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Fracties

PPE-DE Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese
democraten

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
TDI Technische Fractie van Onafhankelijke Leden
EDD Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
ECON Economische en Monetaire Commissie
JURI Commissie juridische zaken en interne markt
ITRE Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
RETT Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULT Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETI Commissie verzoekschriften
ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie
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ANTWOORDEN OP VRAGEN AAN DE VOORZITTER
(Artikel 28/2 van het Reglement)

Antwoord op vraag 1/2000 van mevrouw Colette FLESCH (ELDR)

1. Hoeveel transfers van posten/functies hebben er plaatsgevonden van Luxemburg naar
Brussel of Straatsburg sinds de briefwisseling waarin deze afspraak is vastgelegd?

Kabinet van de SG 2 posten
DG I 26 posten waarvan 2 naar Straatsburg
DG II 82 posten
DG III 44 posten
DG IV 19 posten
DG V 2 posten
DG VI 31 posten waarvan 8 naar Straatsburg
DG VII 11 posten
DG VIII 6 posten
Juridische Dienst 23 posten

Totaal aantal posten : 246 posten

      Wanneer en in welk tempo zijn deze transfers uitgevoerd?

De transfers zijn uitgevoerd volgens een strikt functioneel schema, dat is vastgesteld op advies
van een paritaire ad hoc werkgroep, waarin zowel vertegenwoordigers van de administratie als
van het personeelscomité zitting hadden. Zij zijn ervan uitgegaan dat transfers alleen op
vrijwillige basis kunnen geschieden, wat verklaart waarom de transfers zijn verspreid over een
periode die zich uitstrekt van begin 1997 tot medio 2000. Iedere transfer is onderzocht en heeft
een gunstig advies ontvangen van de paritaire ad hoc werkgroep.

Hoeveel posten/functies op niveau A1, A2, A3 en LA3 zijn in aanmerking gekomen voor
een transfer?

A1 geen
A2 3
A3 10
LA3 3
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2. Is het juist dat er nieuwe transfers worden overwogen die gevolgen hebben voor DG I, II,
III, V, VI en VII?

Ja.

Zo ja, komt dan de drempel van de 2.185 posten die in genoemde afspraak is vastgelegd in
gevaar?

In de in 1996 tussen de Voorzitter van het Europees Parlement, de heer Hänsch, en de eerste
minister van het Groothertogdom, de heer Juncker, gemaakte afspraak wordt bepaald dat tot
2004 2.185 posten in het Groothertogdom gehandhaafd blijven, ongeacht eventuele
noodzakelijke transfers om dwingende reden, waarover vooraf met de Luxemburgse autoriteiten
overleg moet worden gepleegd, waarbij het Parlement de toezegging heeft gedaan dat tot 2004
2.000 posten gehandhaafd blijven in Luxemburg. Deze afspraak zal worden nagekomen.

Hoeveel posten/functies zijn met deze transfers gemoeid?

Het Bureau heeft een nieuw schema goedgekeurd met een honderdtal posten in het kader van de
afspraak die gemaakt is met de Luxemburgse regering.

Zijn er prioriteiten vastgesteld voor de verschillende DG's en hoeveel posten zouden
hiermee zijn gemoeid?

De DG's en de Juridische Dienst is verzocht exact aan te geven welke transfers zij overwegen en
waarom ze deze noodzakelijk achten, alsmede hun prioriteiten. Van 99 posten is aangegeven
waarom zij de rationele uitvoering van de werkzaamheden ten goede komen. In verband met de
geografische spreiding kunnen ambtenaren die rechtstreeks betrokken zijn bij de parlementaire
werkzaamheden beter worden overgeplaatst om het aantal en de kosten van de dienstreizen
tussen Luxemburg en Brussel te beperken. Dit nieuwe programma is vastgesteld met
instemming van de werkgroep "transfers" na een minutieuze bestudering van de positieve
effecten die deze transfers zouden hebben voor het functioneren van het Secretariaat-generaal.
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DG's + J.D. Door de DG's en de werkgroep
goedgekeurde transfers

DG I 11

DG II 16

DG III 9

DG V 2 + 7 (*)

DG VI 52

DG VII 1

J.D. 1

TOTAAL 99

(*) De 7 posten zijn die van de RCAM die moeten worden overgeplaatst van het Parlement naar
de Commissie maar die desalniettemin in Luxemburg blijven.

3. Heeft het Europees Parlement zich beroepen op dwingende redenen om deze transfers te
motiveren? Welke?

Om bovengenoemde redenen bleek een aanvullend schema noodzakelijk. Daarom heeft het
Bureau besloten een nieuw schema op te stellen met een honderdtal posten overeenkomstig de
afspraak die gemaakt is met de Luxemburgse autoriteiten, waarbij een beroep gedaan wordt op
de "dwingende redenen"-clausule in de afspraak met de Luxemburgse autoriteiten.
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Heeft het Europees Parlement verzocht om opening van de overlegprocedure waarnaar in
de briefwisseling Hänsch-Juncker wordt verwezen, of is deze zelfs al gestart?

Tijdens een onderhoud op 28 maart 2000 van de secretaris-generaal van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en Externe Handel met de secretaris-generaal van onze instelling, heeft
deze laatste het standpunt van het Bureau van het Europees Parlement bekendgemaakt om, om
strikt functionele redenen, over te gaan tot een zeker aantal transfers tussen de drie
vergaderplaatsen voor een betere geografische spreiding van het personeel naar gelang de
behoefte van de verschillende diensten.

Op 4 mei 2000 werd een brief waarin dit onderhoud wordt bevestigd, vergezeld van voorstellen
voor extra transfers tot 2004, aan het Secretariaat-generaal van het Luxemburgse Ministerie van
Buitenlandse Zaken gestuurd. In deze brief werd tevens verzocht om opening van de
overlegprocedure overeenkomstig de afspraak tussen de Voorzitter van het Europees Parlement
en de eerste minister van het Groothertogdom over genoemde voorstellen. De voorstellen
komen erop neer dat het aantal van 2.185 posten in Luxemburg om strikt functionele redenen
met 99 posten wordt verlaagd.

_________________
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat de heer  Richard BALFE fungerende voorzitter, aan de leden van het Europees
Parlement de volgende mededelingen heeft doen toekomen:

31/00 Antigriepinentingen

32/00 Gebruik van middelen voor de secretariaatsvergoeding  (post 1060)
het begrotingsjaar 2000

33/00 Ophangen van mededelingen, enz. in openbare ruimtes van de gebouwen
van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg

34/00 Officiële badges

35/00 Tonerpatronen voor faxmachines en printers

36/00 Toegang tot de Ledenbar in Brussel en Straatsburg

37/00 Wenskaarten voor kerstmis en nieuwjaar

38/00 Ontvangst van bezoekers in Brussel

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN EEN DUITS LID IN HET
EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire vergadering van 23 oktober 2000 kennis genomen
van de verkiezing van:

de heer Garrelt DUIN
ter vervanging van de heer Günter LÜTTGE (PSE/DE)

met ingang van 2 oktober 2000

____________________

VERVAL VAN HET MANDAAT VAN EEN FRANS LID

Op zijn vergadering van 23 oktober 2000 heeft het Europees Parlement nota genomen van de
kennisgeving van de Franse regering inzake het verval van het mandaat van de heer Jean-Marie
LE PEN.

Derhalve is de heer Jean-Marie LE PEN met onmiddellijke ingang geen lid van onze Instelling
meer.

____________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op zijn vergadering van 23 oktober 2000 heeft het Europees Parlement er nota van genomen dat

de heer Ozan CEYHUN

is toegetreden tot de Fractie van de Partij van de Europese sociaal-democraten (PSE).

____________________

Op zijn vergadering van 26 oktober 2000 heeft het Europees Parlement er nota van genomen dat

de heer Wolfgang KREISSL-DÖRFLER

is toegetreden tot de Fractie van de Partij van de Europese sociaal-democraten (PSE).

____________________
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VRAGENUUR (B5-0540/00)                                                                              4 Oktober 2000

13 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Helena TORRES
MARQUES

Uitvoering begroting Cohesiefonds H-0726/00

Neil MacCORMICK Brandstofaccijns H-0730/00

Michl EBNER Begrotingslijn voor minderheidstalen H-0743/00

Lennart SACRÉDEUS Bestrijding kindersekstoerisme H-0762/00

Ioannis MARINOS Euro H-0781/00

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN
BYRNE

Jonas SJÖSTEDT Hygiëne van voedingsmiddelen tijdens de jacht H-0724/00

Patricia McKENNA Vervoer van levende dieren H-0738/00

Efstratios KORAKAS Nadelige gevolgen van de invoer van genetisch
gemodificeerde zaden voor de katoenteelt

H-0755/00

Phillip WHITEHEAD Waarschuwingen voor veiligheids- en
gezondheidsrisico's bij particulier computergebruik

H-0774/00

PATTEN

María IZQUIERDO
ROJO

Veroordeling van Maryam Ayubi tot steniging wegens
overspel

H-0728/00

Glenys KINNOCK Burma H-0745/00

Bernd POSSELT Democratie in Kosovo H-0769/00

Maj THEORIN EU-steun ter bestrijding van kinderseks H-0765/00
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VRAGENUUR (B5-0548/00) 24 oktober 2000

14 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Andrew DUFF Verbetering van de samenwerking H-0709/00

Michael GAHLER Kosten van de werkzaamheden van de "drie
wijzen"/Oostenrijk

H-0714/00

John McCARTIN Colombia H-0715/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Schendingen van de mensenrechten en ontmanteling
van de paramilitaire troepen in Colombia

H-0776/00

Pierre JONCKHEER Internationale financiële transacties H-0718/00

Danielle AUROI Productbeheer van Tobin-belasting H-0719/00

Reino PAASILINNA Tobin-belasting H-0720/00

Alain LIPIETZ Politieke en technische belemmeringen voor de
invoering van een Tobin-belasting

H-0721/00

Harlem DÉSIR Studie naar de zin van een belastingheffing op
internationale financiële transacties

H-0722/00

Glyn FORD Haalbaarheid van een Tobin-belasting op Europees
niveau

H-0725/00

Yasmine BOUDJENAH Belasting op financiële transacties H-0735/00

Hans-Peter MARTIN Tobin-belasting en internationale financiële architectuur H-0815/00

Esko SEPPÄNEN De verspreiding van BSE H-0729/00

Marie ISLER BÉGUIN Vaarverbod olietankers straat van Bonifacio H-0731/00

________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
OKTOBER I

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* - - - - - - -

Commissie 44 16 28 8 3 0 0
de heer BARNIER
de heer BOLKESTEIN
mevrouw REDING
de heer BUSQUIN
de heer LIIKANEN
de heer BYRNE
de heer PATTEN

Totaal 44 16 28 8 3 0 0
* Geen vragenuur aan de Raad - Oktober I
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OVERZICHT VRAGENUUR
OKTOBER II

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 46 14 30 6 2 0 0 de heer MOSCOVICI

Commissie* / / / / / / /

Totaal 46 14 30 6 2 0 0
* Geen vragenuur aan de Commissie
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

11/2000 295.786 Carl LANG
Eerbiediging van de rechten van de mens in de
kandidaat-landen 05.09.2000 05.12.2000 15

12/2000 296.351 Michel EBNER Beheer van de stand van in het wild levende vogels in
Europa

18.09.2000 18.12.2000 161

13/2000 296.582 Joan COLOM i NAVAL, Rosa DÍEZ
GONZÁLEZ, Gerardo GALEOTE
QUECEDO, Alonso PUERTA et
Alejo VIDAL QUADRAS ROCA

Terrorisme in Spanje 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER Gezondheidsrisico's van silliconenimplantaten 02.10.2000 02.01.2001 9

15/2000 297.579 Charles de GAULLE, Bruno
GOLLNISCH, Jean-Claude
MARTINEZ et Carl LANG

Over het Israëlisch-Palestijnse conflict 24.10.2000 24.01.2001 4

16/2000 297.679 Gerard COLLINS Het proces van Barcelona en Jemen 24.10.2000 24.01.2001 8

                                                
1 Situatie op 27.10.2000
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VAN HET
EUROPEES PARLEMENT, OPGERICHT OVEREENKOMSTIG

DE REGELING VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS VAN 16.12.1999
(Situatie op 25 Oktober 2000)

NAAM DATUM
OPRICHTING

BESTUUR AANTAL
LEDEN

BESCHER-
MING

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

Verts/ALE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

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

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD
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INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

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

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

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

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

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

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

130/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de uitvoering van de overeenkomst van Lusaka
Brussel, 22 september 2000

De Europese Unie,

verwijzend naar de overeenkomst van Lusaka die op 1 september 1999 in werking is getreden, naar
haar gemeenschappelijk standpunt van 8 november 1999 en naar haar verklaringen van
16 juli 1999, 30 november 1999, 9 juni 2000 en 21 augustus 2000, naar de desbetreffende resoluties
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, met name resolutie 1304, alsook naar de
verklaring van de voorzitter van de Veiligheidsraad van 5 september 2000,

reagerende op de verklaringen die de Kongolese autoriteiten op 23 augustus jongstleden ten over-
staan van het corps diplomatique in Kinshasa hadden afgelegd, en op de voorstellen die de president
van de Democratische Republiek Congo onlangs in een brief aan de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties en aan de lidstaten van de Europese Unie heeft geformuleerd:

- bevestigt opnieuw zijn gehechtheid aan de overeenkomst van Lusaka, het enige referentie-
instrument op basis van een consensus dat vandaag de grondslag vormt voor een door
onderhandelingen tot stand gekomen oplossing van het conflict, en aan het optreden van de
internationale gemeenschap, in het bijzonder van de UNO en de OAE, met het oog op het
herstellen van de vrede in de Democratische Republiek Congo en de regio,

- is ongerust wegens de voorstellen tot opschorting van de toepassing van deze overeenkomst
en wegens de risico's van een algemene hervatting van de gevechten, en bijgevolg over het
feit dat een dergelijk initiatief de vredeshandhavingsoperatie van de Verenigde Naties in het
gedrang zal brengen,

- verzoekt de partijen bij de overeenkomst van Lusaka met elkaar overeenstemming te bereiken
over de mogelijkheden om het vredesproces een nieuwe dynamiek te geven,
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- herinnert eraan dat de eerbiediging van het volkenrecht, de versterking van het staakt-het-
vuren en de oplossing via onderhandelingen van de veiligheidsproblemen, de bescherming
van de bevolking en de mensenrechten en het herstel van de democratie voorwaarden zijn
voor de terugkeer naar de vrede in de Democratische Republiek Congo en in het gebied van
de Grote Meren,

- herinnert aan het verwoestende effect van de oorlog op de bevolking en dringt er bij alle
partijen op aan de bewegingen en de werkzaamheden van humanitair personeel en
humanitaire organisaties te vergemakkelijken,

- roept, om het in Lusaka begonnen vredesproces te behouden en de werkzaamheid van de
overeenkomst te herstellen, de regering van de Democratische Republiek Congo en de andere
ondertekenaars van de overeenkomst van Lusaka op om onverwijld een minimum van
wederzijds vertrouwen te herstellen met naleving van het staakt-het-vuren, daarbij uitvoering
gevend aan de terugtrekking waarin wordt voorzien door de overeenkomst van Kampala en de
driepartijenovereenkomst (Uganda, Rwanda, Verenigde Naties) betreffende de stad Kisangani
en tevens met spoed bevestiging en uitvoering te geven aan de waarborgen inzake veiligheid
en vrijheid van beweging die zij zijn overeengekomen, die de regering in Kinshasa naar
aanleiding van de missie van de heer Abubakar mondeling heeft bevestigd maar die nog niet
effectief zijn en nochtans onmisbaar zijn voor het inzetten van de MONUC,

- roept tevens de regeringen van Uganda en Rwanda, alsmede de andere ondertekenende staten,
op om resolutie 1304 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties onverwijld toe te
passen en hun voorstellen inzake de terugtrekking van hun troepen uit de Democratische
Republiek Congo uit te voeren,

- is van mening dat de terugkeer naar de vrede kan worden vergemakkelijkt door rechtstreekse
onderhandelingen mits daarbij rekening wordt gehouden met de voorwaarden van de overeen-
komst van Lusaka, de desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties en de belangen van alle bij het conflict betrokken partijen, en mits de onderhande-
lingen gericht zijn op het herstel van het gezag van de Congolese staat over zijn gehele grond-
gebied,

- bevestigt opnieuw zijn krachtige steun aan de intercongolese politieke dialoog en roept
overeenkomstig de letter en de geest van Lusaka de Congolese regering op om eveneens
zonder nieuw uitstel de noodzakelijke maatregelen te treffen, meer bepaald inzake de vrijheid
van beweging voor politieke activiteiten, het aanknopen van een politieke dialoog tussen de
Congolezen, die een voorwaarde is voor de instelling van een rechtsstaat en de terugkeer naar
civiele vrede in de Democratische Republiek Congo. Zij roept ook de andere Congolese
partijen op, zich constructief op te stellen om het voeren van deze dialoog te vergemakke-
lijken.

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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131/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Burundi

Brussel, 19 september 2000

De Europese Unie,

verwijst naar het akkoord dat op 28 augustus 2000 in Arusha is ondertekend en naar haar verklaring
van 29 augustus 2000, en:

- is zeer ingenomen met het besluit van de bemiddelaar om op woensdag, 20 september a.s. in
Nairobi een nieuwe onderhandelingsvergadering te beleggen waaraan in het bijzonder de
Burundese regering en de vertegenwoordigers van de rebellenbewegingen moeten deelnemen,
evenals de partijen die het akkoord nog niet hebben ondertekend maar hebben toegezegd dit te
zullen doen tijdens de vergadering in Nairobi,

- herhaalt dat het dringend noodzakelijk is tot een vredesakkoord te komen waarmee alle
partijen in Burundi zonder voorbehoud kunnen instemmen, en dat zonder zo'n akkoord geen
enkele duurzame nationale verzoening valt te verwachten,

- onderstreept de noodzaak om het politiek akkoord onverwijld te consolideren door een
algemeen staakt het vuren, dat de weg zal vrijmaken voor de uitvoering van het politiek
akkoord, de snelle wederopbouw van het land en vooral het herstel van de civiele vrede in het
gehele land, waar alle Burundezen vurig naar verlangen,

- moedigt derhalve de hoogste verantwoordelijken van de rebellenbewegingen aan in te gaan op
de uitnodiging en te voldoen aan de verwachtingen van de bemiddelaar, evenals aan die van
de gehele internationale gemeenschap, door aan deze vergadering deel te nemen met de
Burundese regering en de andere politieke actoren in een constructieve en verantwoordelijke
geest, in het belang van het volk van Burundi en de vrede,

- dringt er bij alle landen die met Burundi bevriend zijn en bij al diegenen die door de
Burundezen worden gehoord op aan om actief mee te werken aan het welslagen van deze
vergadering die belangrijk is voor de toekomst van het vredesproces,
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- herhaalt dat zij bereid is te helpen om dit proces tot een goed einde te brengen en om de vrede
in Burundi te herstellen, in het bijzonder door haar steun aan het herstel en de ontwikkeling
van Burundi.

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

________________________

132/00

BERICHT AAN HET SERVISCHE VOLK
Brussel, 19 september 2000

Op 24 september staat het Servische volk voor een cruciale politieke keuze.

Ongeacht de omstandigheden waarin de verkiezingen uitgeschreven en georganiseerd zijn, geven zij
het Servische volk de gelegenheid om duidelijk en op vreedzame wijze het beleid van Milosevic,
dat gekenmerkt wordt door politieke manipulatie, vervreemding van rechten en verarming van de
bevolking, af te wijzen. Het is dit beleid dat de VRJ op de uitzichtloze weg van oorlog en isolement
gebracht heeft. Deze verkiezingen zijn dus voor het Servische volk een kans voor een demo-
cratische wending. Het dient deze kans aan te grijpen door massaal te gaan stemmen.

Wij herhalen dat de Europese Unie in geval van een keuze voor een democratische wending haar
beleid ten aanzien van Servië ingrijpend zal veranderen: wij zullen de sancties tegen de VRJ
opheffen; wij zullen de noodzakelijke politieke en economische hervormingen begeleiden met
economische hulp voor de Servische wederopbouw en wij zullen de reïntegratie van de VRJ in de
internationale gemeenschap steunen. Wij zullen voorstellen dat zij toenadering zoekt tot de
Europese Unie en zo in Europa de plaats inneemt die haar toekomt. Nooit hebben wij uit het oog
verloren dat de Serviërs Europeanen zijn.

Een stem voor de democratie in Servië is een stem voor Servië in Europa.

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

______________________
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133/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Zimbabwe

Brussel, 19 september 2000

De Europese Unie verneemt met bezorgdheid dat de politie onlangs invallen heeft gedaan in de
kantoren van de Zimbabwean Movement for Democratic Change. De Europese Unie ziet uit naar de
verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken van Zimbabwe die is aangekondigd voor
19 september en hoopt dat in deze verklaring de onpartijdigheid van de politie en haar gehechtheid
aan de rechtsstaat zullen worden bevestigd.

De Europese Unie dringt er bij de regering van Zimbabwe op aan dat zij de legitimiteit van de
oppositiepartijen zal erkennen alsmede hun democratisch recht vrijelijk en zonder geplaagd of
gehinderd te worden te functioneren.

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.

________________________

134/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het besluit van de

Peruaanse president Alberto Fujimori om nieuwe verkiezingen te organiseren
Brussel, 20 september 2000

De Europese Unie heeft nota genomen van het besluit van president Fujimori om zo spoedig
mogelijk nieuwe algemene verkiezingen te organiseren, waarvoor hij geen kandidaat meer zal zijn.

Zij is verheugd dat president Fujimori een grondig onderzoek naar de op 14 september onthulde
gevallen van corruptie heeft geëist. Zij wenst dat de voorwaarden worden gecreëerd opdat de
Peruaanse justitie haar werk onpartijdig kan doen.

De Europese Unie wenst dat alle overheidsinstellingen en alle politieke groeperingen bijdragen tot
de nodige stabiliteit om de huidige situatie te boven te komen, en moedigt de Peruaanse autoriteiten
aan niets onverlet te laten om de rechtsstaat te consolideren. Zij pleit met name voor een spoedige
toepassing van de aanbevelingen van de missie op hoog niveau van de OAS.
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De Europese Unie spreekt de hoop uit dat alles in het werk wordt gesteld opdat de aangekondigde
algemene verkiezingen onder naleving van het recht en de democratische regels kunnen plaats-
vinden, overeenkomstig de beginselen van de Verklaring van Rio van juni 1999.

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

________________________

135/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake
West-Timor, de Molukken en Atjeh

Brussel, 22 september 2000

De EU blijft uiterst bezorgd over de huidige toestand van geweld en onveiligheid op West-Timor en
de negatieve gevolgen daarvan voor Oost-Timor, alsmede over de aanhoudende spanning en
geweldplegingen op de Molukken en in Atjeh.

De EU roept de Indonesische regering op om onmiddellijk adequaat op te treden teneinde de
milities op West-Timor te ontwapenen en te ontmantelen en de mensen die verantwoordelijk zijn
voor de agressie tegen internationaal personeel en vluchtelingen voor de rechter te brengen, over-
eenkomstig eerdere verklaringen van de Unie en resolutie 1319 (2000) van de VN-Veiligheidsraad
van 8 september. De hervatting van de humanitaire hulp op West-Timor en de terugkeer van de
vluchtelingen is een essentiële voorwaarde voor duurzame vrede en stabiliteit.

De EU staat samen met de betreffende internationale hulporganisaties klaar om de Indonesische
regering te helpen bij het oplossen van het dringende probleem van de vluchtelingen op West-
Timor.

De Europese Unie stelt het op prijs dat de Indonesische regering heeft ingestemd met een bezoek
van een EU-missie aan de Molukken. De Europese Unie dringt er bij de Indonesische regering op
aan om de vrede en rust op de Molukken snel duurzaam te herstellen.

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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136/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van het van
start gaan van de werkzaamheden om de verbindingen tussen de spoorwegnetwerken van

het noorden en het zuiden van het Koreaanse schiereiland te herstellen
Brussel, 19 september 2000

De EU is verheugd over het van start gaan van de werkzaamheden om de verbindingen tussen de
spoorwegnetwerken van de Republiek Korea en de Democratische Volksrepubliek Korea te her-
stellen. Dit is een nieuwe stap in het proces van wederzijdse toenadering tussen beide landen. De
EU hoopt dat dit tastbare initiatief, dat het resultaat is van de inter-Koreaanse dialoog, de voorbode
is van verdere verbintenissen die kunnen leiden tot een minder gespannen situatie en regionale
stabiliteit.

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

_______________________

137/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in Ivoorkust
Brussel, 22 september 2000

De Europese Unie verheugt zich over het besluit van President Eyadema, fungerend voorzitter van
de OAE, en van de staatshoofden die gemandateerd zijn om op 25 september een bemiddelings-
vergadering te organiseren waarop eenieder is uitgenodigd die een hoofdrol speelt in de Ivoriaanse
crisis.

De Europese Unie memoreert dat zij eraan hecht dat het overgangsproces spoedig zal worden
voltooid, en dat de verkiezingen, onder optimale voorwaarden van transparantie en openheid, goed
zullen verlopen; bovengenoemd initiatief van de OAE zou hieraan een zeer nuttige bijdrage moeten
kunnen leveren.

Ongerust over het toenemend geweld in Ivoorkust, enkele weken voor de presidentiële verkiezingen
op 22 oktober, en over het risico van een destabilisatie voor de gehele regio, die hiervan het gevolg
zou kunnen zijn, spreekt de Europese Unie de wens uit dat alle politieke krachten in Ivoorkust die
tot een vermindering van de spanning kunnen bijdragen, aan de ontmoeting zullen deelnemen.

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

________________________
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138/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het sturen van "getuigen van de democratie" van de EU naar de FRJ

Brussel, 22 september 2000

De Raad Algemene Zaken van 18 september heeft de nationale parlementen van de EU-lidstaten
uitgenodigd "getuigen van de democratie" naar de FRJ te sturen om er, op basis van internationaal
erkende normen, de verkiezingen van 24 september te evalueren.

De parlementen van de lidstaten hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Raad Algemene
Zaken en hebben in totaal 25 "getuigen van de democratie" aangewezen.

Het was de bedoeling dat zij:

- de Europese Unie als verkozenen van de lidstaten een getuigenrelaas zouden brengen van de
omstandigheden waarin deze verkiezingen in de FRJ zouden plaatsvinden;

- de mannen en vrouwen die verlangen naar democratie in de FRJ, op een scharniermoment
voor de toekomst van hun land de solidariteit van de Europese burgers zouden betuigen, zulks
in de geest van de boodschap die het voorzitterschap namens de Europese Unie op
18 september tot het Servische volk heeft gericht;

- informatie zouden inwinnen bij de onafhankelijke media, onafhankelijke waarnemers, ngo's,
oppositiepartijen en hun vertegenwoordigers in de comités van de stembureaus waar de
stemmen zouden worden geteld.

Het sprak vanzelf dat deze "getuigen van de democratie" hun taak in alle vrijheid en zonder de
minste belemmering moesten kunnen uitvoeren.

De aangewezen parlementsleden hebben een visumaanvraag ingediend bij de Joegoslavische
consulaire diensten. Niet één aanvraag is gehonoreerd.

Op minder dan 48 uur vóór de verkiezingen betekent dit uitblijvende antwoord dat Belgrado weigert
deze parlementsleden in staat te stellen hun mandaat in alle vrijheid en zonder de minste
belemmering uit te voeren.

In die omstandigheden heeft hun missie niet langer zin. De Europese Unie zal daaruit de
consequenties trekken.

________________________
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139/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de bomaanslag in Pakistan
Brussel, 22 september 2000

De Europese Unie veroordeelt streng de afschuwelijke terroristische aanslag van 19 september jl. in
Islamabad die vele onschuldigen het leven heeft gekost.

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 van de Europese Economische
Ruimte zijn, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________________

140/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het door tien leden van de joodse gemeenschap in Iran ingestelde hoger beroep

Brussel, 25 september 2000

De Europese Unie heeft akte genomen van de beslissing van het hof van beroep van Chiraz. Zij
neemt er met belangstelling nota van dat de straffen zijn verminderd, doch betreurt dat deze niet
volledig zijn herroepen. Zij zal aandachtig het lot van de veroordeelden blijven volgen en wenst dat
aan hen gratie wordt verleend.

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

________________________
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141/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Zimbabwe
Brussel, 27 september 2000

De Europese Unie heeft nota genomen van de uiteenzetting van de minister van Binnenlandse
Zaken van Zimbabwe in het Parlement over de huiszoekingen van de politie in de kantoren van de
Movement for Democratic Change alsmede van de reactie van deze oppositiepartij.

Zonder zich over de feiten zelf uit te spreken, herhaalt de Europese Unie dat zij wenst dat de
autoriteiten van Zimbabwe met de oppositie en het maatschappelijke middenveld samenwerken
teneinde te komen tot een constructieve dialoog waarin de rechten van elkeen geëerbiedigd worden.

Terwijl de Europese Unie de ontwikkeling van de situatie blijft volgen, bevestigt zij bereid te zijn
tot samenwerking met alle Zimbabwanen die deze beginselen aanvaarden.

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.

________________________

142/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Birma

Brussel, 28 september 2000

De Europese Unie is bijzonder verontrust over de situatie van mevrouw Aung San Suu Kyi, die
zonder verbinding met de buitenwereld onder huisarrest staat nadat het haar op 21 september
jongstleden opnieuw was belet Rangoon te verlaten.

De Europese Unie veroordeelt nogmaals de aantasting van de bewegingsvrijheid van
mevrouw Aung San Suu Kyi en de leden van de Nationale Liga voor democratie en de beperking
van de contacten met de winnares van de Nobelprijs voor de vrede.

Alle momenteel bestaande beperkingen van het recht van mevrouw Aung San Suu Kyi zich vrij te
verplaatsen, met de buitenwereld te communiceren en bezoek te ontvangen, moeten onverwijld
opgeheven worden.
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De Europese Unie herhaalt zijn oproep tot een dialoog tussen de autoriteiten van Birma en de
democratische oppositie, waaronder de Nationale Liga voor democratie, alsmede de nationale
minderheden. Zulk een dialoog is de enig weg naar democratisering en nationale verzoening in
Birma.

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

_______________________

143/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Birma:

steun voor de heer Razali
Brussel, 6 oktober 2000

De Europese Unie is opgetogen over de benoeming in april jongstleden van Tan Sri Razali Esmail
tot speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Birma.

Zij geeft haar volledige steun aan de inspanningen van de heer Razali, die in juni en juli reeds een
eerste bezoek aan Rangoon heeft gebracht, om een dialoog op gang te brengen tussen de Birmaanse
autoriteiten enerzijds en de democratische oppositie en de nationale minderheden anderzijds.

De Europese Unie roept de Birmaanse regering op om met de speciaal gezant van de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties, die binnenkort naar Rangoon gaat, een constructieve dialoog te
openen en gebruik te maken van diens goede diensten teneinde Birma verder op weg te helpen naar
democratisering en nationale verzoening. Daartoe is het van belang dat de heer Razali alle partijen,
dus ook de democratische oppositie, kan ontmoeten.

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 Econosche
Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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144/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de uitslag van de
verkiezingen in de FRJ

Brussel, 29 september 2000

De boodschap van de Serviërs aan Milosevic en aan de internationale gemeenschap is duidelijk: de
tijd van verandering is aangebroken in Belgrado.

De machinaties van een wankelend bewind om de werkelijkheid naar zijn hand te zetten en het uur
van de waarheid uit te stellen accentueren slechts hoe in ruime mate het Servische volk uiting heeft
gegeven aan zijn vertrouwen in de heer Kostunica, die in de ogen van de wereld nu de
verpersoonlijking is van een nieuwe Federale Republiek Joegoslavië.

De Europese Unie moet overeenkomstig haar toezeggingen nu het nodige doen om spoedig de
sancties op te heffen die vanwege het Milosevic-regime tegen de FRJ zijn getroffen.

De wil van het Servische volk moet worden geëerbiedigd. De overwinning mag de oppositie niet
ten onrechte worden onthouden, hetgeen inhoudt dat moet worden voldaan aan de eis van de
oppositie dat de door de federale verkiezingsmissie genoemde cijfers worden gecontroleerd.

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

________________________

145/00,146/00,147/00: Deze documenten zijn niet beschikbaar.

148/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de dodelijke aanslag

tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 2 oktober 2000 in Sri Lanka
Brussel, 4 oktober 2000

De Europese Unie veroordeelt de afschuwelijke zelfmoordaanslag die op 2 oktober 2000 het leven
gekost heeft aan een kandidaat van de Sri Lankam Muslim Congress, de heer Baithullah, en aan
zestien anderen.

De Europese Unie heeft blijk gegeven van het belang dat zij hecht aan het lopende verkiezings-
proces in Sri Lanka door naar de parlementsverkiezingen die op 10 oktober a.s. in dit land zullen
plaatsvinden een waarnemingsmissie te zenden.
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De Europese Unie dringt er bij alle partijen op Sri Lanka op aan zich terughoudend op te stellen
opdat het volk van Sri Lanka op democratische wijze van zijn stemrecht in de parlements-
verkiezingen gebruik kan maken in een omgeving zonder geweld en intimidatie.

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

________________________

149/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Ivoorkust

Brussel, 10 oktober 2000

De Europese Unie heeft akte genomen van de bekendmaking door de Hoge Raad van de lijst van
vijf kandidaten, op negentien, die verkiesbaar bevonden zijn voor de presidentsverkiezingen in
Ivoorkust op 22 oktober.

De Europese Unie wijst erop dat zij meermalen heeft benadrukt belang te hechten aan de spoedige
voltooiing van het overgangsproces en aan het goede verloop van de verkiezingen. De Europese
Unie heeft onder meer het grote belang beklemtoond van een vrij, open en transparant verkiezings-
proces, met name met het oog op een eerlijke behandeling van alle politieke partijen.

De Europese Unie betreurt dan ook dit besluit, dat weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de
gerechtelijke instanties van Ivoorkust valt, maar dat de keuzevrijheid van de Ivoriaanse kiezers
ernstig beknot en de geloofwaardigheid van de verkiezingen op 22 oktober in het gedrang brengt.

De Europese Unie doet een beroep op de verantwoordelijkheidszin van alle Ivorianen om de
terugkeer naar de constitutionele rechtsorde overeenkomstig de verbintenissen in het kader van
artikel 366 bis van de Overeenkomst van Lomé, rustig te doen verlopen onder onbetwistbaar
regelmatige omstandigheden.

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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150/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Birma
Brussel, 6 oktober 2000

De Europese Unie heeft kennis genomen van het besluit van de Birmaanse autoriteiten om het
bezoek van de Trojka, dat voor eind oktober gepland was, uit te stellen.

De EU betreurt het dat de Birmaanse autoriteiten het niet zinvol achten in te gaan op de bereidheid
van de EU tot een dialoog. De Unie herinnert aan haar grote bezorgdheid over de politieke impasse
en de mensenrechtensituatie in Birma.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Centraal 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.

________________________

151/00

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

Brussel, 10 oktober 2000

De Europese Unie neemt met bezorgdheid nota van de berichten, met name die welke door het
OVSE-centrum te Bichkek worden gerapporteerd, waarin melding wordt gemaakt van inbreuken op
de democratische regels bij de voorbereiding van de presidentsverkiezingen van 29 oktober a.s. in
Kirgizstan. Zij is met name verontrust over belemmeringen van velerlei aard die de kandidaat-
stelling van leden van de oppositie in de weg zouden staan en zet vraagtekens bij de zin en het
verloop van de tegen enkele onder hen aangespannen gerechtelijke procedures, zoals in het geval
van de heer Felix Kulov.

De Europese Unie verzoekt de autoriteiten van Kirgizstan dringend alles in het werk te stellen om
het houden van een vrije en democratische stembusgang, overeenkomstig de beginselen van de
OVSE en de waarden waarop het partnerschap tussen de Europese Unie en Kirgizstan gebaseerd is,
te waarborgen.

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

________________________
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152/00
Verklaring van de Europese Unie over de FRJ

Brussel, 9 oktober 2000

De Europese Unie juicht de verkiezing van de heer Koštunica tot president van de FRJ toe.

Met deze stemuitslag heeft het volk gekozen voor de democratie en Europa. Overeenkomstig de
boodschap die hij aan de vooravond van de verkiezingen tot het volk heeft gericht, heeft de Raad
bijgevolg het beleid van de EU met betrekking tot de FRJ ingrijpend herzien. Hij heeft de volgende
besluiten genomen:

1. Sancties

De Unie heeft besloten alle sinds 1998 tegen de FRJ getroffen sancties in te trekken, met uit-
zondering van de bepalingen tegen Milosevic en zijn medewerkers.

De besluiten tot onmiddellijke intrekking van het olie-embargo en het luchtembargo zijn aan-
genomen.

2. Economische en financiële samenwerking

De Raad heeft besloten de FRJ in aanmerking te laten komen voor het CARDS-programma.
De activiteiten van het Europees bureau voor wederopbouw zullen worden uitgebreid tot de
FRJ.

De Unie zal haar programma's voor humanitaire steun handhaven en uitbreiden tot de kwets-
bare personen die in de FRJ verblijven, in het bijzonder de ontheemden en de vluchtelingen
uit het voormalige Joegoslavië.

De Europese Unie bevestigt haar wil actief bij te dragen tot het herstel van de scheepvaart op
de Donau en deel te nemen aan de haalbaarheidsstudies voor de wederopbouw en de moderni-
sering van de infrastructuur van de FRJ in een regionaal perspectief.

De ministers van Financiën van de Unie zullen in overleg met de internationale financiële
instellingen nagaan onder welke voorwaarden de FRJ zo spoedig mogelijk in de internationale
financiële gemeenschap kan worden opgenomen.

De Raad heeft de wens uitgesproken dat de Europese Commissie en de Wereldbank onder
toezicht van de Stuurgroep voor de Balkan (HLSG) gezamenlijk belast worden met de
evaluatie van de behoeften en de coördinatie van de economische en financiële bijstand aan
de FRJ.
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3. Toenadering tot de Europese Unie

De Raad heeft voorts besloten de FRJ voor te stellen dat zij deelneemt aan het tijdens de
Europese Raad van Keulen op gang gebrachte proces van stabilisatie en associatie. Hiertoe
verzoekt de Raad de FRJ met spoed een gezamenlijke task force EU/FRJ op te richten, die
moet gaan bestuderen met welke middelen naar een stabilisatie- en associatieovereenkomst
kan worden toegewerkt.

De Raad heeft de Commissie verzocht hem voorstellen voor te leggen betreffende de uit-
breiding tot de FRJ van de voordelen van de asymmetrische handelspreferenties, die de RAG
op 18 september heeft aangenomen.

***

Door al deze maatregelen onverwijld ten uitvoer te leggen, wil de Europese Unie een bijdrage
leveren tot het opbouwen van de democratie en de rechtstaat in de FRJ, het welslagen van de
belangrijke politieke, economische en sociale hervormingen die de FRJ zal doorvoeren, en tot de
ouverture naar Europa. De volwaardige deelneming van de FRJ aan het stabiliteitspact voor
Zuidoost-Europa zal daarbij van nut zijn. De Raad heeft de coördinator van het stabiliteitspact in
zijn hoedanigheid van speciaal gezant van de Europese Unie verzocht hem zo spoedig mogelijk
daartoe strekkende voorstellen voor te leggen.

De vijftien lidstaten van de EU spreken ieder voor zich de wens uit dat hun diplomatieke betrek-
kingen met de FRJ zo spoedig mogelijk worden hersteld dan wel genormaliseerd.

De Europese Unie wenst voorts dat de FRJ een proces van verzoening met haar buurlanden op gang
brengt en weer op vertrouwen en samenwerking gebaseerde betrekkingen met haar buurlanden aan-
gaat. De Europese Unie zal van haar kant de verwezenlijking van deze doelstellingen begeleiden.

Tegen deze achtergrond zal de president van de FRJ worden uitgenodigd op de top van Zagreb
(24 november).

***

In het kader van het op de Europese Raad van Lissabon vastgestelde mandaat voor de Balkan heeft
de Raad de heer Solana, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB verzocht
bijzondere aandacht te besteden aan de betrekkingen tussen de Europese Unie en de nieuwe FRJ, en
daartoe aan de volgende zitting van de Raad Algemene Zaken een verslag voor te leggen.

***

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, voorzitter van de Raad van de Unie, zal zich op
dinsdag 10 oktober naar Belgrado begeven om president Koštunica in kennis te stellen van deze
besluiten en hem uit te nodigen voor een ontmoeting met de staatshoofden en regeringsleiders van
de Unie tijdens de eerstvolgende Europese Raad in Biarritz.

_______________
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153/00
Verklaring van de Europese Unie over het Nabije Oosten

Luxemburg, 9 oktober 2000

In het licht van de ernst van de situatie en afgezien van eenieders verantwoordelijkheid, zoals door
de Veiligheidsraad nogmaals onder de aandacht gebracht in zijn Resolutie nr. 1322 van 7 oktober, is
de Europese Unie van oordeel dat de partijen zich tot allereerste prioriteit moeten stellen in de
komende uren de onontbeerlijke parallelle maatregelen te treffen om deëscalatie te bevorderen en
elke nieuwe provocatie te vermijden.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat twee volkeren die met elkaar moeten leven geen andere
keuze hebben dan onmiddellijk opnieuw de weg in te slaan van onderhandelingen over de vrede,
waarvoor Israëli's en Palestijnen in de afgelopen weken zoveel hinderpalen uit de weg hebben
geruimd die tot dan toe als onoverkomelijk waren beschouwd.

De Europese Unie roept de Israëlische eerste minister en de president van de Palestijnse autoriteit
op zich tot het Palestijnse volk respectievelijk het Israëlische volk te richten en hun inspanningen te
bundelen: in deze kritieke periode moet alles in het werk worden gesteld opdat angst, haat en
geweld niet de overhand krijgen en de dialoog voor de vrede zo spoedig mogelijk wordt hervat.

De Raad heeft de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het
GBVB, verzocht zich zo spoedig mogelijk naar de regio te begeven.

________________________

 154/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar aanleiding van een

verklaring van de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije,

alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
met betrekking tot Ethiopië en Eritrea

Brussel, 13 oktober 2000

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en
Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren het
eens te zijn met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2000/584/GBVB met
betrekking tot het embargo op wapens bestemd voor Eritrea en Ethiopië, dat door de Raad van de
Europese Unie op 29 september 2000 is vastgesteld op basis van artikel 15 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie. Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid in overeenstemming
is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt met voldoening akte van deze verbintenis.
________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

WERKZAAMHEDEN VAN HET ECONOMISCH
EN SOCIAAL COMITÉ

ADVIEZEN GOEDGEKEURD TIJDENS DE ZITTING VAN
20 en 21 september 2000

Deze nota geeft een overzicht van de adviezen die het Economisch en Sociaal
Comité heeft goedgekeurd tijdens zijn zitting van 20 en 21 september 2000.

Per afdeling (zes in totaal) worden het thema van het advies, referenties, stemuitslag
en de belangrijkste standpunten van het ESC aangegeven. Tevens wordt een contactpersoon
vermeld voor hen die nadere informatie wensen.

1. AFDELING "VERVOER, ENERGIE, INFRASTRUCTUUR,
INFORMATIEMAATSCHAPPIJ"

•  Bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen - TEN/030
Rapporteur: mevrouw SIRKEINEN (Gr. I - FI)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt

     COM(2000) 279 def. - 2000/0116 COD
     CES 999/2000 - 2000/0116 COD

− Stemuitslag: 105 stemmen vóór, 1 stem tegen, 4 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Comité is te spreken over deze ontwerprichtlijn omdat met deze richtlijn
wordt beoogd voorwaarden te scheppen om het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen  op een goed functionerende elektriciteitsmarkt te vergroten. Niettemin is het
Comité van mening dat art. 95 niet volstaat om de lidstaten bindende streefcijfers op te leggen.

Het Comité is het ermee eens  dat de lidstaten worden verplicht hun doelstellingen en
maatregelen  om optimaal gebruik te maken van het potentieel aan elektriciteit uit hernieuwbare
bronnen bekend te maken, maar is van mening dat er geen in de praktijk bindende streefcijfers
mogen worden opgelegd, omdat dit in strijd zou zijn met de subsidiariteit die als uitgangspunt
dient voor de maatregelen ter verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen.

Het Comité stemt in met het standpunt van de Commissie dat de betrokken sector economisch
profijt zal trekken van de ontwikkelingen, maar vindt de analyse wat betreft de invloed op de
werkgelegenheid en de financiële gevolgen voor de lidstaten en consumenten zeer
onbevredigend.
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De Commissie wijst erop dat er nog niet voldoende ervaring is opgedaan om te kunnen beslissen
over één steunregeling voor de gehele EU.  Er zou volgens het Comité gedacht kunnen worden
aan een bovengrens voor nationale steun, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke
effecten voor het milieu, de doelmatigheid en de beschikbaarheid van de met elke afzonderlijke
technologie geproduceerde energie.

− Contactpersoon: mevrouw  Avellaner
(Tel.: +32 2 546.97.94 - e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

*

*          *

 2.   AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Duurzame hulpbronnen/platteland - NAT/050
Rapporteur: de heer WILMS (Gr. II - D)

− Referentie: Duurzame hulpbronnen: een bijdrage van het platteland aan een actieve
bescherming van het klimaat en een duurzame ontwikkeling
Initiatiefadvies
CES 1010/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd.

− Contactpersoon: de heer Langendorff
(Tel.: +32 2 546.91.11 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Broeikasgasemissierechten (Groenboek) - NAT/072
Rapporteur: de heer GAFO FERNÁNDEZ (Gr. I - E)

− Referentie: Groenboek over de handel in broekasgasemissierechten binnen de Europese Unie
COM (2000) 87 def.
CES 1004/2000

− Stemuitslag: 90 stemmen vóór, 3 onthoudingen.

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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− Kernpunten: Het ESC staat volledig achter een communautair systeem voor de handel in
broeikasgasemissies, maar beklemtoont dat zo'n systeem de geplande (nationale) maatregelen
enkel mag aanvullen en niet vervangen. Het Comité stelt voor zo veel mogelijk uit te gaan van
de energiebesparingsnormen in de criteria voor de 'best beschikbare technologieën' (BAT: best
available technology), uit de richtlijn inzake preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)
of van een benchmarking-systeem dat wereldwijd vergelijkbaar is. Deze aanpak impliceert,
onder andere, dat er geen absolute emissiequota (maxima) per bedrijf en per sector zouden
komen; deze maxima zouden volgens het Comité onoplosbare problemen opleveren.

− Contactpersoon: de heer Langendorff
(Tel.: +32 2 546.91.11 - e-mail: Julius.Langendorf@esc.eu.int)

•  Organisatie van officiële controles op het gebied van diervoeding - NAT/073
Rapporteur: de heer NIELSEN (Gr. III - DK)

− Referentie: Voorstel voor een 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 1999/29/EG
van de Raad inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding
COM(2000) 162 def. - 2000/0068 COD
CES 1000/2000

− Stemuitslag: 110 stemmen vóór, bij 3 onthoudingen.

− Contactpersoon: de heer Pipiliagkas
(Tel.: +32 2 546.91.09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  GMO/Varkensvlees - NAT/074
Rapporteur: de heer BASTIAN (Gr. III - F)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening 2759/75
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees
COM(2000) 193 def. - 2000/0076 CNS
CES 1009/2000 - 2000/0035 COD

− Stemuitslag: 64 stemmen vóór, 7 stemmen tegen, 4 onthoudingen.

mailto:Julius.Langendorf@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Kernpunten: Het Comité beschouwt het als een positief punt van de voorgestelde verordening

dat de solidariteit tussen varkenshouders wordt gestimuleerd, maar is desalniettemin van mening
dat de tekst niet ver genoeg gaat. Het acht het daarom wenselijk ook andere maatregelen voor
crisisbeheer hierin op te nemen om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van burger en
consument. Het Comité wijst verder op het gevaar van concurrentievervalsing dat kan
voortvloeien uit de verplichting voor aan een reguleringsfonds deelnemende varkenshouders om
hun productie gedurende vijf jaar niet uit te breiden.

− Om te vermijden dat het GLB opnieuw in nationale handen komt of dat er
concurrentievervalsing ontstaat, stelt het Comité voor dat de Europese Unie door co-financiering
sterker betrokken wordt bij deze reguleringsfondsen.

− Het Comité roept de Commissie tevens op na te gaan hoe in de varkenssector gebruik kan
worden gemaakt van de beroepsstructuren, bijv. de producentengroeperingen, voor het opzetten
van operationele programma's zoals die reeds in andere sectoren bestaan.

 
− Contactpersoon: mevrouw Donell

(Tel.: +32 2 546.94.54 - e-mail: asa.donell@esc.eu.int)

•  Ozonlaag/CFK's - NAT/082
− Rapporteur: de heer COLOMBO (Gr. II - I)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordening (EG) nr. …/../2000 (betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen) ten aanzien
van het referentiejaar voor de toewijzing van chloorfluorkoolwaterstoffen

     COM (2000) 426 def. - 2000/0170 COD
     CES 1006/2000

− Stemuitslag: 64 stemmen vóór, 3 onthoudingen.

− Contactpunt: de heer Langendorff
(tel.: 32 2 546 91 11 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Ozon/Inhalatoren - NAT/083
     Rapporteur: de heer COLOMBO (Gr. II- I)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordening (EG) nr. …/../2000 van het Europees Parlement en de Raad (betreffende de
ozonlaag afbrekende stoffen) ten aanzien van dosisinhalatoren en medische
geneesmiddelenpompen
COM(2000) 427 def. - 2000/0175 COD
CES 1007/2000

mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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− Stemuitslag: 63 stemmen vóór, 2 onthoudingen.

− Contactpersoon: de heer  Langendorff
(Tel.: +32 2 546.91.11 - e-mail: julius.langendorf@esc.eu.int)

*

*          *

3. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE EN CONSUMPTIE"

•  Cosmetische producten - INT/023
Rapporteur: de heer BRAGHIN (Gr. I - I)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot zevende
wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad met betrekking tot de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten
COM (2000) 189 def. - 2000/0077 COD
CES 998/2000

− Stemuitslag: 87 stemmen vóór, 1 stem tegen, 1 onthouding.

− Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos, afdelingshoofd
(Tel.: +32 2 546.92.45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Evaluatie van het vijfde kaderprogramma O&TO - INT/059
     Rapporteur: de heer BERNABEI (Gr. I - I)

− Referentie: De follow-up, evaluatie en optimalisering van de sociaal-economische impact van
OTO: van het vijfde kaderprogramma naar het zesde kaderprogramma

 
− Initiatiefadvies

CES 1013/2000

− Stemuitslag: 46 stemmen vóór, 1 onthouding.

− Kernpunten: Met het oog op de komende herziening van het vijfde kaderprogramma, waarvan
de sociaal-economische impact dient te worden geoptimaliseerd, dringt het Economisch en
Sociaal Comité er bij Commissie, Europees Parlement en Raad op aan, over te gaan tot:

•  versterking en benutting van de kernactiviteiten, die gedurende de hele looptijd moeten
worden onderworpen aan een proces van evaluatie, monitoring, assessment en prognose;

mailto:julius.langendorf@cese.europa.eu
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•  een aanpak waarbij voorrang wordt gegeven aan enkele clusters van projecten met een
voldoende kritische massa om alle actoren en met name eindgebruikers en het MKB
bijeen te brengen;

•  een betere afstemming van bepaalde interne mechanismen van de horizontale
programma's;

•  het toekennen van verantwoordelijkheden m.b.t. de interne en externe coördinatie van
programma's en kernactiviteiten, alsmede de innovatie-eenheden, die momenteel noch
over adequate bevoegdheden, noch over financiële middelen en diensten beschikken;

•  vereenvoudiging van de procedures en terugdringing van de kosten;
•  vaststelling van duidelijkere en eensluidende selectie- en beoordelingscriteria.

Met het oog op de voorbereiding van het zesde kaderprogramma dringt het Comité er bij
Commissie, Europees Parlement en Raad op aan, over te gaan tot:

•  vaststelling van een communautaire strategie die op een kern van gemeenschappelijke
prioriteiten is gebaseerd en op een veel beperkter aantal kernactiviteiten is gefocust;

•  in het kader van deze strategie, uitvoering van een technologisch offensief, waarbij heel
het in Europa aanwezig potentieel -  bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra,
alsmede communautaire, nationale en lokale overheden - wordt benut, terwijl een hoog
niveau van EU-governance in stand wordt gehouden;

•  oprichting en consolidering van een open systeem van gespreide strategische
intelligentie, ter ondersteuning van de besluitvorming inzake wetenschap en technologie;

•  uitbreiding van het subsidiariteitsbeginsel tot de communautaire onderzoeksactiviteiten,
t.b.v. de erkenning en definitie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en capaciteiten
op de verschillende niveaus;

•  concentratie van de communautaire onderzoeksinspanningen op een beperkt aantal
prioriteiten;

•  een decentraal beheer van kleinere projecten - op nationaal en lokaal niveau - door
geaccrediteerde financiële intermediairs, met vereenvoudigde procedures en eventueel
m.b.v. algemene subsidies;

•  decentralisering van de toekenning van beurzen, opleidingen en mobiliteit, met
inachtneming van de transnationale criteria en de strategische prioriteiten van de
Gemeenschap;

•  lancering van een nieuwe communautaire OTO-activiteit op regionaal niveau, ter
verbetering van de technologische innovatie en de onderzoeksinfrastructuren;

•  benutting van alle in het verdrag genoemde instrumenten, met name de variabele
geometrie, de financiële deelneming van de Gemeenschap en de gemeenschappelijke
ondernemingen;

•  stroomlijning en vereenvoudiging van het beheer;
•  het belasten van de Commissie met de coördinatie en de zorg voor de rendabele werking

van de verschillende onderdelen van het programma.

Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos, afdelingshoofd
(tel. : 32 2 546 92 45 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Algemene productveiligheid - INT/067
rapporteur: mevrouw WILLIAMS (Gr. III - VK)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad  inzake algemene
productveiligheid
COM (2000) 139 def. - 2000/0073 COD
CES 1008/2000

− Stemuitslag: 78 stemmen vóór, 4 onthoudingen.

Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos, afdelingshoofd
(tel. : 32 2 546 92 45 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*

*           *

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

•  Rol van de EIB in het Europees regionaal beleid - ECO/038
Rapporteur: de heer DONOVAN (Gr. I - IRL)

− Referentie: Rol van de EIB in het Europees regionaal beleid (initiatiefadvies)
CES 1001/2000

− Stemuitslag: 110 stemmen vóór, 2 stemmen tegen, 2 onthoudingen.
 
− Kernpunten: Volgens het Comité zou het goed zijn de taakomschrijving van de bank opnieuw

in evenwicht te brengen, zodat zij haar aandacht kan toespitsen op regionaal beleid en
convergentie. In de praktijk zou een en ander erop kunnen neerkomen dat minder leningen
worden verstrekt aan de ontwikkelde EU-lidstaten (en sommige van hun regio's), en meer aan de
kandidaat-lidstaten. Ook zou de EIB kunnen worden betrokken bij de uitwerking van de
toetredingscriteria.

Wat de toegang tot langetermijn-ontwikkelingsfinanciering in de ontwikkelde EU-lidstaten
betreft, vraagt het Comité zich af of de EIB zich niet meer zou kunnen opwerpen als adviseur bij
de uitwerking van projecten, met name op het gebied van nieuwe technologieën. Zo zouden in
de armste regio's een aantal permanente EIB-adviseurs kunnen worden aangewezen teneinde tot
optimale projectontwikkeling en maximale convergentie te komen.

Een van de voornaamste economische problemen in de EU is het gebrek aan structurele
hervormingen. Het ziet ernaar uit dat starre marktmechanismen ertoe leiden dat tal van goed
doordachte projectleningen en globale lenigen veel minder opleveren dan zou moeten. De EIB
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kan de nationale regeringen natuurlijk geen voorwaarden opleggen, maar is er niets dat zij kan
ondernemen om de regionale markt te liberaliseren? Economische convergentie impliceert
"creatieve destructie", wat op korte termijn pijnlijk kan zijn. Het gevolg daarvan is dat veel
regeringen pas tot structurele hervormingen overgaan als zij daartoe verplicht worden, terwijl
deze hervormingen vaak, veel meer dan ontwikkelingsfinanciering, bevorderlijk zijn voor
convergentie.

Het onlangs door de EIB gelanceerde initiatief "Innovatie 2000" is een snelle en welkome reactie
op de richtsnoeren van de Top van Lissabon (maart 2000), waarin wordt opgeroepen om een op
innovatie gestoelde kennismaatschappij te ontwikkelen. Het Comité is van mening dat het voor
dit initiatief uitgetrokken bedrag moet worden verhoogd en dat meer haast moet worden gemaakt
met de tenuitvoerlegging.

Ten slotte merkt het Comité nog op dat de EIB zich bij de evaluatie van de convergentie niet
mag blindstaren op economische indicatoren, maar ook sociale indicatoren in de parameters
moet opnemen, overeenkomstig de aanwijzingen van de VN.

Contactpersoon: de heer  Pietrasanta
(tel.: +32 2 546.93.13 - e-mail:roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Uitdagingen van de EMU voor de financiële markten - ECO/040
Rapporteur: de heer PELLETIER (Gr. I -F)

− Referentie: Uitdagingen van de EMU voor de financiële markten (initiatiefadvies)
CES 1012/2000

− Stemuitslag: 73 stemmen vóór, 13 stemmen tegen.

− Kernpunten: De belangrijkste uitdaging die de EMU moet aangaan, is uiteindelijk dat met
succes een monetaire unie moet worden gevormd die niet door een politieke unie wordt
geflankeerd en die daarmee in historisch opzicht uniek is.

Het enorme technische karwei om de euro in te voeren werd geklaard, en hetzelfde kan worden
gezegd van de inflatiebestrijding en de aanpassing van de 11 (binnenkort 12) eurolanden aan de
strenge criteria van Maastricht.

Twintig maanden na invoering van de euro op de financiële markten hebben de Europese
beurzen recordniveaus bereikt onder invloed van zowel de weer aangetrokken groei, de
opkomende dynamiek van de "nieuwe economie" in Europa als de technologische revolutie op
het gebied van elektronische toegang tot markten. Men is het er in het algemeen over eens dat
effectenbeurzen anticiperen op de toekomstige toestand van economieën. Bijgevolg moet worden
geconstateerd dat de eurozone zich in een fase van krachtige en duurzame groei bevindt.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE46

Bulletin 13.11.2000
Sluiting van de redactie: 03.11.2000

- NL- PE 291.823

Het zou evenwel onverstandig zijn om aan te nemen dat de EMU haar problemen definitief heeft
opgelost. Deze zijn namelijk dusdanig nauw met de rest van de mondiale economie verbonden
dat een onderscheid tussen uitdagingen in verband met de mondialisering van de handel, de
liberalisering van het kapitaalverkeer en specifieke EMU-kwesties eigenlijk artificieel zou zijn.

Europa moet hoe dan ook van de gunstige conjunctuur profiteren en snel de randvoorwaarden
voor de Europese financiële markten harmoniseren. Daarbij dienen de in de EG bestaande
financieringsmodaliteiten te worden gerespecteerd en moet op die manier worden bijgedragen tot
de totstandbrenging van een Europees ontwikkelingsmodel.

Het is dan ook dringend zaak om de procedures voor de actualisering van de EG-regelgeving te
wijzigen: er moet daartoe op het niveau van de nationale regelgevers een procedure komen die
soepeler en sneller kan worden doorlopen dan die van de richtlijnen, waarin vaak niet
nauwkeurig aangegeven of onvoldoende uitgewerkte onderwerpen worden behandeld.

Het Europese MKB is doorgaans nog altijd grotendeels op kredietverlening door het bankwezen
aangewezen. Dit is voor bedrijven van een bepaalde omvang vaak een goedkopere
financieringsbron dan een beroep op de markten.

Het Europees ontwikkelingsmodel kan niet uitsluitend voor het grootbedrijf zijn bedoeld.
Consumenten hebben behoefte aan vergaande regels ter bescherming van de minst
geïnformeerden onder hen. Daarom streeft de Commissie terecht naar maximumharmonisatie
m.b.t. verkoop op afstand van financiële producten. Haar aanpak is coherent en moet worden
gekoppeld aan de in dit advies aanbevolen geharmoniseerde definitie van "geïnformeerd
belegger".

Contactpunt: de heer Allende
(tel. 32 2 546 96 79; e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

*

*          *

5. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Naar een handvest van grondrechten van de Europese Unie - SOC/013
Rapporteur: mevrouw SIGMUND (Gr. III - A)
Co-rapporteur: de heer BRIESCH (Gr. II - F)

− Referentie: Initiatiefadvies 'Naar een handvest van grondrechten van de Europese Unie'
CES 1005/2000

− Stemuitslag: 122 stemmen vóór, 19 stemmen tegen, 9 onthoudingen.
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− Kernpunten: Het Handvest van grondrechten van de Europese Unie dient meer te zijn dan
slechts een plechtige verklaring en moet de uiting vormen van werkelijk politiek, sociaal en
burgerlijk engagement.

Het opstellen van een handvest van grondrechten van de EU vormt een mijlpaal in het
integratieproces, en met dit handvest wordt de grondslag voor een originele en nieuwe politieke
entiteit geformaliseerd.

Het Comité vindt principieel dat de burgerlijke en politieke grondrechten enerzijds en de sociale,
economische en culturele grondrechten anderzijds niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Het Comité waarschuwt ervoor dat de burgers teleurgesteld zullen zijn wanneer zij een handvest
voorgelegd krijgen met rechten die in feite niet kunnen worden ingeroepen; zij zullen het
document dan als retoriek beschouwen.

Het handvest dient op grond van juridische en politieke overwegingen onder de volgende
voorwaarden in het EU-Verdrag te worden geïntegreerd:

− overeenkomstig het mandaat van Keulen mogen de EG-bevoegdheden niet door het handvest
worden gewijzigd;

− het onderscheid tussen enerzijds rechten die de individuele burger direct voor de rechter kan
inroepen en anderzijds "programmatische" rechten dient te worden gehandhaafd, zodat de
juridische aard van de bestaande bevoegdheden niet wordt aangetast;

− er dient te worden aangegeven welke beginselen tot uitvoeringsmaatregelen nopen.
− Naast de toezichtsprocedure moet er een open procedure komen voor de herziening van de

grondrechtencatalogus.
− De georganiseerde civiele samenleving moet ten behoeve van een "Europees model voor de

democratie" formeel en institutioneel bij de totstandkoming van het handvest worden betrokken.
− Het Comité vertegenwoordigt deze georganiseerde civiele samenleving en moet daarom in ieder

geval overeenkomstig zijn in het EG-Verdrag genoemde taak formeel een adviesfunctie krijgen
bij de herziening en de integratie van het handvest in het EG-recht.

− Contactpersoon: de heer Hick, afdelingshoofd
(Tel.: +32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Sociale zekerheidsregelingen  -  SOC/043
Rapporteur: de heer RODRIGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I - E)
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Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot
vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71
 COM (2000) 186 def. - 2000/0070 COD
  CES 1002/2000

− Stemuitslag: met algemene stemmen goedgekeurd.

− Kernpunten: Het Comité is ingenomen met de voorgestelde wijzigingen en is van mening dat
de wijziging van Bijlage IV, Deel c (de berekening van de vergoedingen krachtens artikel 46(2)
wordt losgelaten) en van Afdeling E (Frankrijk), de bureaucratische rompslomp vermindert door
onnodige procedures af te schaffen. Volgens het Comité dragen de voorgestelde wijzigingen van
Bijlage IV, Deel E (speciale procedures voor toepassing van de wetgeving in de lidstaten) bij tot
een grotere mobiliteit van de werknemers; de nieuwe tekst sluit tevens beter aan op het huidige
stelsel van sociale zekerheid in Frankrijk.

Contactpunt: mevrouw Johansson
(tel. 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

Rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen - SOC/044
Rapporteur: de heer LIVERANI (Gr. II - I)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van rechten van de werknemers bij overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen
(gecodificeerde versie)

     COM (2000) 259 def. - 2000/0108 CNS
     CES 1003/2000

− Stemuitslag: 104 stemmen vóór, 6 onthoudingen.

− Kernpunten: Het Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met dit Commissievoorstel.
Het stemt in met de noodzaak, het Gemeenschapsrecht toegankelijker en begrijpelijker te maken
voor de burgers. Een duidelijkere en doorzichtigere communautaire wetgeving zal bijdragen tot
een correcte interpretatie en de noodzakelijke rechtszekerheid waarborgen.

Contactpunt: mevrouw Barbesta
(tel. 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

*

*          *
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6. AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

���� Innovatiebeleid van kleine, middelgrote en ambachtelijke ondernemingen (zesde Euro-
mediterrane top) - REX/034

Rapporteur: de heer PEZZINI (gr. III - I)

− Referentie: Het innovatiebeleid van MKB en ambacht (zesde Euro-mediterrane top) -
(informatief rapport)
CES 396/2000 fin

− Stemuitslag: met algemene stemmen is besloten het informatief rapport naar de andere
instellingen toe te sturen.

− Kernpunten: Wetenschap, technologie en innovatie hebben een onmiskenbare invloed op de
sociaal-economische ontwikkeling van het Middellandse-Zeegebied; in het kader van het op de
MPL gerichte communautaire beleid moet daaraan dan ook de nodige aandacht worden
geschonken, met name via het MEDA-programma en de huidige of toekomstige programma's op
O&TO-gebied. Ook het nieuwe meerjarenprogramma kan een nuttig instrument zijn om de
netwerken en betrekkingen tussen organisaties en het MKB aan beide oevers van de
Middellandse Zee te versterken. Het Comité dringt er op aan het specifieke beleid ter
ondersteuning van het MKB en het ambacht binnen het Vijfde en Zesde kaderprogramma resp. te
intensiveren en uit te bouwen. Dergelijke acties kunnen naar zijn mening op het gebied van
onderzoek en innovatie slechts tastbare resultaten opleveren als de sociale partners bij dit
ontwikkelingsproces worden betrokken. Gemeenschappelijke O&O- en innoverende activiteiten
moeten daarom sterker worden bevorderd in het kader van het Euro-mediterrane partnerschap.
Voorts dient de uitwisseling van knowhow en ervaring op het gebied van productie, organisatie
en bedrijfsbeheer tussen het MKB in de EU en dat in de partnerlanden van het Middellandse-
Zeegebied te worden bevorderd, samen met de ontwikkeling van opleidingsacties op
verschillende terreinen die met nieuwe technologie verband houden. Ook gerichte acties ter
bevordering van de ondernemingszin kunnen de door bestaande ondernemers gelegde basis
verruimen en het ontwikkelings- en vernieuwingsproces aanzwengelen.

− Contactpersoon: mevrouw DURST
        (tel.: 32.2.546 98 45; e-mail:ellen.durst@esc.eu.int)

*

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

DUFF en
VOGGENHUBER

Handvest fundamentele rechten AFCO (P) 12.10.00

WUORI
(VERTS/ALE)

Mensenrechten in de wereld AFET (P) 12.10.00 C5-0536/00

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

AFET (P) 12.10.00 C5-0468/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Uitvoering nitraatrichtlijn
(91/676/EEG)

AGRI (A) 10.10.00

DARY
(PSE)

Gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector bananen,
invoerregeling (wijz. ver.
404/93/EEG)

AGRI (P) 16.10.00 C5-0277/99

PPE-DE Fraktie Bestrijding van klassieke varkenspest AGRI (P) 10.10.00 C5-0493/00

MULDER
(ELDR)

Landbouwproducten: voorlichtings-
en afzetbevorderingscampagnes op de
binnenmarkt

BUDG (A) 12.10.00 C5-0486/00

HAUG
(PSE)

Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen ESR 95: eigen
middelen uit de BTW

BUDG (P) 12.10.00 C5-0469/00

CASACA
(PSE)

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

CONT (A) 11.10.00 C5-0466/00

PSE-Fraktie Kwijting 1999: algemene begroting
van de EG

CONT (P) 11.10.00 C5-0310/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ELDR-Fraktie Kwijting 1999: algemene begroting
EG - andere afdelingen

CONT (P) 11.10.00 C5-0312/00

PPE-DE-Fraktie Kwijting 1999: algemene begroting
van de EG, Parlement

CONT (P) 11.10.00 C5-0312/00

VERTS/ALE Kwijting 1999: 6e, 7e en 8e Europees
Ontwikkelingsfonds (EOF)

CONT (P) 11.10.00 C5-0257/00

ELDR-Fraktie Kwijting 1999: algemene begroting
EG - andere afdelingen

CONT (P) 11.10.00

GUE-Fraktie Kwijting 1999: EGKS-begroting CONT (P) 11.10.00

APARICIO
SÁNCHEZ
(PSE)

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

CULT (A) 10.10.00 C5-0429/00

FRAISSE
(GUE/NGL)

e-Inhoud CULT (A) 10.10.00 C5-0462/00

JUNKER
(PSE)

Elektronische communicatie:
machtiging voor netwerken en
diensten (verv. richtl. 97/13/EG)

CULT (A) 10.10.00 C5-0440/00

JUNKER
(PSE)

Radiocommunicatie: radiospectrum,
regelgevingskader

CULT (A) 10.10.00 C5-0449/00

RIDRUEJO
(PPE)

Elektronische communicatie:
gemeenschappelijk regelgevingskader
voor netwerken en diensten

CULT (A) 10.10.00 C5-0428/00

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Elektronische communicatie en
bijbehorende faciliteiten: toegang en
interconnectie, nieuw regelgevend
kader

CULT (A) 10.10.00 C5-0433/00

PSE-Fraktie Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen ESR 95: eigen
middelen uit de BTW

ECON (A) 25.10.00 C5-0469/00

PEIJS
(PPE-DE-Fraktie)

Herstructurering en opheffing
kredietinstellingen

ECON (P) 09.10.00 C2-0176/85
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Verzekeringsbemiddeling ECON (P) 25.10.00 C5-0484/00

EVANS
(PPE-DE-Fraktie)

Mededinging: uitvoering artikelen 81
en 82 van het Verdrag (wijz. verord.
1017/68, 2988/74, 4056/86, 3975/87
(EEG))

ECON (P) 25.10.00 C5-0527/00

TORRES
MARQUES
(PSE)

Belasting over de toegevoegde
waarde (BTW): minimumhoogte van
het normale tarief

ECON (P) 25.10.00 C5-0535/00

PEREZ
ALVAREZ
(PPE- DE-
Fraktie)

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

EMPL (A) 05.10.00 C5-0381/00

PAPAYANNAKIS
(GUE/NGL)

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

ENVI (A) 10.10.00 C5-0429/00

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE)

Landbouwproducten: voorlichtings-
en afzetbevorderingscampagnes op de
binnenmarkt

ENVI (A) 10.10.00 C5-0486/00

EVANS
(VERTS/ALE)

Gezelschapsdieren:
veterinairrechtelijke voorschriften
voor het niet-commerciële verkeer

ENVI (P) 10.10.00 C5-0477/00

JACKSON
(PPE)

Extracten van koffie en cichorei:
reeks nominale gewichten (wijz.
richtl. 80/232/EEG)

ENVI (P) 10.10.00 C5-0485/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Kustgebieden: uitvoering van een
geïntegreerd beheer

ENVI (P) 10.10.00 C5-0474/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Communautaire bijstand aan
Zuidoost-Europa (wijz. van
verordening 3906/89/EEG), Europees
Bureau voor wederopbouw

ITRE (A) 12.10.00 C5-0526/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ELDR-Fraktie Gemeenschapsoctrooi ITRE (A) 12.10.00 C5-0461/00

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE)

Meetinstrumenten ITRE (P) 12.10.00 C5-0478/00

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Balkan, Zuidoost-Europa:
communautaire bijstand, CARDS-
programma

ITRE (P) 12.10.00 C5-0525/00

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Overheidsopdrachten: gunning,
strafrechtelijke vervolging van fraude
en onwettige handelingen. Duits
initiatief

JURI (A) 17.10.00 C5-0416/00

BRADBOURN
(PPE)

Verdrag tot het brengen van eenheid
in sommige bepalingen inzake het
internationale luchtvervoer (Verdrag
van Montreal)

JURI (A) 17.10.00 C5-0460/00

DEHOUSSE
(PSE)

Speciaal verslag van de ombudsman:
gedragscode voor overheden

JURI (A) 17.10.00 C5-0438/00

FOURTOU
(PPE-DE-Fraktie)

e-Inhoud JURI (A) 17.10.00 C5-0462/00

LEHNE
(PPE-DE-Fraktie)

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

JURI (A) 17.10.00 C5-0392/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Herstructurering en opheffing
kredietinstellingen

JURI (A) 17.10.00 C2-0176/85

NIEBLER
(PPE-DE-Fraktie)

Elektronische communicatie:
gemeenschappelijk regelgevingskader
voor netwerken en diensten

JURI (A) 17.10.00 C5-0428/00

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE)

Mededinging: uitvoering artikelen 81
en 82 van het Verdrag (wijz. verord.
1017/68, 2988/74, 4056/86, 3975/87
(EEG))

JURI (A) 17.10.00 C5-0527/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

WALLIS
(ELDR)

Justitiële samenwerking: oprichting
van een voorlopig team. Initiatief van
Portugal, Frankrijk, Zweden en België

JURI (A) 17.10.00 C5-0395/00

WALLIS
(ELDR)

Bestrijding van clandestiene
immigratie: strafwettelijk kader ter
bestrijding van overtredingen. Frans
initiatief

JURI (A) 17.10.00 C5-0426/00

WALLIS
(ELDR)

Beschikking oprichting van een
justitieel netwerk op het gebied van
burgerlijke en handelszaken

JURI (A) 17.10.00

WIELAND
(PPE-DE-Fraktie)

Bij de belastingcoördinatie geboekte
vooruitgang

JURI (A) 17.10.00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE-Fraktie)

Statuut van de ambtenaren van de EG:
wijze van aanpassing van de
bezoldigingen en de tijdelijke bijdrage

JURI (P) 17.10.00 C5-0496/00

CASHMAN
(PSE)

Speciaal verslag van de ombudsman:
gedragscode voor overheden

LIBE (A) 10.10.00 C5-0438/00

KARAMANOU
(PSE)

Vrouwen en fundamentalisme LIBE (A) 10.10.00

DEPREZ
(PPE-DE-Fraktie)

Verlening van
uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad
voor de behandeling van
visumaanvragen. Fins initiatief

LIBE (P) 10.10.00 C5-0287/00

DIMITRA-
KOPOULOS
(PPE-DE-Fraktie)

Overheidsopdrachten: gunning,
strafrechtelijke vervolging van fraude
en onwettige handelingen. Duits
initiatief

LIBE (P) 10.10.00 C5-0416/00

KESSLER
(PSE)

Justitiële samenwerking: juristen,
aanmoediging en uitwisseling,
verlenging van het programma.

LIBE (P) 10.10.00 C5-0494/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

KESSLER
(PSE)

Beschikking oprichting van een
justitieel netwerk op het gebied van
burgerlijke en handelszaken

LIBE (P) 10.10.00

KIRKHOPE
(PPE-DE-Fraktie)

Strijd tegen clandestiene immigratie:
geldboetes aan vervoerders. Frans
initiatief

LIBE (P) 10.10.00 C5-0470/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE-Fraktie)

Instandhouding van visbestanden:
bescherming van jonge exemplaren
van mariene organismen (6de wijz.
verord.)

PECH (P) 11.10.00 C5-0487/00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Vrij verkeer van personen:visum voor
langdurig verblijf. Frans initiatief

PETI (A) 09.10.00 C5-0374/00

SBARBATI
(ELDR)

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

PETI (A) 09.10.00 C5-0398/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Kustgebieden: uitvoering van een
geïntegreerd beheer

RETT (A) 11.10.00 C5-0474/00

POHJAMO
(ELDR)

Radiocommunicatie: radiospectrum,
regelgevingskader

RETT (A) 11.10.00 C5-0449/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Maritieme veiligheid en voorkoming
van verontreiniging door schepen
(wijz. verord. 613/91/EEG,
2978/94/EG,

RETT (P) 11.10.00 C5-0475/00

C5-0476

HATZIDAKIS
(PPE-DE-Fraktie)

Verdrag tot het brengen van eenheid
in sommige bepalingen inzake het
internationale luchtvervoer (Verdrag
van Montreal)

RETT (P) 11.10.00 C5-0460/00

___________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Advies van de Commissie betreffende het verzoek van Ierland
deel te nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengen-
acquis

LIBE SEC (00) 1439
def.

Werkdocument van de Commissie: Venezuela Programma voor
steunverlening aan de Regio's waar in December 1999
overstromingen hebben plaatsgevonden

AFET
BUDG
DEVE

SEC (00) 1571
def.

Mededeling van de Commissie: e-Learning - Het onderwijs van
morgen uitdenken

ITRE
EMPL
FEMM
CULT

COM (00) 318
def.

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

JURI
ENVI
RETT

COM (00) 365
def.

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

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
def.

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

AFET COM (00) 463
def.

Mededeling van de Commissie: over de richtsnoeren voor de
evaluatie van chemische, fysische en biologische agentia
alsmede van de industriële procédés welke geacht worden een
risico te vormen voor de veiligheid of de gezondheid op het
werk van de werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de
bevalling en tijdens de lactatie (Richtlijn 92/85/EEG van de
Raad)

FEMM
EMPL

COM (00) 466
def.



OFFICIËLE STUKKEN 61

Bulletin 13.11.2000
Sluiting van de redactie: 03.11.2000

- NL- PE 291.823

Betreft Bevoegdheid Doc.

Voortgangsverslag over het netwerk voor epidemiologische
surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de
Gemeenschap

ENVI COM (00) 471
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Steun van de Commissie voor de nucleaire
veiligheid in de Nieuwe Onafhankelijke Staten en Midden- en
Oost-Europa

AFET
ITRE

COM (00) 493
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het
Europees Parlement ter voorbereiding van de vierde
bijeenkomst van de Euro-Mediterrane Ministers van
Buitenlandse Zaken: Een nieuwe impuls voor het proces van
Barcelona

LIBE
ITRE
EMPL
AGRI
CULT
ENVI
AFET

COM (00) 497
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de toepassing door de Lidstaten van Richtlijn
95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor
de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg

ENVI
RETT

COM (00) 517
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de leningsactiviteiten van de Gemeenschap in
1999

AFET
BUDG
ITRE
DEVE
CONT

COM (00) 524
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden: een
strategie voor Europa

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 547
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende informatie aan bedrijven en
overheidsdiensten in de lidstaten in geval van "gegronde
twijfel" over de oorsprong van de goederen bij gebruik van
preferentiële tariefregelingen

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 550
def.

Verslag van de Commmissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de tenuitvoerlegging van de mededeling "Voor
een omvattend partnerschap met China"

ITRE
AFET

COM (00) 552
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlament: Innovatie in een kenniseconomie

JURI
EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 567
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Onze behoeften en verantwoordelijkheden op elkaar
afstemmen - milieu-aangelegenheden integreren in de
economische politiek

ECON
ITRE
ENVI

COM (00) 576
def.

Mededeling van de commissie diensten van algemeen belang in
europa

JURI
ITRE
EMPL
RETT
CULT
ENVI
ECON

COM (00) 580
def.

Verslag van de Commissie betreffende de werking, tijdens het
jaar 1999, van het systeem voor stabilisering van de
exportopbrengsten dat is ingesteld bij de Vierde Overeenkomst
ACS-EG, herzien bij het Akkoord van Mauritius.

CONT
DEVE

COM (00) 584
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europese
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Trans-europese Netwerken - Jaarverslag 1999 -
Op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 2236/95 tot
vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van
financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van
Trans-Europese netwerken

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (00) 591
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Europa en de ruimtevaart: Begin van een nieuw
hoofdstuk

AFET
BUDG
ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 597
def.

Tussentijds verslag van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement waarin een eerste balans wordt opgemaakt
van de toepassing van Richtlijn 96/16/EG betreffende
statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten
(overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 96/16/EG)

AGRI COM (00) 600
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Betreft Bevoegdheid Doc.

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van de Raad tot
instelling van een Europees vluchtelingenfonds

AFET
BUDG
CONT
EMPL
LIBE

COM (00) 533
def.

CNS99/0274

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

AFET
JURI
LIBE

COM (00) 577
def.

CNS00/0030

__________________
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

Vergaderperiode van 20 t/m 21 september 2000

Brussel

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN EN TEKENS

AVC : instemmingsprocedure
avis COM: advies van de Commissie over de amendementen van het

Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad

CNS: raadplegingsprocedure
CRE: volledig verslag van de vergaderingen
CTRL: politieke controle
DD: diverse besluiten
LEX-CSL: definitief besluit van de Raad
LEX-PE: definitief besluit van het Parlement
LEX PE-CSL: definitief besluit in medebeslissing
orien CSL: gemeenschappelijke oriëntatie van de Raad
PE 1ère: medebeslissingsprocedure, Parlement, 1ste lezing
PE 2ème: medebeslissingsprocedure, Parlement, 2de lezing
PE 3ème: medebeslissingsprocedure, Parlement, 3de lezing
pos CSL: gemeenschappelijk standpunt van de Raad
prop COM: voorstel van de Commissie
prop CSL: voorstel van de Raad
TB: begrotingswerkzaamheden
TL: wetgevingswerkzaamheden
TP: voorbereidende werkzaamheden

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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ALGEMEEN OVERZICHT

ontwikkelingssamenwerking
concurrentie en samenwerkingsakkoorden
zwart werk

Voorbereidende teksten

duurzaam beheer tropische bossen
milieu en ontwikkelingslanden
spoor: gevaarlijke goederen
weg: gevaarlijke goederen
ozon: chloorfluorkoolwaterstoffen
arbeidsmiddelen

medebeslissing

Eurodac
secretariaat controleorganen
beslissingen burgerlijke en handelszaken
landbouwproducten (terugverw. comm.)

raadpleging

begrotingsdiscipline
stelsel van eigen middelen

overleg-akkoord van 1975

Wetgevingsprocedures

Wetgevingswerkzaamheden

georganiseerde misdaad

Actualiteitendebat

terrorisme in Spanje
oliecrisis , stijging olieprijzen: te nemen maatregelen

Raad, Commissie
Verklaringen, mededelingen

racisme
situatie in de Unie

mondelinge vragen

Politieke controle

Zitting SEPT II 2000 Brussel
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Bron: PE/DG II/Follow-up parlementaire activiteiten

Vergaderthema's

�
�

�

�

�
�

�
�

� �

���

Mondelinge  vragen over racisme 
B5-0536, B5-0537, B5-766/2000;

Raad en Commissie : 
Terrorisme in Spanje

Commissie : crisis en 
verhoging van de olieprijzen: te 
nemen maatregelen

Voorkoming en 
bestrijding 
georganiseerde  
criminalite it
B5-0506/2000

ontwikkeling: complementariteit  
tussen het  ontwikkelingsbeleid van de 
EU en de lidstaten
A5-0227/2000

mededinging: regels 
betr. horizontale 
samenwerkings-
overeenkomsten
A5-0217/2000

zwart werk

A5-0220/2000
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Aantal tijdens de plenaire vergadering aangenomen amendementen

0 5 10 15 20 25 30 35

RETT A5-0234/2000
Koch

route: marchandises dangereuses

ENVI A5-0226/2000
Hulthén

ozone: quota hydrochlorofluorocarbures

AGRI A5-0228/2000
Souchet

produits agricoles

RETT A5-0229/2000
Hatzidakis 

rail: marchandises dangereuses

LIBE A5-0225/2000
Hernández Mollar

secrétariat des autorités de contrôle

EMPL A5-0222/2000
Peter Skinner

équipements de travail

LIBE A5-0219/2000
Pirker 

système Eurodac

JURI A5-0253/2000
Wallis

décisions en matière civile et commerciale

Gr. Pol.: nombre absolu des am. Adoptés en séance

comm. Au fonds: nombre absolu des am. Déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Voorbereidende teksten

DEVE/ Ferrer (A5-0227/2000)
Ontwikkelingssamenwerking: complementariteit tussen het ontwikkelingsbeleid van de
Gemeenschap en van de lidstaten
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                               Ja  ■   Nee
(COM(1999)0218 – C5-0179/1999 – 1999/2156)

ECON/ Evans (A5-0217/2000)
Mededingingsregels betreffende horizontale samenwerkingsovereenkomsten
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
C5-0304/2000- 2000/2154

EMPL/ Glase (A5-0220/2000)
Zwart werk
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 06.09.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
(COM(1998)219 – C4-0566/1998 – 1998/2082
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II. Wetgevingsprocedures

1. Medebeslissing

a) Eerste lezing

Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

EMPL/ Skinner (A5-0222/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tweede wijziging van richtlijn
89/655/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het
gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Aantal aangenomen amendementen: 21
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
COM(1999)0678 – C4-0707/1998 - 1998/0327

ENVI/ Hulthén (A5-0226/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr.
.../../2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van het referentiejaar voor
de toewijzing van chloorfluorkoolwaterstoffen
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Aantal aangenomen amendementen: 1
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
COM(2000)0426 – C5-0363/2000 – 2000/0170

b) Tweede lezing

Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

RETT/ Koch (A5-0234/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 94/55/EG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
[7455/1/2000 – C5-0330/2000 – 1999/0083]
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RETT/ Hatzidakis (A5-0229/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 96/49/EG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van
gevaarlijke goederen per spoor
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
[7456/1/2000 – C5-0329/2000 – 1999/0087]

2. Bemiddeling

a) Goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst van het bemiddelingscomité

DELE/ Wijkman (A5-0215/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van de reële integratie van het milieuaspect in het ontwikkelingsproces van de
ontwikkelingslanden
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                               Ja  ■   Nee
C5-0283/2000 - 1999/0020

DELE/ Fernandez Martin (A5-0216/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van het behoud en het duurzaam beheer van tropische bossen en andere bossen
in ontwikkelingslanden
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                               Ja  ■   Nee
(C5-0284/2000 – 1999/0015)
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3. Raadpleging

a) Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

JURI/ Wallis (A5-0253/2000)
Verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Aantal aangenomen amendementen: 26
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
COM(1999)0348 - C5-0169/1999 - 1999/0154

LIBE/ Pirker (A5-0219/2000)
Verordening van de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van
vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van
Dublin
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE  vergadering van 20.09.2000
Aantal aangenomen amendementen: 6
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■
(8417/2000 – C5-0256/2000 – 1999)

LIBE/ Hernandez Mollar (A5-0225/2000)
Besluit van de Raad tot oprichting van een secretariaat voor de gemeenschappelijke
controleorganen voor gegevensbescherming ingesteld bij de Overeenkomst tot oprichting van
een Europese Politiedienst (Europolovereenkomst), de Overeenkomst inzake het gebruik van
informatica op douanegebied en de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten
Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen (Schengenovereenkomst)
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Aantal aangenomen amendementen: 13
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                               Ja  ■   Nee
(7381/2000 – C5-0230/2000 – 2000/0804
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b) Besluit tot uitstel van de stemming

AGRI/ Souchet (A5-0228/2000)
Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3448/93 tot vaststelling van
de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000
Aantal aangenomen amendementen: 16
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                               Ja  ■   Nee
COM(1999)0717 – C5-0095/2000 – 1999/0284

4. Overleg zoals voorzien in het Interinstitutioneel Akkoord van 1975

BUDG/ Averoff (A5-0223/2000)
Verordening van de Raad betreffende de begrotingsdiscipline
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
(9091/2000) C5-0339/2000 – 1999/0151

BUDG/ Haug (A5-0224/2000)
Besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese
Gemeenschappen
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
(7439/2000)-C5-0388/2000–1999/0139
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III. Wetgevingsamendementen
Titel document datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
ter plenaire

aangen.
amend.

ten princ.:
aantal ter
plenaire

ingediende
amend.

fracties:
aantal ter
plenaire
aangen.
amend.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 94/55/EG betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

21/09/2000 ***II 1999/0083 RETT A5-
0234/2000

Koch 0 0 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. .../../2000 betreffende
de ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van het
referentiejaar voor de toewijzing van
chloorfluorkoolwaterstoffen

21/09/2000 ***I 2000/0170 ENVI A5-
0226/2000

Hulthén 1 1 0

Verordening van de Raad tot wijziging van verordening
(EG) nr. 3448/93 tot vaststelling van de handelsregeling
voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten
verkregen goederen

21/09/2000 * 1999/0284 AGRI A5-
0228/2000

Souchet 16 15 1

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van richtlijn 96/49/EG betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het
vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

21/09/2000 ***II 1999/0087 RETT A5-
0229/2000

Hatzidakis 0 0 0
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III. Wetgevingsamendementen
Titel document datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
ter plenaire

aangen.
amend.

ten princ.:
aantal ter
plenaire

ingediende
amend.

fracties:
aantal ter
plenaire
aangen.
amend.

Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de
aanneming van een besluit van de Raad tot oprichting van
een secretariaat voor de gemeenschappelijke
controleorganen voor gegevensbescherming ingesteld bij
de Overeenkomst tot oprichting van een Europese
Politiedienst (Europolovereenkomst), de Overeenkomst
inzake het gebruik van informatica op douanegebied en de
Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten
Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke grenzen
(Schengenovereenkomst)

21/09/2000 * 2000/0804 LIBE A5-
0225/2000

Hernández
Mollar

13 15 0

Resultaten van het overleg over het gemeenschappelijke
beleidslijn van de Raad met het oog op de vaststelling van
een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Gemeenschappen

21/09/2000 * 1999/0139 BUDG A5-
0224/2000

Haug 0 0 0

Resultaten van het overleg over de gemeenschappelijke
beleidslijn van de Raad met het oog op de aanneming van
een verordening van de Raad betreffende de
begrotingsdiscipline

21/09/2000 * 1999/0151 BUDG A5-
0223/2000

Averoff 0 0 0



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN76

Bulletin 13.11.2000
Sluiting van de redactie: 03.11.2000

- NL- PE 291.823

III. Wetgevingsamendementen
Titel document datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
ter plenaire

aangen.
amend.

ten princ.:
aantal ter
plenaire

ingediende
amend.

fracties:
aantal ter
plenaire
aangen.
amend.

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

21/09/2000 ***I 1998/0327 EMPL A5-
0222/2000

Peter
Skinner

21 21 1

Verordening van de Raad betreffende de instelling van
"Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten
behoeve van een doeltreffende toepassing van de
Overeenkomst van Dublin

21/09/2000 * 1999/0116 LIBE A5-
0219/2000

Pirker 6 16 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende maatregelen ter bevordering van de reële
integratie van het milieuaspect in het ontwikkelingsproces
van de ontwikkelingslanden

21/09/2000 ***III 1999/0020 DELE A5-
0215/2000

Wijkman 0 0 0

Verordening van de Raad betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken

21/09/2000 * 1999/0154 JURI A5-
0253/2000

Wallis 26 33 5

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende maatregelen ter bevordering van het behoud en
het duurzaam beheer van tropische bossen en andere
bossen in ontwikkelingslanden

21/09/2000 ***III 1999/0015 DELE A5-
0216/2000

Fernández
Martín

0 0 0
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III. Wetgevingsamendementen
Titel document datum

goedk.
plenaire

Procedure Referenties Stemmingen

fase behan-
deling

nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur EP: aantal
ter plenaire

aangen.
amend.

ten princ.:
aantal ter
plenaire

ingediende
amend.

fracties:
aantal ter
plenaire
aangen.
amend.

Aantal aangenomen wetgevingsverslagen: 11 83 101 7
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Politieke controle

1. Mededelingen, verklaringen en verslagen van de andere instellingen met
inbegrip van hun verklaringen tegenover de voor alle leden toegankelijke
Conferentie van voorzitters

♦  mededelingen, verklaringen

♦  RAAD EN COMMISSIE

Terrorisme in Spanje
Standpunt van de Raad: CRE vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 21.09.2000

♦  COMMISSIE

Naar aanleiding van de oliecrisis en de stijging van de olieprijzen te nemen maatregelen
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 20.09.2000

2. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

LIBE/ (B5-0534/2000)
Standpunt van de Europese Unie op de Wereldconferentie van 2001 tegen racisme en over de huidige
situatie in de Unie
Standpunt van de Raad: CRE vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 21.09.2000

Verts/ALE(B5-0536/2000)
Racisme in Oost-Duitsland
Standpunt van de Raad: CRE vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 21.09.2000

GUE/NGL (B5-0537/2000)
Geweld van extreem rechts in Duitsland
Standpunt van de Raad: CRE vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Commissie: CRE vergadering van 21.09.2000
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3. Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

LIBE (B5-0506/2000)
Actieplan van de Raad "Voorkoming en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit: Een
strategie van de Europese Unie voor het begin van het nieuwe millennium"
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: CRE vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■

LIBE/ B5-0766/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het standpunt van de Europese Unie op de
Wereldconferentie tegen racisme en de huidige situatie in de Unie
Aangenomen teksten, vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Raad: vergadering van 21.09.2000
Standpunt van de Commissie: vergadering van 21.09.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                              Ja  Nee  ■

___________________
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Vergaderperiode van 2 t/m 6 oktober 2000

Straatsburg
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Handvest fundamentele rechten
burgerluchtvaart: Europese overeenkomst
risicokapitaal
gedragscode
wapenuitvoer

Voorbereidende teksten

diervoeding
mengvoeders

officiële controles
ongewenste stoffen en producten
voertuigen: maximaal toegestane afmetingen en gewichten
mobiliteit binnen de Gemeenschap
nationale en regionale rekeningen
douanewetboek
zeehavens/binnenhavens
wegvervoer

medebeslissing

Kroatië: garantie tot leningen
financiële controle vooraf

interne audit
Rusland: samenw.overeenkomst
gelijke behandeling
bestrijding van discriminatie

raadpleging

goedkeuring uitrustingen
goedkeuring koplichten

symmetrisch gedimde lichtbundel
asymmetrische lichtbundel

instemming

Wetgevingsprocedures

Wetgevingswerkzaamheden

Midden-Oosten
Afghanistan
Peru
Express SAMINA
ARY Macedonië

Actualiteitendebat

Europese Raad van Biarritz
Joegoslavië
3de bijeenkomst Azië-Europa
Europese onderzoeksruimte

Raad, Commissie
Verklaringen, mededelingen

Handvest van de fundamentele rechten

Mondelinge vragen

Uitbreiding
door de kandidaatlanden geboekte vooruitgang:

Estland;Letland;Litouwen;Polen;Tsjech.Rep.;Hongarije;
Cyprus;Slovenië;Slowakije;Bulgarije;Roemenië;Malta

TV-uitzendingen: controle ouders

Verslagen die EP-advies vereisen

Politieke controle

Zitting okt I 2000 Straatsburg
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Aangenomen wetgevingsamendementen - medebeslissingsprocedure

0 10 20 30 40 50 60

RETT A5-0231/2000
Hatzidakis

véhicules: dimensions et poids
maximaux autorisés

AGRI A5-0233/2000
Graefe zu Baringdorf 
alimentation animale:

commercialisation des aliments
composés

CULT A5-0255/2000
Evans

mobilité

AGRI A5-0257/2000
Paulsen

alimentation animale: substances,
produits indésirables

ENVI A5-0256/2000
Paulsen

alimentation animale: contrôles
officiels

REGI A5-0232/2000
Piecyk 

ports maritimes et de navigation
intérieure

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en
séance
commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Wetgevingsamendementen - raadplegingsprocedure

0 10 20 30 40 50 60 70

LIBE A5-0259/2000
Cashman 

progr. lutte contre la
discrimination (2001-2006)

EMPL A5-0264/2000
Mann

égalité de traitement

CONT A5-0260/2000
van Hulten

contrôle financier ex ante

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
commission: am. déposés en séance
PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Wetgevingswerkzaamheden

De nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals gewijzigd bij besluit van 15 april 1999 (B4-0365/1999, PB C 219 van 30.7.1999,
blz. 374.

I. Voorbereidende documenten

Titel Instelling
parlementair

orgaan

Rapporteur
Spreker

Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire
vergadering

Regl.
EP

Raad
Standpunt
ter
plenaire

Commissie
Standpunt ter

plenaire

Goedgekeurd op

Risicokapitaal: uitvoering van het
actieplan voorstellen voor verdere
vooruitgang

ECON Skinner A5-0235/2000 1999/2208 COS resolutie
aangenomen

art 47 .../..
.

02-okt-00 03-okt-00

Richtlijn van de Raad inzake de
Europese Overeenkomst betreffende
de organisatie van de arbeidstijd van
mobiel personeel in de
burgerluchtvaart gesloten door de
Association of European Airlines
(AEA), de European Transport
Workers' Association (ETF), de
European Cockpit Association (ECA),
de European Regions Airline
Association (ERA) en de International
Air Carrier Association (IACA)

EMPL Hughes A5-0265/2000 2000/0164 COS resolutie
aangenomen

art 47
art 62

zonder
debat

zonder debat 03-okt-00



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN86

Bulletin 13.11.2000
Sluiting van de redactie: 03.11.2000

- NL- PE 291.823

Titel Instelling
parlementair

orgaan

Rapporteur
Spreker

Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire
vergadering

Regl.
EP

Raad
Standpunt
ter
plenaire

Commissie
Standpunt ter

plenaire

Goedgekeurd op

Handvest van de fundamentele
rechten van de Europese Unie

AFCO B5-0767/2000 .../... QUO-
Raad/Com-

missie

resolutie
aangenomen

art 42 03-okt-00 03-okt-00 03-okt-00
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II. Wetgevingsprocedures

1. Medebeslissing

Eerste lezing

Titel Auteur:
parlementair

orgaan

Rapporteur Zittings-
document

Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpun
t plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Goedgekeurd op

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
ongewenste stoffen en producten in diervoeding

ENVI Paulsen A5-0257/2000 wetgevingsvoor-
stel gewijzigd

.../... 04-okt-00 04-okt-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
richtlijn 79/373/EEG betreffende de handel in mengvoeders

AGRI Graefe zu
Baringdorf

A5-0233/2000 wetgevingsvoor-
stel gewijzigd

.../... 04-okt-00 04-okt-00

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

CULT Evans A5-0255/2000 wetgevingsvoor-
stel gewijzigd

.../... 04-okt-00 05-okt-00

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 1999/29/EG van de
Raad inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding

ENVI Paulsen A5-0256/2000 wetgevingsvoor-
stel gewijzigd

.../... 04-okt-00 04-okt-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor
bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en internationale verkeer
maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale
verkeer maximaal toegestane gewichten

RETT Hatzidakis A5-0231/2000 wetgevingsvoor-
stel gewijzigd

.../... 02-okt-00 03-okt-00
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Tweede lezing

Titel Auteur:
parlementair

orgaan

Rapporteur Zittings-
document

Beraadsl. ter
plenaire

Raad:
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Goedgekeurd op

Verordening van het Europees Parlement en de Raad  tot wijziging
van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling
van het communautair douanewetboek

JURI Vallelersundi A5-0254/2000 gemeensch.
standpunt
goedgekeurd

.../... 05-okt-00 05-okt-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van de gemeenschappelijke beginselen van het Europees systeem
van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR
95) ten aanzien van belastingen en sociale premies en tot wijziging
van verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad

ECON Knorr Borràs A5-0230/2000 gemeensch.
standpunt
goedgekeurd

.../... 02-okt-00 03-okt-00

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van beschikking nr. 1692/96/EG ten aanzien van zeehavens en
binnenhavens alsmede ten aanzien van project nr. 8 in bijlage III

RETT Piecyk A5-0232/2000 gemeensch.
standpunt
gewijzigd

.../... 02-okt-00 03-okt-00

2. Instemming

Titel Auteur:
parlementair

orgaan

Rapporteur Zittings-
document

Beraadsl. ter
plenaire

Raad:
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Goedgekeurd op

Besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese
Gemeenschap tot Reglement nr. 67 van de Economische
Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende de
goedkeuring van speciale uitrustingsstukken van motorvoertuigen
die in hun aandrijfsysteem vloeibaar petroleumgas gebruiken

ITRE Bodrato A5-0261/2000 wetgevingsvoor-
stel
goedgekeurd

zonder
debat

zonder debat 03-okt-00
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Titel Auteur:
parlementair

orgaan

Rapporteur Zittings-
document

Beraadsl. ter
plenaire

Raad:
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Goedgekeurd op

Beschikking van de Raad inzake het standpunt van de Europese
Gemeenschap over het ontwerp van een reglement van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
betreffende de goedkeuring van de koplichten van
motorvoertuigen die een symmetrische gedimde lichtbundel of
grootlichtbundel of beide hebben en met gloeilampen zijn
uitgerust

ITRE Bodrato A5-0262/2000 wetgevingsvoor-
stel
goedgekeurd

zonder
debat

zonder debat 03-okt-00

Beschikking van de Raad inzake het standpunt van de Europese
Gemeenschap over het ontwerp van een reglement van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
betreffende de goedkeuring van de koplichten van
motorvoertuigen die een symmetrische gedimde lichtbundel of
grootlichtbundel of beide hebben en met gloeilampen zijn
uitgerust

ITRE Bodrato A5-0263/2000 wetgevingsvoor-
stel
goedgekeurd

zonder
debat

zonder debat 03-okt-00

3. Raadpleging

Titel Auteur:
parlementair

orgaan

Rapporteur Zittings-
document

Beraadsl. ter plenaire Raad:
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Goedgekeurd op

Besluit van de Raad houdende wijziging van besluit
2000/24/EG tot uitbreiding van de garantie van de
Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank, tot
leningen voor projecten in Kroatië

BUDG Seppänen A5-0237/2000 wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

.../... 06-okt-00 06-okt-00

Verordening van de Raad tot wijziging van het Financieel
Reglement van 21 december 1977 tot scheiding van de
functie van interne audit en de functie van financiële
controle vooraf (artikel 24, alinea 5, van het Financieel

CONT van Hulten A5-0260/2000 wetgevingsvoorstel
gewijzigd

.../... 04-okt-00 05-okt-00
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Titel Auteur:
parlementair

orgaan

Rapporteur Zittings-
document

Beraadsl. ter plenaire Raad:
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Goedgekeurd op

Reglement)
Besluit van de Raad  tot vaststelling van een
communautair actieprogramma ter bestrijding van
discriminatie (2001-2006)

LIBE Cashman A5-0259/2000 wetgevingsvoorstel
gewijzigd

.../... 04-okt-00 05-okt-00

Richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen
kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en
beroep

EMPL Mann Thomas A5-0264/2000 wetgevingsvoorstel
gewijzigd

.../... 04-okt-00 05-okt-00

Besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst
voor samenwerking op wetenschappelijk en
technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap
en de Russische Federatie

ITRE Quisthoudt-
Rowohl

A5-0048/1999 wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

.../... 04-nov-99 03-okt-00

4. Wetgevingsamendementen

Nummering van de kolommen: I = titel wetgevingstekst; II = dossiernummer; III = commissie ten principale; IV = zittingsdocument; V = rapporteur; VI = EP: aantal ter plenaire aangenomen
amendementen; VII = commissie ten principale: aantal ter plenaire ingediende amendementen; VIII = fracties: aantal ter plenaire goedgekeurde amendementen; IX = amendementen op de titel van het
voorstel; X = amendementen op de visa en overwegingen; XI = amendementen op de artikelen of delen; XII = amendementen op de bijlagen

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van de gemeenschappelijke beginselen van het Europees systeem van
nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95) ten
aanzien van belastingen en sociale premies en tot wijziging van
verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad

1999/0200 ECON A5-0230/2000 Knörr Borràs 0 0 0 0 0 0 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde
aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en internationale verkeer
maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale
verkeer maximaal toegestane gewichten

2000/0060 RETT A5-0231/2000 Hatzidakis 3 3 1 0 0 1 2

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van beschikking nr. 1692/96/EG ten aanzien van zeehavens en
binnenhavens alsmede ten aanzien van project nr. 8 in bijlage III

1997/0358 REGI A5-0232/2000 Piecyk 14 14 1 1 2 3 8

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
richtlijn 79/373/EEG betreffende de handel in mengvoeders

2000/0015 AGRI A5-0233/2000 Graefe zu
Baringdorf

5 5 0 0 2 3 0

Besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2000/24/EG tot
uitbreiding van de garantie van de Gemeenschap aan de Europese
Investeringsbank, tot leningen voor projecten in Kroatië

2000/0122 BUDG A5-0237/2000 Seppänen 0 0 0 0 0 0 0

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 A5-0255/2000 Evans 55 55 0 1 13 37 4

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste
stoffen en producten in diervoeding

1999/0259 AGRI A5-0257/2000 Paulsen 36 37 0 0 15 18 3

Diervoeding: officiële controles, ongewenste stoffen en producten
(wijziging richtlijn 95/53/EG)

2000/0068 ENVI A5-0256/2000 Paulsen 25 26 0 0 10 15 0

Besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair
actieprogramma ter bestrijding van discriminatie (2001-2006)

1999/0251 LIBE A5-0259/2000 Cashman 65 65 0 0 26 26 13

Besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst voor
samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen
de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie

1999/0133 ITRE A5-0048/1999 Quisthoudt-
Rowohl

0 0 0 0 0 0 0

Richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor
gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep

1999/0225 EMPL A5-0264/2000 Mann 62 60 4 1 19 42 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Verordening van de Raad tot wijziging van het Financieel Reglement
van 21 december 1977 tot scheiding van de functie van interne audit
en de functie van financiële controle vooraf (artikel 24, alinea 5, van
het Financieel Reglement)

2000/0135 CONT A5-0260/2000 van Hulten 4 4 0 0 1 3 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad  tot wijziging
van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van
het communautair douanewetboek

1998/0134 JURI A5-0254/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 0 0 0 0 0
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5. Raadpleging over wetgeving met financiële gevolgen

Titel referentie datum van
kennis-
geving

ten
principale

juridisch kader financiering financiële
programmering

- boeking

begrotings-
jaar -

boeking

opmerkingen

Besluit van de Raad tot vaststelling van
een communautair actieprogramma ter
bestrijding van discriminatie (2001-
2006) - Tekst …
uitvoeringsmaatregelen en het comité

1999/0251 02-okt-00 LIBE aanvullend
juridisch
instrument

ten laste van
EU-begroting

administratie 2001+n Raad: wijziging van een raadgevend
comité in een gemengd comité

Verordening van de Raad betreffende
het Gemeenschapsoctrooi

2000/017 02-okt-00 JURI nieuw juridisch
instrument

ten laste van
EU-begroting

administratie 2000+n COMM: het bureau financiert zijn
eigen activiteiten,ontvangt geen
communaitaire subsidies. Zijn
uitgaven staan dus los van de
Gemeenschapsbegroting; aangezien
het bureau de status van
communautair agentschap of bureau
ontbeert moet een comité worden
opgericht waarvan de
functioneringskosten ten laste van de
communautaire begroting komen.

Verordening van de Raad houdende
wijziging van verordening (EG) nr.
1258/99 betreffende de financiering van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid
en van verscheidene andere
verordeningen betreffende het
gemeenschappelijk landbouwbeleid

2000/0204 02-okt-00 AGRI huidige
verordening
gewijzigd

ten laste van
EU-begroting

agriculture-hors
dév.rural

2000+n COMM: Omzetting negatieve
EOGFL-Garantie-uitgaven in bestede
ontvangsten; aangezien punt 10, 2 van
het IIA van 6 mei 1999 bepaalt dat in
de FV de begrotingslijnen die worden
gefinancierd uit de ontvangsten buiten
beschouwing blijven, is een dergelijke
operatie budgettair neutraal.
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Titel referentie datum van
kennis-
geving

ten
principale

juridisch kader financiering financiële
programmering

- boeking

begrotings-
jaar -

boeking

opmerkingen

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

2000/0205 02-okt-00 AFET horizontaal
juridisch
instrument

ten laste van
EU-begroting

pretoetredings-
steun

2000+n COMM: Steun uit de communautaire
begroting is noodzakelijk, met name
uit het oogpunt van subsidiariteit;
100% subsidie; subsidie voor
cofinanciering tezamen met andere
openbare of particuliere
financieringsbronnen voor bepaalde
acties; rentebonificatie.

Verordening van de Raad betreffende
voorlichtings- en
afzetbevorderingsacties voor
landbouwproducten op de binnenmarkt

2000/0226 02-okt-00 AGRI horizontaal
juridisch
instrument

gedeeltelijk
ten laste van
de EU-
begroting

landbouw +
administratie

2000+n COMM: Harmonisatie en
vereenvoudiging van de eiverse
huidige stimuleringsregelingen
omwille van grotere doelmatigheid en
transparanter beheer. De uitgaven
voor technische steun (art. 8) zullen
de 1 mio. euro niet overschrijden.

Beschikking van de Raad tot
vaststelling van een communautair
meerjarenprogramma ter stimulering
van de ontwikkeling en het gebruik van
Europese digitale inhoud op de
mondiale netten en ter bevordering van
de taaldiversiteit in de
informatiemaatschappij

2000/0128 06-okt-00 ITRE nieuw juridisch
instrument

cofinanciering
noodzakelijk

intern beleid -
interne markt

2000+n COMM: Het programma is een
vervolg op de programma's IMPACT,
IMPACT II, INFO2000 et MLIS

Verordening van de Raad houdende
heropvoering van het programma ter
bevordering van de uitwisseling van
goede praktijken op civielrechtelijk
terrein (Grotius - civil)

2000/0220 06-okt-00 LIBE opnieuw ingesteld
juridisch
instrument

ten laste van
EU-begroting

intern beleid -
JBZ

2001 COMM: heropvoering Grotius-
programma voor zover het
civielrechtelijke samenwerking
betreft, doch uitsluitend bij wijze van
overgangsregeling voor het jaar 2001.
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Titel referentie datum van
kennis-
geving

ten
principale

juridisch kader financiering financiële
programmering

- boeking

begrotings-
jaar -

boeking

opmerkingen

Beschikking van de Raad tot wijziging
van beschikking 90/424/EEG
betreffende bepaalde uitgaven op
veterinair gebied

2000/0234 06-okt-00 AGRI huidige
regelgeving
gewijzigd

gedeeltelijk
ten laste EU-
begroting

landbouw +
administratie

2000+n COMM: wijziging besluit
90/424/EEG met duidelijke
vermelding van de te sluiten
akkoorden over het uitgavenbeheer op
diergeneeskundig gebied. Dit betekent
het volgen van de procedure van het
regelgevend comité en handhaving
van het syteem van rechtstreeks
beheer door de Commissie van de
financiële bijdragen van de
Gemeenschap aan veterinaire acties

Vrordening (EG, EGKS, Euratom) van
de Raad tot wijziging van het Statuut
van de ambtenaren en van de Regeling
welke van toepassing is op de andere
personeelsleden van deze
Gemeenschappen wat betreft de wijze
van aanpassing van de bezoldigingen en
de tijdelijke bijdrage

2000/0231 06-okt-00 JURI huidige
regelgeving
gewijzigd

ten laste van
EU-begroting

administratie 2001+n COMM: Geschatte
begrotingsgevolgen van een
verlenging met twee jaar van de
periode van toepassing van de
methode voor aanpassing van de
bezoldigingen en de tijdelijke
bijdrage, die normaal 30 juni 2001
verstrijkt.

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

2000/0236 06-okt-00 RETT huidige
regelgeving
gewijzigd

ten laste van
EU-begroting

administratie 2000+n COMM: een financieel memorandum
werd overbodig geacht, aangezien het
voorstel geen uitgavenstijging tot
gevolg heeft en zelfs eerder tot een
daling ervan zou moeten leiden,
gezien het positieve effect van
rationalisatie van de werkzaamheden
van de comités en de te verwachten
vermindering van het aantal
comitévergaderingen.
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Politieke controle

Titel EU-instell.
Orgaan EP

Rapporteur
Spreker

Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadsl. ter
plenaire

Raad
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Zitting van
goedkeuring

Derde bijeenkomst Azië-Europa (ASEM 3) in Seoel
op 20 en 21 oktober 2000

Parlement fracties B5-0768/2000 .../... Verklaring
met debat

resolutie
goedgekeurd

.../... 02-okt-00 04-okt-00

Uitbreiding van de Europese Unie AFET Brok A5-0250/2000 2000/2171 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Estland om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Carlsson A5-0238/2000 1997/2177 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Letland om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Schroedter A5-0239/2000 1997/2176 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Litouwen om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Bulgarije om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET van Orden A5-0241/2000 1997/2179 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Slovenië om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Martelli A5-0242/2000 1997/2181 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Malta om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Stenzel A5-0243/2000 1999/2029 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Slowakije om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Wiersma A5-0244/2000 1997/2173 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00
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Titel EU-instell.
Orgaan EP

Rapporteur
Spreker

Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadsl. ter
plenaire

Raad
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Zitting van
goedkeuring

Verzoek van de Tsjechische Republiek om toetreding
tot de Europese Unie en de stand van de
onderhandelingen

AFET Schröder
Jürgen

A5-0245/2000 1997/2180 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Polen om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Roemenië om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Nicholson A5-0247/2000 1997/2172 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Hongarije om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Queiro A5-0248/2000 1997/2175 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Cyprus om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Poos A5-0249/2000 1997/2171 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Litouwen om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Hoff A5-0240/2000 1997/2178 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

Verzoek van Polen om toetreding tot de Europese
Unie en de stand van de onderhandelingen

AFET Gawronski A5-0246/2000 1997/2174 COS resolutie
goedgekeurd

03-okt-00 03-okt-00 04-okt-00

uitvoering van de EU-gedragscode voor de
wapenexport

AFET Titley A5-0211/2000 2000/2012 COS resolutie
goedgekeurd

.../... 04-okt-00 05-okt-00

Studie over de controle van ouders op het gebied van
televisie-uitzendingen

CULT Angelilli A5-0258/2000 1999/2210 COS resolutie
goedgekeurd

.../... 04-okt-00 05-okt-00

Europese onderzoeksruimte?? Commissie …/… Mededeling …/... .../... 04-okt-00 .../...
Verkiezingen in Joegoslavië Raad HR-PESC …/… …/… Verklaring

met debat
…/... 05-okt-00 05-okt-00 …/…

Situatie in Joegoslavië Parlement Président PE …/… …/… Déclaration …/... 05-okt-00 .../... .../...
Jaarverslagen 1997, 1998 en 1999 van de Commissie
over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de
Europese Unie

FEMM Dybkjaer A5-0198/2000 1999/2109 COS resolutie
goedgekeurd

05-okt-00 05-okt-00 05-okt-00
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Titel EU-instell.
Orgaan EP

Rapporteur
Spreker

Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadsl. ter
plenaire

Raad
standpunt
plenaire

Commissie
standpunt
plenaire

Zitting van
goedkeuring

Situatie in Afghanistan Parlement Groupes
politiques

B5-0776/2000 B5-
0776/2000

Actualiteiten
debat

gezamenlijke
resolutie

goedgekeurd

.../... 05-okt-00 05-okt-00

Crisistoestand in Peru Parlement Groupes
politiques

B5-0777/2000 B5-
0777/2000

Actualiteiten
debat

gezamenlijke
resolutie

goedgekeurd

.../... 05-okt-00 05-okt-00

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Parlement Groupes
politiques

B5-0782/2000 B5-
0782/2000

Actualiteiten
debat

gezamenlijke
resolutie

goedgekeurd

…/… 05-okt-00 05-okt-00

scheepsramp van de Samina Express Parlement Groupes
politiques

B5-0783/2000 B5-
0783/2000

Actualiteiten
debat

gezamenlijke
resolutie

goedgekeurd

…/… 05-okt-00 05-okt-00

Colombia Parlement Groupes
politiques

B5-0794/2000 B5-0794 à
0797/2000

Debat-men-
senrechten

resoluties
ingetrokken

.../... 05-okt-00 …/…

De situatie in het Midden-Oosten Parlement Groupes
politiques

B5-0798/2000 B5-
0798/2000

Verklaring
met debat

gezamenlijke
resolutie

goedgekeurd

05-okt-00 05-okt-00 05-okt-00

____________________
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New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Documentatie/Bulletins/Werkzaamheden/10A2000_NL.doc
New: http://www.europarl.europa.eu/Documentatie/Bulletins/Werkzaamheden/10A2000_NL.doc

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:Julius.Langendorf@esc.eu.int
New: mailto:Julius.Langendorf@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorf@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorf@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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