

2001/2004 ENVI A5-0172/2001 Raad, Commissie, Europees
Milieuagentschap, reg./parl. lidst.

SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

Naar één Europese arbeidsmarkt 1998-1999 2001/2053 EMPL A5-0169/2001 Raad, Comm., parl. lidst. en EER-
landen, kandidaatlanden en

Zwitserse Federatie

SP(2001)2087 de Commissie is voornemens "post votum" gevolg te
geven

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

…/… Fracties B5-0321/2001 Raad, Commissie, pres. en parl.
Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland,

secr-gen. VN, AIEA, OMS,
UNSCEAR en CIPR

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Verzoekschrift op de drempel van de 21ste eeuw 2000/2026 PETI A5-0088/2001 Raad, Commissie SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

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

2001/2003 EMPL A5-0147/2001 Raad, Commissie, comité sociale
bescherming, comité economisch
beleid, comité werkgelegenheid,

Europese sociale partners

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

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

…/… LIBE B5-0340/2001 Raad, Commissie, reg. lidst., Raad
van Europa, secr-gen. van de

Wereldconferentie tegen racisme

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Toekomstige doelstellingen van de onderwijs- en
opleidingssystemen

…/… CULT B5-0341/2001 reg. lidst., Commissie SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Situatie in het Midden-Oosten …/… Fracties B5-0344/2001 Raad, Commissie, reg. Israël,
Knesset, president Palestijnse

Autoriteit, Palestijnse Wetgevende
Raad

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Transatlantische dialoog …/… Fracties B5-0345/2001 Raad, Commissie, president en
Congres VS

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Situatie in Algerije …/… Fracties B5-0350/2001 Raad, Commissie, reg. Algerije SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven
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titel referentie Fractie of
commissie

Zittingsdoc. bestemming referentiedoc.
Commissie met
te geven gevolg

Opmerkingen

Persvrijheid in de wereld …/… Fracties B5-0356/2001 Raad, Commissie, Paritaire
Parlementaire Vergadering ACS/EU,

secr-gen.VN, Raad van Europa,
OVSE

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Situatie in Bosnië/Herzegowina en met name in
Banja Luka

…/… Fracties B5-0357/2001 Raad, Commissie, Hoge Vert. in
Bosnië-Herzegovina, voorzitterschap
van Bosnië-Herzegovina, autoriteiten
van de Bosno-Kroatische Federatie
en de Servische Republiek, secr-

gen. NAVO

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Kameroen …/… Fracties B5-0358/2001 Raad, Commissie, co-voorzitters
Paritaire Parlementaire Vergadering

ACS-UE, reg. Kameroen, OAE

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Dwangarbeid van Afrikaanse kinderen …/… Fracties B5-0359/2001 Raad, Commissie, UNICEF, co-
voorzitters Paritaire Parlementaire

Vergadering ACS-EU, OUE,
autoriteiten Benin, reg. landen West-

en Midden-Afrika

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Ethiopië …/… Fracties B5-0360/2001 Raad, Commissie, reg. Ethiopië, co-
voorzitters Paritaire Parlementaire

Vergadering, OAE

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Overstromingen in Frankrijk …/… Fracties B5-0382/2001 Raad, Commissie, reg./parl.
Frankrijk, leden consei rég. en
departementsraad, betrokken

gemeenten

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Verdrag van Nice en de toekomst van de Europese
Unie

2001/2022 AFCO A5-0168/2001 Raad. Commissie, reg./parl. lidst.,
kandidaat-lidstaten

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

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

2000/2322 ENVI A5-0171/2001 Raad, Commissie SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven

Missie van de Raad en de Commissie naar Korea …/… Fracties B5-0398/2001 Raad, Commissie, pres., reg., parl.
Republiek Korea, pres., reg., parl
Democratische Republiek Korea

SP(2001)2087 de Commissie is niet voornemens "post votum" gevolg
te geven
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Definitieve wetgevingsbesluiten

Graad van instemming met amendementen EPTitel referentie
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opmerkingen

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

1998/0323
ENVI

COD ***II

geen am. geen am. geen am. geen
am.

100,00% 100,00% geen am. 54,29% 60,00% De Raad heeft het besluit met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 2 jaar en 4 maanden

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

2000/0032
LIBE

COD ***I

100,00% 100,00% 87,50% geen
am.

geen am. 100,00% geen am. 94,44% 93,62% Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;
het besluit gaat vergezeld van een verklaring
van de Commissie (47/01), ondersteund door
de eenzijdige verklaringen (48/01) van de
Belgische, Griekse, Spaanse, Franse,
Italiaanse, Luxemburgse, Oostenrijkse en
Portugese delegatie;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 1 jaar en 2 maanden

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de toelating van effecten
tot de officiële notering aan een
effectenbeurs en de informatie die over
deze effecten moet worden gepubliceerd
(gecodificeerde versie)

2000/0174
JURI

COD ***I

voorstel goedgekeurd zonder wijzigingen
procedure zonder verslag

Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 8 maanden
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Graad van instemming met amendementen EPTitel referentie
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opmerkingen

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

2000/0070
EMPL

COD ***I

geen am. geen am. geen am. geen
am.

geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00% De Raad heeft het besluit met algemene
stemmen aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 1 jaar

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Richtlijn 93/7/EEG
van de Raad betreffende de teruggave van
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze
buiten het grondgebied van een lidstaat zijn
gebracht

2000/0332
CULT

COD ***I

voorstel goedgekeurd zonder wijzigingen
procedure zonder verslag

Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 4 maanden

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

1999/0190
LIBE

CNS *

voorstel goedgekeurd zonder wijzigingen Het besluit is in de Raad met algemene
stemmen aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 1 jaar

Initiatief van de Franse Republiek met het
oog op de aanneming van een voorstel voor
een verordening v an de Raad inzake vrij
verkeer met een visum voor verblijf van
langere duur

2000/0810
LIBE

CNS *

geen am. geen am. geen am. geen
am.

geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% Het besluit is in de Raad met algemene
stemmen aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 9 maanden
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opmerkingen

Initiatief van de Franse Republiek met het
oog op de aanneming van een richtlijn van
de Raad betreffende de onderlinge
erkenning van besluiten inzake de
verwijdering van onderdanen van derde
landen

2000/0819
LIBE

CNS *

initiatief verworpen Het besluit is in de Raad met algemene
stemmen aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 9 maanden

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

2000/0826
LIBE

CNS *

geen am. geen am. 50,00% geen
am.

geen am. geen am. geen am. 52,63% 52,38% Het besluit is in de Raad met algemene
stemmen aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 4 maanden

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

2001/0038
JURI

CNS *

voorstel goedgekeurd zonder wijzigingen Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 3 maanden

Verordening van de Raad houdende zesde
aanpassing van de steunregeling voor
katoen die bij het aan de Akte van
toetreding van Griekenland gehechte
Protocol nr. 4 is ingesteld

1999/0201
AGRI
CNS *

voorstel goedgekeurd zonder wijzigingen Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 16 maanden

Verordening van de Raad betreffende de
steun voor de katoenproductie

1999/0202
AGRI
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen
am.

geen am. geen am. geen am. 2,27% 2,27% Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 1 jaar en 4 maanden
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opmerkingen

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

2001/0043
AGRI
CNS *

geen am. geen am. 0,00% geen
am.

geen am. geen am. geen am. 0,00% 0,00% Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;
een lidstaat (F) heeft tegen gestemd en een
andere lidstaat (I) onthield zich van stemming;
het besluit gaat vergezeld van een verklaring
(42/01) van de Commissie;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 3 maanden

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

2000/0149
PECH
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen
am.

geen am. geen am. geen am. 16,67% 16,67% Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;
het gaat vergezeld van een verklaring van de
Commissie (34/01), een gemeenschappelijke
verklaring van de Commissie en de Raad
(35/01) en een gemeenschappelijke verklaring
van Spanje, Frankrijk en Ierland (36/01);

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 10 maanden

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

2000/0171
PECH
CNS *

geen am. geen am. geen am. geen
am.

geen am. 0,00% geen am. geen am. 0,00% Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 9 maanden
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opmerkingen

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

2000/0268
PECH
CNS *

geen am. geen am. geen am. 0,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00% Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;
het besluit gaat vergezeld van een
gemeenschappelijke verklaring van de
Commissie en de Raad (37/01);

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 5 maanden

Verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de
Raad betreffende de uitvoer van
cultuurgoederen

2000/0333
CULT
CNS *

voorstel goedgekeurd zonder wijzigingen
procedure zonder verslag

Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 3 maanden

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

2000/0240
LIBE

*

geen am. geen am. geen am. geen
am.

geen am. 50,00% geen am. 32,14% 34,38% Het besluit is in de Raad met algemene
stemmen aangenomen;
het besluit gaat vergezeld van een
gemeenschappelijke verklaring van de
Commissie en de Raad (52/01) en van een
verklaring van de Commissie (53/01);

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 7 maanden

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
CNS *

geen am. geen am. 100,00% 0,00% 100,00% geen am. geen am. geen am. 50,00% Het besluit is in de Raad met gekwalificeerde
meerderheid aangenomen;
een lidstaat (D) heeft tegen gestemd;

benodigde tijd voor aanneming van het
besluit 3 maanden



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 82
Type: http:

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 85
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:Nicola.Murray@esc.eu.int
New: mailto:Nicola.Murray@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:Ellen.Durst@esc.eu.int
New: mailto:Ellen.Durst@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:Alison.Imrie@esc.eu.int
New: mailto:Alison.Imrie@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:Alison.Imrie@esc.eu.int
New: mailto:Alison.Imrie@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 98
Type: mailto

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