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AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
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ANTWOORDEN OP VRAGEN AAN DE VOORZITTER
(Artikel 28/2 van het Reglement)

Vraag Nr. 01/2001 van de heer Richard Corbett (PSE)

Betreft: Besluit van het Bureau inzake de publicatie van de financiële belangen van de leden op Internet

Overeenkomstig het besluit van het Bureau van 4 april 2001 zijn maatregelen getroffen voor de publicatie
van de financiële belangen van de leden op Internet.

De leden hebben evenwel de mogelijkheid (zie mededeling nr. 18/01 van de Quaestoren) om bezwaar te
maken tegen de publicatie van hun belangen.

Indien een lid bezwaar zou aantekenen, hoe wordt een dergelijk bezwaar dan behandeld? Wie beslist over de
vraag of de aangevoerde redenen toereikend zijn om een uitzondering op de publicatie toe te staan? Heeft het
Bureau criteria vastgesteld voor de evaluatie van bezwaren?  Hebben zich al dergelijke gevallen voorgedaan?

Antwoord

In lijn met het door het Bureau op zijn vergaderingen van 2 en 4 april 2001 genomen besluit, dat in
mededeling nr. 18/01 van de Quaestoren aan de leden is medegedeeld, is het de leden toegestaan expliciet
individuele bezwaren te uiten tegen de publicatie op Internet van hun verklaringen omtrent hun financiële
belangen. Leden die bezwaar aantekenen, hoeven geen redenen aan te voeren, aangezien de leden hun
verklaringen omtrent hun financiële belangen volgens de huidige regels onder eigen verantwoordelijkheid
opstellen. Derhalve is het niet nodig een procedure voor de behandeling van dergelijke bezwaren in te stellen
en zijn er dus geen gevallen naar aanleiding van een dergelijke procedure.

__________________
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

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

28/01 Veiligheidsmaatregelen in het Europees Parlement

30/01 Gebruik van de middelen voor de secretariaatsvergoeding (post 3910) voor het
begrotingsjaar 2001

32/01 Verscherpte veiligheidsmaatregelen en verandering van de regeling
voor bezoekers die door de leden in Brussel en Straatsburg zijn uitgenodigd

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE IN

HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 1 oktober 2001 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Véronique DE KEYSER

ter vervanging van de heer Jacques SANTKIN (PSE/BE), met ingang van 25 september 2001.

________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

De Voorzitter deelt mede dat het Gerecht van eerste aanleg bij arrest in zijn openbare zitting op 2 oktober
2001 in Luxemburg het beroep van leden van het Europees Parlement, het Front National en de Lista Bonino
heeft verworpen tegen het besluit van het Europees Parlement van 14 september 1999 waarin geconstateerd
wordt dat de Technische Fractie van de niet-ingeschrevenen niet bestaat.

Bijgevolg houden de gevolgen van de opschorting door de president van het Gerecht van eerste aanleg van
25 november 1999 op te bestaan met ingang van de bekendmaking van het arrest, d.w.z. op 2 oktober
2001, overeenkomstig artikel 107, lid 3, van het Procedurereglement van het Gerecht van eerste aanleg.

Het bovengenoemde besluit van het Parlement van 14 september 1999 is derhalve opnieuw onverkort van
toepassing.

____________________

Tijdens de plenaire vergadering van 3 oktober 2001 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het
feit dat

de heer Roberto Felice BIGLIARDO

is toegetreden tot de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten (UEN) met ingang
van 1 oktober 2001.

________________

Tijdens de plenaire vergadering van 1 oktober 2001 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het
feit dat

Mevrouw Ilka SCHRÖDER

is toegetreden tot de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) met
ingang van 28 september 2001.

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand: 15.10.2001

Indiener Onderwerp Nr.

Graham Watson Bedreiging voor de christelijke gemeenschap in
Indonesië

E-2545/01

Graham Watson De gevaren van plastic speelgoed in chocolade-eieren E-2546/01

Olle Schmidt Richtlijn inzake uitzendwerk E-2547/01

Laura González Álvarez Herinrichting van de oevers van de Duero waar deze
door Zamora (Spanje) stroomt

E-2548/01

Jorge Hernández Mollar Solidariteit van de EU bij het herstel van de Sierra de
Mijas

E-2549/01

Jorge Hernández Mollar Aanklacht tegen de discriminatie waaronder buitenlandse
gedetineerden in gevangenissen in de EU te lijden
hebben.

E-2550/01

Jorge Hernández Mollar Eerste overeenkomst voor het oprichten van een
visserijbedrijf tussen Spanje en Tunesië

E-2551/01

Salvador Garriga Polledo Communicatie van de Commissie met de burgers E-2552/01

Salvador Garriga Polledo Maatregelen om de Europese burgers dichter bij de
Europese instellingen te brengen

E-2553/01

Salvador Garriga Polledo Het afzien door de EU van het eisen van een boete tegen
de Verenigde Staten in de zaak van de Foreign Sales
Corporation

E-2554/01

Luciana Sbarbati Genetisch gemodificeerde organismen in de wijnbouw P-2555/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Europese oproerpolitie P-2556/01

Olivier Dupuis Arrestatie van de militante democraten Mu Chuanheng
en Yan Peng in de Volksrepubliek China

P-2557/01

Gabriele Stauner Gezondheidsrisico's door gebrekkige controle van
botervetten

E-2558/01

María Sornosa Martínez Bijdrage van de EU aan de oplossing van het probleem
van de wachtlijsten in de nationale systemen van
gezondheidszorg

E-2559/01

Luis Berenguer Fuster Tekortkomingen elektriciteitsvoorziening in Spanje -
Regulering van de markt en gevolgen voor de consument

E-2560/01

Michiel van Hulten Geconstateerde problemen bij de uitvoering van het ESF
in de periodes 1994-1996 en 1996-1999

E-2561/01

Alexandros Alavanos Voortzetting van het Nationaal Kadaster in Griekenland P-2562/01

Mihail Papayannakis Nationaal kadaster P-2563/01
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Europese repressieve politiemacht E-2564/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou EU-beleid op het gebied van verslavende middelen en
het geval van Griekenland in het bijzonder

E-2565/01

Konstantinos Hatzidakis Erbarmelijke sanitaire omstandigheden in de Centrale
Vleesmarkt van Rendi in Griekenland

E-2566/01

Antonios Trakatellis Vertraging bij de liberalisering van de interne
stroommarkt en concurrentievervalsing in Griekenland

E-2567/01

Richard Corbett EU-subsidies voor hydrologische projecten in Spanje E-2568/01

Richard Corbett Project Alqueva-dam (Portugal) E-2569/01

Phillip Whitehead EU-subsidies voor proeven met niet-humane primaten in
Nederland

E-2570/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Commissie Europees Adviescomité voor Onderzoek E-2571/01

Paulo Casaca Bescherming van herkomstbenamingen buiten de EG E-2572/01

Robert Goebbels Aanbesteding "Europe by Satellite" P-2573/01

Giovanni Pittella Organisatie van de strategieën ter bevordering van het
concurrentievermogen  van de economie op regionaal
niveau

E-2574/01

Bart Staes Coördinatie van het Sensus-project E-2575/01

Dominique Vlasto Bijdrage van het toerisme tot werkgelegenheid en groei E-2576/01

Dominique Vlasto Kwaliteitsverbetering in het hotelbedrijf E-2577/01

Mario Borghezio Immigratie uit Marokko E-2578/01

Jules Maaten Milieuschadelijke subsidies, met name betreffende
wegtransport en energie

E-2579/01

Jules Maaten Milieuschadelijke subsidies, mede met betrekking tot de
RIO+10-Conferentie en landbouw en visserij

E-2580/01

Torben Lund Chloorprofam P-2581/01

Hartmut Nassauer Gevolgen van de toetreding van Polen en Tsjechië tot de
EU voor de subsidiëring van Duitse verenigingen in de
voormalige "Ostgebiete" door de Bondsregering

P-2582/01

Feleknas Uca Politiegeweld in Turkije op wereldvrededag E-2583/01

Stavros Xarchakos Gevaar voor het verloren gaan van middelen uit het
derde communautair bestek in Griekenland

E-2584/01

Juan Ojeda Sanz Directe betrekkingen van de burgers en de Europese
Unie

E-2585/01

Juan Naranjo Escobar Communautaire bepalingen om het makkelijker te maken
patiënten over te brengen ter vermindering van
wachtlijsten

E-2586/01
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Juan Naranjo Escobar Europese voorlichtingscampagne over de Europese code
tegen kanker

E-2587/01

Laura González Álvarez Droogleggingswerkzaamheden in de riviermonding van
Vigo (Galicië, Spanje)

E-2588/01

Laura González Álvarez Milieuagressie in het natuurpark Los Tilos (Gran
Canaria, Spanje)

E-2589/01

Luciano Caveri Wijnbouw in berggebieden E-2590/01

Benedetto Della Vedova Sluiting van een onderhandse overeenkomst voor de
verrichting van een "call center"-dienst tussen INPDAP
en Telecom Italia S.p.A.

E-2591/01

Mario Borghezio Europese controle op door Italië uitgereikte niet-
reglementaire visa en verblijfsvergunningen

P-2592/01

Mario Borghezio Europese controles op niet volgens de regels verstrekte
Italiaanse visa en verblijfsvergunningen

E-2593/01

Erik Meijer Propaganda van een lid van de Europese Commissie
voor het vervangen van het in Europa gegroeide model
van kapitalisme door het Amerikaanse model

E-2594/01

Erik Meijer Druk op lidstaten om hun belastingen te harmoniseren
door de prijs van autobrandstof te verlagen

E-2595/01

Erik Meijer Handelen van grensoverschrijdend supermarktconcern
tegen wettelijke regels, CAO- afspraken en algemene
fatsoensnormen

E-2596/01

Erik Meijer Amerikaanse zeggenschap over de Europese stad Brcko
en de weg naar herintegratie van deze stad in zijn
bestuurlijke omgeving

E-2597/01

Erik Meijer Invoering van een verplichte autoverlichting overdag en
de gevolgen voor de veiligheid van fietsers en
voetgangers in dichtbevolkte gebieden

E-2598/01

Antonios Trakatellis Olympic Airways: privatisering en overheidssteun P-2599/01

Wolfgang Ilgenfritz Omzetbelasting op verrichtingen van bedrijfsartsen P-2600/01

Hiltrud Breyer Bedreiging van de consument door met ziektekiemen
besmet vlees

E-2601/01

Reinhard Rack Duitse verpakkingsverordening - Onvoldoende
bescherming voor vrij verkeer van goederen en
importeurs van dranken

E-2602/01

Paul Rübig Duitse verpakkingsverordening - Handelsbarrière voor
drankimporteurs

E-2603/01

Paul Rübig Duitse verpakkingsverordening - Discriminatie van
drankverpakkingen

E-2604/01

Caroline Lucas Vervoer van dieren van kandidaatlanden naar de
Europese Unie

E-2605/01
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María Rodríguez Ramos en Luis
Berenguer Fuster

Afzet van melk in Frankrijk E-2606/01

Ilda Figueiredo Dubbele belastingheffing op arbeidsinkomen E-2607/01

Paulo Casaca Stimuleren tot niet-naleving van de internationale
verdragen inzake luchtvervoer door de Commissie

E-2608/01

Vraag geannuleerd E-2609/01

Christopher Huhne Procedures bij de Raad P-2610/01

Torben Lund Sellafield en radioactiviteit E-2611/01

Bernd Lange Intern energiebeleid E-2612/01

Lousewies van der Laan en Bob van
den Bos

Arrestatie van 52 homoseksuelen in Egypte - gevolgen
voor de Euromediterrane Overeenkomst

E-2613/01

María Sornosa Martínez en anderen Onwettigheid van het Spaanse nationaal
waterbouwkundig plan (PHN) ten aanzien van de
communautaire regelgeving: noodzaak van urgente
maatregelen van de Commissie

E-2614/01

María Sornosa Martínez en Joan
Colom i Naval

Standpunt van de Commissie ten aanzien van het
burgerverzet tegen het Spaanse nationaal
waterbouwkundig plan

E-2615/01

María Sornosa Martínez Stand van het dossier van de bottelarij op La Gomera
(Canarische Eilanden)

E-2616/01

Bartho Pronk Nederlandse problemen met het administratief systeem
t.a.v. ESF 1994-1999

E-2617/01

Alexandros Alavanos Gevaren van een anti-cholesterolmiddel E-2618/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 25/26 juni 2001 E-2619/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad 25/26 juni 2001 E-2620/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 27/28 juni 2001 E-2621/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 27/28 juni 2001 E-2622/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 10 juli 2001 E-2623/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 10 juli 2001 E-2624/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 16/17 juli 2001 E-2625/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 16/17 juli 2001 E-2626/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 20 juli 2001 E-2627/01

Christopher Huhne Zitting van de Raad van 20 juli 2001 E-2628/01

Concepció Ferrer Afzet van Spaanse melk in Frankrijk E-2629/01

Elly Plooij-van Gorsel en Jules Maaten Internetdomeinnamen E-2630/01

Cecilia Malmström 2001- Jaar van de talen E-2631/01
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Hans Karlsson Het recht van werknemers op voorlichting E-2632/01

Gian Gobbo Uitingen van anti-westerse vijandigheid in Turkije P-2633/01

Hiltrud Breyer Opvolging van het Raadgevend Comité van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

E-2634/01

Jillian Evans en Eurig Wyn Bescherming minderheden - sluiting van de Sorbische
school in Crostwitz

E-2635/01

Margrietus van den Berg Europese aanpak mensensmokkel jonge voetballers E-2636/01

Toine Manders Bankgeheim P-2637/01

Bartho Pronk Vervolgvraag t.a.v. jurisprudentie Rijksdienst voor
Pensioenen

P-2638/01

Alexandros Alavanos Voorlichting over de euro E-2639/01

Anna Karamanou Arrestatie van acht buitenlanders door de islamitische
Taliban in Afghanistan

E-2640/01

Anna Karamanou Arrestatie van acht buitenlanders door de islamitische
Taliban in Afghanistan

E-2641/01

Encarnación Redondo Jiménez Europese champignonsector E-2642/01

Yasmine Boudjenah Verdrag van Genève betreffende de status van
vluchtelingen

E-2643/01

Luciana Sbarbati Europees Agentschap voor beoordeling van
geneesmiddelen

E-2644/01

Luciana Sbarbati De euro en de consument E-2645/01

Jan Mulder Handelsbeperkingen ten aanzien van varkensvetten E-2646/01

Charles Tannock Onregelmatigheden in de situatie van staatsburgers van
buiten de Europese Unie die stemrecht hebben in Groot-
Brittannië

E-2647/01

Charles Tannock Rechtsgeldigheid van de richtlijnen tegen discriminatie E-2648/01

Frank Vanhecke Problemen in Zimbabwe E-2649/01

Frank Vanhecke Terrorismebestrijding in Europa E-2650/01

Frank Vanhecke Europees aanhoudingsmandaat E-2651/01

Frank Vanhecke Europees aanhoudingsmandaat E-2652/01

Frank Vanhecke Strijd tegen het terrorisme E-2653/01

Mario Mauro Rijstoverschotten P-2654/01

Stavros Xarchakos Herziening van het buitenlands beleid van de EU E-2655/01

Stavros Xarchakos Herziening van het buitenlands beleid van de EU E-2656/01

Graham Watson Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en
Algerije

E-2657/01
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Graham Watson TETRA-radiomasten E-2658/01

Graham Watson Weeskinderen door aids in Afrika E-2659/01

Charles Tannock Boetes voor lidstaten - bestemming van geïnde bedragen E-2660/01

Charles Tannock Doeltreffendheid van het niet-vaccinerenbeleid van de
Europese Gemeenschap in de strijd tegen mond- en
klauwzeer

E-2661/01

Mario Borghezio Dreigende aanslagen op de Europese instellingen E-2662/01

Armando Cossutta Overheidsaanbestedingen in Italië en de maffia E-2663/01

Sérgio Marques Programma's van doelstelling 1 E-2664/01

Brice Hortefeux Veiligheid van het luchtverkeer P-2665/01

Maurizio Turco Samenwerking tussen UNDCP en Europese Commissie P-2666/01

Vraag geannuleerd P-2667/01

Michl Ebner Bescherming van minderheden in Hongarije E-2668/01

Michl Ebner Széchenyi-plan in Hongarije E-2669/01

Ioannis Averoff Steun voor de herstructurering en reconversie van de
wijngaarden in Griekenland

E-2670/01

Laura González Álvarez Gevolgen voor het milieu van de uitbreiding van de
luchthaven van Barcelona

E-2671/01

Mario Borghezio Islamitisch terrorisme in Europa E-2672/01

Anna Karamanou Bescherming van moslims in de EU tegen racistisch
geweld

P-2673/01

Raffaele Costa Fraude ten koste van de EU P-2674/01

Jorge Moreira Da Silva Portugese-Spaanse overeenkomst inzake het waterbeleid P-2675/01

Raffaele Costa Patenten op genetische proeven E-2676/01

Raffaele Costa Bezoldiging EIB-werknemers E-2677/01

Raffaele Costa Regionale subsidies in Italië E-2678/01

Christoph Konrad Bescherming van de burgerbevolking in de EU P-2679/01

Hans-Gert Poettering Omzetting van de habitat-richtlijn P-2680/01

Gerard Collins Voorbarig tijdschema voor beoordeling van de gevaren
van zink

P-2681/01

Maurizio Turco Verklaring van de directeur van het UNDCP E-2682/01

Stefano Zappalà Programma Life-Milieu 2000 - Gemeente Sabaudia
(Italië)

E-2683/01

Mario Mauro Financiering in het DG Landbouw E-2684/01

Mario Mauro Financiering in het DG Uitbreiding E-2685/01
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Mario Mauro Financiering in het DG Milieu E-2686/01

Mario Mauro Financiering in het DG Handel E-2687/01

Mario Mauro Financiering in het Bureau voor humanitaire hulp -
ECHO

E-2688/01

Mario Mauro Financiering in het DG Energie en Vervoer E-2689/01

Mario Mauro Financiering in de Europe-Aid-Dienst voor
samenwerking

E-2690/01

Mario Mauro Financiering in het DG Justitie en Binnenlandse Zaken E-2691/01

Mario Mauro Financiering in het DG Ondernemingen E-2692/01

Mario Mauro Financiering in het DG Werkgelegenheid en Sociale
Zaken

E-2693/01

Mario Mauro Financiering in het DG Visserij E-2694/01

Mario Mauro Financiering in het DG Regionaal Beleid E-2695/01

Mario Mauro Financiering in het DG Buitenlandse Betrekkingen E-2696/01

Mario Mauro Financiering in het DG Onderzoek E-2697/01

Mario Mauro Financiering in het DG Gezondheids- en
Consumentenbescherming

E-2698/01

Mario Mauro Financiering in het DG Informatiemaatschappij E-2699/01

Mario Mauro Financiering in het DG Ontwikkeling E-2700/01

Mario Mauro Beleid inzake duurzaam toerisme in de Europese Unie E-2701/01

Mario Mauro Beleid inzake duurzaam toerisme in de Europese Unie E-2702/01

Mario Mauro Bijeenkomst van de G8 in Genua E-2703/01

Mario Mauro Bijeenkomst van de G8 in Genua E-2704/01

Ozan Ceyhun Veelvuldige problemen voor Duitse en Turkse
staatsburgers op doorreis in Bulgarije met de Bulgaarse
politie

P-2705/01

Harlem Désir Vastgelopen onderhandelingen over het handels- en
samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en
Zuid-Afrika

P-2706/01

Helle Thorning-Schmidt Osteoporose E-2707/01

Hiltrud Breyer Beschikbaarheid van dierlijk insuline E-2708/01

Hiltrud Breyer Definitie van"vegetarisme"/"vegetarisch" E-2709/01

Rolf Linkohr Nettobehoefte aan geïmporteerd graan E-2710/01

Konstantinos Hatzidakis Werkwijze van de telersvereniging van de
landbouwcoöperatie Gastouni

E-2711/01
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Konstantinos Hatzidakis Vernietiging van een biotoop van het Natura-netwerk in
Elafoniso op Kreta

E-2712/01

Konstantinos Hatzidakis Niet-erkenning van de diploma's van de School voor de
vorming van onderwijzend personeel voor het technisch-
en beroepsonderwijs als universitaire diploma's in
Griekenland

E-2713/01

Martin Callanan Zesde BTW-richtlijn E-2714/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Betrekkingen EU - Koninkrijk Marokko E-2715/01

Brice Hortefeux Vrijgave van plaatselijk vervoer voor de concurrentie E-2716/01

Cristiana Muscardini Nieuwe loodvrije benzine en consumentenbescherming
in Italië

E-2717/01

Cristiana Muscardini "Gemotiveerde adviezen" en de Sardische realiteit E-2718/01

Marco Formentini Vermoedelijke overtreding van richtlijn 92/43/EEG P-2719/01

Niels Busk Productieheffing in Frankrijk P-2720/01

Jean Saint-Josse Natura 2000 - richtlijn habitat, fauna en flora in Frankrijk
- annulatie van de bekendmaking van beschermde
gebieden in Frankrijk dOOr rechterlijk besluit - gevolgen
voor de vastlegging van middelen voor het Life-
programma

P-2721/01

Yves Butel Natura 2000 - richtlijn habitat, fauna en flora in Frankrijk
- annulatie van de bekendmaking van beschermde
gebieden in Frankrijk door rechterlijk besluit - gevolgen
voor biogeografische seminaries

P-2722/01

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - richtlijn habitat, fauna en flora in Frankrijk
- annulatie van de bekendmaking van beschermde
gebieden in Frankrijk - raadpleging en inspraak van de
plaatselijke bevolking

P-2723/01

Niels Busk Gebruik van vismeel, vispulp en kuilvoeder op basis van
vis

E-2724/01

Niels Busk Voedselhulp aan Rusland E-2725/01

Hartmut Nassauer Verslag van de nationale terreurbestrijdingscommissie
aan het Amerikaanse Congres

E-2726/01

Bernd Lange Afvalverwijdering in Chalkidiki, Griekenland E-2727/01

Luigi Vinci Eerbiediging mensenrechten in Turkije P-2728/01

Albert Maat, Reimer Böge en Dorette
Corbey

Uitvoer van sperma naar derde landen E-2729/01

Patricia McKenna Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de LNG-
installatie van Mugardos

E-2730/01

Patricia McKenna Uitbreiding van de haven van Ferrol (buitenhaven) E-2731/01
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Monica Frassoni Weg SS 131 Porto Torres - Sassari - Cagliari E-2732/01

Sebastiano Musumeci Beslagname van een motorvissersboot in het Kanaal van
Sicilië

E-2733/01

Erik Meijer Vertraging bij de verplichting om de "dode hoek" voor
vrachtautochauffeurs op te heffen

E-2734/01

Erik Meijer Versperring van vluchtwegen in hoge gebouwen en
gebrek aan informatie voor de potentiële slachtoffers

E-2735/01

Erik Meijer Beveiliging van luchthavens door overheidsdiensten in
plaats van door particuliere bedrijven

E-2736/01

Erik Meijer Extreem hoge gebouwen en maatregelen tegen hun
kwetsbaarheid bij branden, ontploffingen en
vliegtuigbotsingen

E-2737/01

Erik Meijer Extreem hoge kwetsbare gebouwen en normen voor hun
draagconstructies en sloopwerkzaamheden

E-2738/01

Jorge Moreira Da Silva Rechten van voetgangers E-2739/01

Jorge Moreira Da Silva Elektromagnetische velden E-2740/01

Jorge Moreira Da Silva Volgende WTO-ronde E-2741/01

Jorge Moreira Da Silva Verrekening van de milieukosten van kernenergie E-2742/01

Anneli Hulthén Groeiprogramma "Doelstelling 3" E-2743/01

Jonas Sjöstedt Saddam Hoessein voor het internationaal tribunaal voor
oorlogsmisdadigers

E-2744/01

Jonas Sjöstedt Visserijakkoorden van de EU met Zuid-Afrika E-2745/01

Jonas Sjöstedt Visserijakkoorden van de EU met Zuid-Afrika E-2746/01

Jonas Sjöstedt Gat in de Schengencontrole E-2747/01

Jonas Sjöstedt Gat in de Schengencontrole E-2748/01

Jonas Sjöstedt Antibiotica in diervoeder E-2749/01

Jonas Sjöstedt Inbeslagname van auto's aan de Zweeds-Finse grens E-2750/01

Jonas Sjöstedt Bestraling van voeding E-2751/01

Jonas Sjöstedt Kosten van uitlaatgastesten voor geïmporteerde auto's E-2752/01

Jonas Sjöstedt Aangeven van een uiterste gebruiksdatum op eieren E-2753/01

Jonas Sjöstedt Reducering van de boete van Fléchard E-2754/01

Jonas Sjöstedt Vrijhandel met de 48 armste landen van de wereld E-2755/01

Jonas Sjöstedt Genetisch gemodificeerde voeding in Zweedse winkels E-2756/01

Jonas Sjöstedt Klassering van GHB als narcotica E-2757/01

Jonas Sjöstedt Afschaffing van importquota voor kleren E-2758/01
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Jonas Sjöstedt Dubbele en enkele binnenwanden bij tankauto's E-2759/01

Jonas Sjöstedt Eisen voor gemeentelijke afvalplannen en het in kaart
brengen van geluidshinder

E-2760/01

Jonas Sjöstedt Gerst als gerst E-2761/01

Jonas Sjöstedt EU-subsidie als concurrentiemaatregel E-2762/01

Jonas Sjöstedt BTW op uitwisselingen E-2763/01

Jonas Sjöstedt Octrooibescherming kostbaar voor kleine bedrijven E-2764/01

Jonas Sjöstedt Aanstaande verhoging van de levensmiddelenprijzen in
Estland

E-2765/01

Jonas Sjöstedt Waarschuwing aan Zweden wegens te laat ingeleverde
kaarten

E-2766/01

Jonas Sjöstedt Optreden van de Commissie in verband met het arrest
van het Europees Hof van Justitie inzake
ziektekostenverzekering

E-2767/01

Jonas Sjöstedt Definitieve opslag van kernafval E-2768/01

Jonas Sjöstedt Steunprogramma van de Gemeenschap voor schoolmelk E-2769/01

Jonas Sjöstedt Strafheffing op faxapparaten uit Azië E-2770/01

Jonas Sjöstedt Struisvogelteelt E-2771/01

Jonas Sjöstedt Belastingvrije aankopen en EU-diplomaten E-2772/01

Jonas Sjöstedt Bouw van "buitengrensposten" aan de oostgrens van
Polen

E-2773/01

Alexandros Alavanos Eutrofiëring en gevaarlijke toxinen in negen grote
Griekse meren

E-2774/01

Chris Davies Financiering van proeven zonder dieren E-2775/01

Chris Davies Handhaving van milieuvoorschriften in Griekenland E-2776/01

Samuli Pohjamo Naleving door Finland van het additionaliteitsbeginsel
bij het communautaire structuurfondsbeleid

E-2777/01

Didier Rod, Alain Lipietz en Pierre
Jonckheer

Eigendomsrecht van het eurologo E-2778/01

Adeline Hazan Voorstel voor een richtlijn inzake gezinshereniging E-2779/01

Armando Cossutta Aanbesteding voor het Trans-Europese
telecommunicatienetwerk

E-2780/01

Cristiana Muscardini Nieuwe veiligheidsmaatregelen op luchthavens E-2781/01

Paulo Casaca Schadelijke invloed van wijn van hybride wijnstokrassen E-2782/01

Glyn Ford EG-keurmerk P-2783/01
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Herbert Bösch Mogelijke misleiding van de Commissie in de MED-
affaire

P-2784/01

Adriana Poli Bortone Vernoeming van plaatsen naar de tweelingtorens in New
York

P-2785/01

Mathieu Grosch Inschrijving van voertuigen in België (KB van 20 juli
2001)

P-2786/01

Pietro-Paolo Mennea Verontreiniging van het gebied rond Castel del Monte P-2787/01

Hiltrud Breyer Dood van trekvogels op de Öresundbrug E-2788/01

Hiltrud Breyer Gebrekkige uitvoering van de milieu-informatierichtlijn
(90/313/EEG)

E-2789/01

Alexandros Alavanos Problemen in het luchtvervoer en Olympic Airways E-2790/01

Stavros Xarchakos Overeenkomst tussen Euronews en de Commissie E-2791/01

Baroness Nicholson of Winterbourne Gezondheidseffecten van antennes voor mobiele
telefoons

E-2792/01

Manuel Medina Ortega Subsidies voor het zeevervoer tussen de Canarische
Eilanden

E-2793/01

Laura González Álvarez Milieuagressie in de wetlands van Zuloko-Ibarreta
(Baracaldo, Spanje)

E-2794/01

Carmen Fraga Estevez Gebruik van de "thonaille" genoemde vorm van visserij
voor het vangen van migrerende soorten

E-2795/01

Carmen Fraga Estevez Omschakeling van de "spadare"-vloot bij het vangen van
migrerende soorten in de Middellandse Zee

E-2796/01

Carmen Fraga Estevez Gebruik van de "ferratara" E-2797/01

Theresa Zabell Veiligheid in het luchtverkeer E-2798/01

María Sornosa Martínez Milieudelict in de Sierra de Fontcalent (Alicante, Spanje) E-2799/01

María Sornosa Martínez Stadsontwikkeling op het eiland Tabarca, een
vogelgebied met een speciaal communautair belang, in
Alicante (Spanje)

E-2800/01

Gian Gobbo Bescherming typische voedselproducten en de Europese
landbouw

E-2801/01

Erik Meijer Strijdigheid tussen de wenselijke sanering van
overcapaciteit in de luchtvaart en steunmaatregelen ten
gunste van luchtvaartmaatschappijen

E-2802/01

Erik Meijer Benadeling van milieu en gemeenschapsvoorzieningen
doordat lidstaten tijdelijk verzekeringsrisico's van
luchtvaartmaatschappijen overnemen

E-2803/01

Fiorella Ghilardotti Discriminatie op het vlak van gelijke kansen bij het
vergelijkend examen COM/C/01

P-2804/01
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Francesco Turchi In het kader van het programma Cultuur 2000
gefinancierde projecten

P-2805/01

Gabriele Stauner Nepotismeverwijt tegen de deelstaatregering van
Mecklenburg-Vorpommern

E-2806/01

Gabriele Stauner Mogelijke onregelmatigheden bij het steunprogramma
EQUAL

E-2807/01

Erik Meijer Structurele overschrijding van termijnen met 46,05% bij
de beantwoording van schriftelijke vragen zonder
voorrang

E-2808/01

Jean Lambert Bouw van een bottelingsfabriek in Taguluche, La
Gomera (Kanarische eilanden)

E-2809/01

Stavros Xarchakos Beleid van de EU op het gebied van cultuur E-2810/01

Bill Miller Beloning van kunstenaars voor geregistreerd optreden E-2811/01

Glenys Kinnock Verdovingsgeweren E-2812/01

Sebastiano Musumeci Schipbreuk in het kanaal van Sicilië: lijken opgevist E-2813/01

Rijk van Dam Arbeidsomstandigheden van personeel in de binnenvaart E-2814/01

Giuseppe Di Lello Finuoli Afghanistan P-2815/01

Alexander de Roo Politieke deal tussen Nederland en België over tracé
IJzeren Rijn

P-2816/01

Herbert Bösch Bestrijding van discriminatie - Criteria bij de
subsidiëring van projecten

E-2817/01

Jean Lambert Studieleningen voor Britse studenten die in het
buitenland wonen

E-2818/01

Astrid Thors Gebruik van hernieuwbare energie stimuleren E-2819/01

Claude Moraes Uitwerkingen van Agent Orange in Vietnam P-2820/01

Stavros Xarchakos Definitie van de begrippen "volwassen" en "minderjarig"
in de EU

E-2821/01

Glenys Kinnock Gendermainstreaming in ACS-landen E-2822/01

Jaime Valdivielso de Cué Transgene zalmen E-2823/01

María Sornosa Martínez Het niet-naleven van de communautaire wetgeving bij de
aanleg van de hogesnelheidstrein door Osera del Ebro

E-2824/01

María Sornosa Martínez Het sluizen van milieu-opleidingsfondsen van het ESF
naar de stichting Biodiversidad in Spanje

E-2825/01

Fernando Fernández Martín Uitroeien van cholera E-2826/01

Fernando Fernández Martín Bescherming rechten van de vrouw E-2827/01
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Fernando Fernández Martín Ontwikkeling van nationale Kamers van Koophandel en
het secretariaat-generaal van Kamers van Koophandel in
ACS-landen

E-2828/01

Béatrice Patrie Toegang tot nieuwe geneesmiddelen E-2829/01

Bernd Lange Uitvoeringsbepalingen voor de omzetting van richtlijn
98/69/EG

E-2830/01

Armando Cossutta Racistische verklaringen van de Italiaanse regering P-2831/01

Alexandros Alavanos Onbetaalde lesgevers aan overheidsinstituten voor
beroepsopleiding en het tweede communautair bestek
voor steunverlening

E-2832/01

Terence Wynn Franse belastingregels voor buitenlandse
levensverzekeringen

E-2833/01

Gian Gobbo Het instandhouden van de posterijen in de Cadore E-2834/01

Lousewies van der Laan Poolse toetreding E-2835/01

Dirk Sterckx Omzetting richtlijn 92/57/EEG betreffende tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen

P-2836/01

Bart Staes Concurrentievervalsing en staatssteun voor noodlijdende
luchtvaartmaatschappijen

P-2837/01

Giuseppe Nisticò en anderen Maatregelen ter bestrijding van potentiële
bioterreuraanvallen in Europa

E-2838/01
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VRAGENUUR (B5-0333/01) 2  en 3 oktober 2001

27 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bernd POSSELT Republika Srpska H-0689/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Europese regio's, subsidiariteit en herziening van de
Verdragen

H-0690/01

Bart STAES Werktalen in het Europees Octrooiureau H-0691/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart H-0696/01

Manuel MEDINA ORTEGA Illegale immigratie in de Europese Unie via Marokko H-0699/01

Antonios TRAKATELLIS Illegale naturalisaties en veelvuldige overtredingen van het
communautair recht, volgens het rapport van beëdigd
bestuursonderzoek

H-0705/01

Esko SEPPÄNEN Europees land van het federalisme H-0715/01

María IZQUIERDO ROJO Samenwerkingsovereenkomst met Iran en
wetgevingshervormingen ter verbetering van de positie van
de vrouw

H-0717/01

Niall ANDREWS Repatriëring van kapitaal van Mobutu H-0719/01

Mihail PAPAYANNAKIS Vrij verkeer van de burgers van de EU en de legaliteit van
het optreden van de Italiaanse regering

H-0720/01

Jonas SJÖSTEDT Opneming in het SIS-register H-0724/01

Lennart SACRÉDEUS Prioriteiten voor de bijzondere zitting over kinderen van de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

H-0721/01

Dana SCALLON EU-standpunt over de Wereldtop voor kinderen van de
Verenigde Naties

H-0722/01

Alexandros ALAVANOS Nieuwe veroordelingen van Turkije door het Europese Hof
ten gunste van Leyla Zanna en drie andere parlementsleden

H-0727/01
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Manuel MEDINA ORTEGA Illegale immigratie in de Europese Unie via Marokko H-0700/01

Olivier DUPUIS Vrijlating van Albin Kurti en andere Kosovaarse gijzelaars
van de autoriteiten van Belgrado

H-0730/01

Lennart SACRÉDEUS Processen in Kaboel H-0737/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer BOLKESTEIN

Luis BERENGUER
FUSTER

Rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk H-0707/01

Alexandros ALAVANOS Aanmaningsbrief over de toepassing van richtlijn 89/48/EEG
in Griekenland

H-0728/01

Konstantinos HATZIDAKIS Toepassing van richtlijn 89/48/EEG in Griekenland H-0750/01

Ari VATANEN Illegale belastingen op auto's in Finland H-0738/01

De Heer VERHEUGEN

Nelly MAES De wet op het gebruik van minderheidstalen in Slowakije H-0695/01

Gary TITLEY Kerncentrale van Ignalina (Litouwen) H-0714/01

Brian CROWLEY Verklaring (zoals weergegeven door de media) H-0743/01

Mevrouw de PALACIO

Reinhold MESSNER Alpenverdrag - de ecologisch kwetsbare regio Alpen H-0710/01

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Mont Blanc tunnel: operationele garanties H-0746/01

Luisa MORGANTINI Mont Blanc tunnel en rail-weg-vervoer H-0747/01
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OVERZICHT VRAGENUUR
OKTOBER I - 2001

Instelling

Aantal
inge-

diende
vragen

Plenair be-
handelde
vragen

Vragen
met

schrifte-
lijk

antwoord

Aanvullende
vragen

Wegens
afwezig-
heid van
indiener
vervallen
vragen

Door
indiener in-
getrokken

vragen

Reeds op
ontwerp-
agenda

geplaatste
vragen

Vertegenwoordigers
Van de instellingen

Raad 26 14 9 7 2 0 1 Mevrouw NEYTS-UYTEBROECK

Commissie 56 13 37 2 5 0 1
De heer VITORINO
De heer BOLKESTEIN
De heer VERHEUGEN
Mevrouw de PALACIO

Totaal 82 27 46 9 7 0 2
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN � 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG, Christopher
HEATON-HARRIS, Michiel van
HULTEN, Lousewies van der LAAN
et Helle THORNING-SCHMIDT

Statuut voor de leden van het Europees Parlement 02.07.2001 02.10.2001 50

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO Steun van de Europese Unie aan de Europese
autosnelweg "Alemagna"

12.07.2001 12.10.2001 1

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne
ERIKSSON

Neerslaan van de betogingen tegen de G8 in Genua
door de Italiaanse regering

11.09.2001 11.12.2001 7

                                                     
1 Situatie op 04.10.2001
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COMMISSIES
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VERGADERING VAN COMMISSIES AAN WELKE DE BESLISSINGS-
BEVOEGDHEID IS OVERGEDRAGEN  (Artikel 62/4 van het Reglement)

Commissie Rapporteur Onderwerp Termijn
indiening
amendementen

Besluit
gepland op

ENVI SORNOSA
MARTíNEZ
María

Tenuitvoerlegging van de richtlijn
inzake stedelijk afvalwater

28/11/2001 18-19/12/2001
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

SWOBODA
(PSE)

FYROM Macedonië: aanvullende
macrofinanciële bijstand (wijziging
besluit 1999/733/EG)

AFET (A) 08.10.01 C5-0486/01

PPE-DE -Fraktie Biologische diversiteit - actieplannen:
natuurlijke rijkdommen, landbouw,
visserij en ontwikkeling.

AGRI (A) 11.10.01 C5-0467/01

PPE- DE-Fraktie Meststoffen AGRI (A) 11.10.01 C5-0427/01

FÄRM
(PSE)

Europees Bureau voor Wederopbouw:
uitbreiding tot de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië
(wijz. verord. 2666/2

BUDG (A) 16.10.01 C5-0477/01

LULLING
(PPE-DE)

Accijnzen: verlaagd tarief voor rum en
andere alcoholische dranken uit de Franse
overzeese departementen, Madera en de
Azoren

ECON (A) 09.10.01 C5-0401/01
C5-0422/01

RADWAN
(PPE-DE)

Werkgelegenheid: financiële bijstand aan
innoverende kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO's)

ECON (A) 09.10.01 C5-0459/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Europese governance: openheid naar de
burger, meer inspraak. Witboek

ECON (A) 09.10.01 C5-0454/01

ELDR-Fraktie Luchtvaart: toewijzing van "slots" op
communautaire luchthavens (wijz.
verord. 95/93/EEG)

ECON (A) 09.10.01 C5-0277/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Onderdanen van derde landen: toegang
en verblijf met het oog op arbeid in
loondienst of als zelfstandige

EMPL (A) 04.10.01 C5-0447/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

Europese onderzoekruimte: acties ter
bevordering van totstandbrenging,
meerjarenkaderprogramma

EMPL (A) 04.10.01 C5-0087/01

PSE-Fraktie Gezondheid en veiligheid op het werk:
bescherming tegen asbestrisico's (wijz.
richtl. 83/477/EEG)

EMPL (P) 09.10.01 C5-0347/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

JACKSON
(PPE)

Grensoverschrijdende waterlopen en
internationale meren: Verdrag van
1992,protocol inzake water en
gezondheid

ENVI (P) 08.10.01

PPE-DE -Fraktie Vermelding van de ingrediënten van
levensmiddelen (wijz. richtlijn
2000/13/EG)

ENVI (P) 08.10.01 C5-0404/01

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

ITRE (A) 10.10.01 C5-0374/01

PPE-DE-Fraktie Wetenschap en technologie: productie en
ontwikkeling van communautaire
statistieken

ITRE (P) 10.10.01 C5-0392/01

PPE-DE-Fraktie OTO-kaderprogramma EG 2002-2006:
verspreiding van de resultaten, deelname
van ondernemingen, onderzoekcentra en
universi

ITRE (P) 10.10.01 C5-0412/01

PSE-Fraktie Trans-Europese netten voor elektronische
gegevensuitwisseling tussen
overheidsdiensten (IDA): richtsnoeren

ITRE (P) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Trans-Europese netten voor elektronische
gegevensuitwisseling tussen
overheidsdiensten (IDA): richtsnoeren

LIBE (A) 10.10.01 C5-0425/01
C5-0426/01

BANOTTI
(PPE-DE)

Justitiële samenwerking in civiele zaken:
ouderlijke verantwoordelijkheid,
erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissing

LIBE (P) 10.10.01 C5-0460/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Justitiële samenwerking: geldelijke
sancties, wederzijdse erkenning. Initiatief
van het Verenigd Koninkrijk.

LIBE (P) 10.10.01 C5-0443/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Belgisch initiatief veiligheid
voetbalwedstrijden

LIBE (P) 10.10.01

TERRÓN i CUSÍ
(PSE)

Onderdanen van derde landen: toegang
en verblijf met het oog op arbeid in
loondienst of als zelfstandige

LIBE (P) 10.10.01 C5-0447/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

WATSON
(ELDR)

Europees arrestatiebevel en procedures
voor overdracht tussen lidstaten (
kaderbesluit)

LIBE (P) 10.10.01 C5-0453/01

WATSON
(ELDR)

Strijd tegen het terrorisme ( kaderbesluit) LIBE (P) 10.10.01 C5-0452/01

POIGNANT
(PSE)

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

PECH (A) 02.10.01 C5-0374/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Visserijovereenkomst EG/Marokko:
omschakeling schepen en vissers na
afloop in november 1999

PECH (P) 02.10.01 C5-0407/01

LAGE
(PSE)

Visserij: extra kosten als gevolg van de
ultraperifere ligging van de Azoren,
Madeira, de Canarische eilanden,
Guyana, R

PECH (P) 09.10.01 C5-0446/01

PPE-DE-Fraktie GALILEO, satellietnavigatie:
ontwikkeling, oprichting
gemeenschappelijke onderneming

RETT (A) 11.10.01 C5-0329/01
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OFFICIËLE STUKKEN
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie:
Voortgangsverslag over benchmarking van nationaal
onderzoekbeleid

EMPL
ITRE

SEC (01) 1002
def.

Over de gevolgen van de uitbreiding voor de aan kandidaat-lidstaten
grenzende regio's - Communautaire actie ten behoeve van de
grensregio's

AFET
TOUT
RETT

COM (01) 437
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

148/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Oost-Timor
Brussel, 31 augustus 2001

De Europese Unie verheugt zich over dit historisch moment voor de bevolking van Oost-Timor, die voor het
eerst in haar geschiedenis heeft deelgenomen aan democratische verkiezingen. Deze fundamentele stap geeft
de aanzet tot de totstandkoming van politieke instellingen van een nieuwe democratische staat.

De Europese Unie heeft met voldoening kennis genomen van de eerste resultaten van de Europese
waarnemersmissie, die heeft vastgesteld dat de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering voor
Oost-Timor op donderdag 30 augustus 2001 op kalme en vreedzame wijze zijn verlopen.

De Europese Unie spreekt haar waardering uit voor de bevolking van Oost-Timor en haar leiders, die aan het
begin staan van een langdurig proces dat tot onafhankelijkheid moet leiden en waarvoor zij vandaag worden
beloond. De Europese Unie prijst zich ook gelukkig met de inzet van de Verenigde Naties, wier voorlopige
bestuur van het grondgebied het welslagen van dit proces mogelijk maakt.

De Europese Unie maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals haar volle steun te betuigen aan de
consolidatie van het onafhankelijkheidsproces en spoort de politieke vertegenwoordigers van Oost-Timor
aan gevolg te geven aan de wil die tijdens deze verkiezingen vrij tot uiting is gebracht.

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.

________________

154/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de ministeriële bijeenkomst van de beide Korea's van 15 tot en met 18 september 2001

Brussel, 20 september 2001

De Europese Unie neemt er met voldoening nota van dat er van 15 tot en met 18 september 2001 een
ministeriële bijeenkomst van de beide Korea's is gehouden.

Zij is verheugd over de bemoedigende resultaten van deze bijeenkomst, zoals de aankondiging van nieuwe
gezinsherenigingen, een nieuwe ronde van intergouvernementele besprekingen en de hervatting van
sommige projecten, zoals de aanleg van een spoorwegverbinding tussen Noord en Zuid. Zij hoopt dat de
besprekingen tussen de beide Korea's tot een tweede topontmoeting zullen leiden, zoals dit in de
gezamenlijke verklaring van 15 juni 2000 werd voorzien.
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De Europese Unie spreekt de hoop uit dat de DVK zich ten opzichte van de internationale gemeenschap
vollediger committeert. De EU zou met name een spoedige hervatting van de contacten tussen de DVK en de
Verenigde Staten toejuichen.

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.

______________________

155/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de ontwikkeling van de situatie in de landen van de Unie van de rivier Mano

Brussel, 24 september 2001

De Europese Unie is verheugd over de vooruitgang die is bereikt in de dialoog tussen de drie landen van de
Unie van de rivier Mano, met name in het kader van de recente ontmoetingen tussen hun ministers van
Buitenlandse Zaken in Monrovia, Freetown en Conakry.

De Europese Unie is ingenomen met de verklaringen die zijn afgelegd en de verbintenissen die zijn
aangegaan op die ontmoetingen, vooral op het gebied van een gemeenschappelijk optreden van de betrokken
landen tegen de groepen die een rol spelen in de gebeurtenissen die de regio destabiliseren, de invoering van
een gemeenschappelijke patrouille aan de grenzen tussen de drie landen en de bestrijding van de verspreiding
van lichte wapens. De Unie verzoekt de landen van de Unie van de rivier Mano om zo spoedig mogelijk
vooruitgang te boeken op die drie punten.

De Europese Unie prijst zich tevens gelukkig met de door de ministers van Buitenlandse Zaken voor
januari 2002 in het vooruitzicht gestelde ontmoeting tussen de Staatshoofden van Guinee, Sierra Leone en
Liberia.

De Europese Unie verzekert de Staatshoofden van de drie landen dat zij hen zal steunen in hun streven naar
een oplossing voor de conflicten die in de subregio blijven bestaan. Zij memoreert haar bereidheid om te
blijven bijdragen tot de dialoog tussen de betrokken landen, in het bijzonder via de Speciale
Vertegenwoordiger van het voorzitterschap voor West-Afrika, de heer Hans Dahlgren.

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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156/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de verkiezingen op Fiji

Brussel, 28 september 2001

De Europese Unie is verheugd dat er op Fiji algemeen gesproken vrije en regelmatig verlopen verkiezingen
zijn gehouden waaruit de opinie van de bevolking blijkt.

De Europese Unie merkt echter op dat op Fiji zelf en door de internationale gemeenschap bezorgdheid is
geuit over de vorming van de nieuwe regering door de nieuwe aangewezen minister-president Laisenia
Qarase.

De Europese Unie doet een beroep op alle politieke partijen van Fiji om deze kwestie zo spoedig mogelijk op
te lossen en een regering te vormen volgens de grondwettelijke bepalingen, dit om de terugkeer van Fiji naar
nationale verzoening en eendracht mogelijk te maken.

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

______________________
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN EN TEKENS

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

Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad

CNS : raadplegingsprocedure
CRE : volledig verslag van de vergaderingen
LEX-CSL : definitief besluit van de Raad
LEX-PE : definitief besluit van het Parlement
LEX PE-CSL : definitief besluit in medebeslissing
orien CSL : gemeenschappelijke oriëntatie van de Raad
PE 1ère : medebeslissingsprocedure, Parlement, 1ste lezing
PE 2ème : medebeslissingsprocedure, Parlement, 2de lezing
PE 3ème : medebeslissingsprocedure, Parlement, 3de lezing
pos CSL : gemeenschappelijk standpunt van de Raad
prop COM : voorstel van de Commissie
prop CSL : voorstel van de Raad

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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VERGADERPERIODE VAN 3 TOT EN MET 6 SEPTEMBER 2001

Straatsburg

en

VERGADERPERIODE VAN 19 TOT EN MET 20 SEPTEMBER 2001

Brussel

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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POST-SESSION.VIEW
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Agence européenne de la sécurité aérienne
poids lourds transitant par l'Autriche
communications électroniques
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du

pentabromodiphényléther
sang humain et composants sanguins

sucres et préparations
destinés à l'alimentation humaine
relevé statistique des transports par chemin de fer
statistiques sur la gestion des déchets

UE Roumanie
promotion du transport combiné

codécison

statut de la société européenne
implication des travailleurs
dans le statut de la société

européenne
mise en oeuvre des règles de concurrence
soutien financier à M-T des balances

de paiements des E-M
sucres et préparations destinées

à l'alimentation humaine

consultation

accord UE Roumanie
transport combiné

avis conforme

Travaux législatifs

Situation au Moyen Orient
Gouvernance européenne
Changements climatiques

Conf. de Bonn

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

information et consultation des travailleurs
contrôle de l'application du droit communautaire-1999
rôle de l'Union dans la lutte contre le terrorisme
protection des passagers aériens dans l'Union
processus d'élargissement
rapports par pays candidats
coopération culturelle au sein de l'Union
Echelon
créer une société de l'information plus sûre - eEurope 2002
Médiateur: rapport d'activité 2000

statut du Médiateur
code de bonne conduite administrative

accessible au public
délibérations de la commPETI 2000-2001
agriculture de montagne
éducation "de base" des enfants dans les pays en développement

Rapports requérant l'avis du PE

réforme de la Commission
processus d'élargissement

Questions orales

Zimbabwe
Mauritanie
Togo
Angola
Cambodge
Australie-réfugiés Afghans
Mines antipersonnel
Sécheresse en Amérique centrale
Fièvre aphteuse

Débat d'actualité

Contrôle politique

projet de budget général 2002

Travaux budgétaires

demande de consultation du CES
Agenda 2000

développement rural bilan intérimaire
reforme des OCM bilan intérimaire

Décisions diverses

Session SEPTEMBRE I 2001 Strasbourg
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Pollution atmosphérique en provenance
des grandes installations de

combustion
Plafonds d'emission nationaux pour
certains polluants atmosphériques

codécison

Gel des avoirs ou des preuves
Franchissement des frontières extérieures
et développement de la coopération dans

le cadre de Schengen
Statut de réfugié dans les Etats membres
Instrument structurel de préadhésion

consultation

Travaux législatifs

Mesures à prendre en matière
de lutte contre le terrorisme

Politique de cohésion

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Fonds de cohésion
Fonds structurels

Mutilations génitales féminines
Rémunération égale pour un travail égal
Harcèlement sur le lieu de travail

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session SEPTEMBRE II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Autriche: transit des poids lourds

Cambodge: Droits de l�Homme
Amérique Centrale:  sécheresse

Togo: Droits de l�Homme

Mauritanie: Droits de l�Homme

Roumanie: Transport combiné - Accord

Australie : situation des réfugiés afghans

Angola : attaque contre un train -
état de la situation

Zimbabwe : état de la situation

Moyen-Orient : état de la situation

Élargissement : rapports par pays candidats + Question orale

Bonn : Conférence sur le changement climatique

Royaume-Uni : Fièvre aphteuse

Gouvernance Européenne

Réforme de la Commission

Échelon

Projet de budget 2002

Mesures de lutte contre le terrorisme : Déclarations
de Conseil et de la Commission
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  s e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 2 7 0 / 2 0 0 1    C a p p a t o
2 0 0 0 / 0 1 8 9    L I B E

A 5 - 0 2 6 7 / 2 0 0 1    B l o k l a n d
1 9 9 9 / 0 0 1 0    E N V I

A 5 - 0 2 7 2 / 2 0 0 1    N i s t i c o
2 0 0 0 / 0 3 2 3    E N V I

A 5 - 0 2 7 1 / 2 0 0 1    R i e s
2 0 0 1 / 0 0 1 2    E N V I

A 5 - 0 2 6 5 / 2 0 0 1    O j e d a  S a n z
2 0 0 1 / 0 0 4 8    R E T T

A 5 - 0 2 7 9 / 2 0 0 1    S c h m i t t
2 0 0 0 / 0 2 4 6    R E T T

A 5 - 0 2 3 1 / 2 0 0 1    M e n r a d
1 9 8 9 / 0 2 1 9    E C O N

A 5 - 0 2 6 9 / 2 0 0 1    A n d r i a
2 0 0 1 / 0 0 6 2    E C O N

A 5 - 0 2 2 9 / 2 0 0 1    E v a n s
2 0 0 0 / 0 2 4 3    E C O N

A 5 - 0 2 4 3 / 2 0 0 1    M a y e r
1 9 8 9 / 0 2 1 8    J U R I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 3    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 4    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 5    E N V I

A 5 - 0 2 1 7 / 2 0 0 1    L a n n o y e
1 9 9 6 / 0 1 1 6    E N V I

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n
s é a n c e
c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  S e s s i o n  d e  S e p t e m b r e  I I  2 0 0 1

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

2 0 0 1 / 0 8 0 3   L I B E
A 5 - 0 2 7 4 / 2 0 0 1  

M a r i n h o

2 0 0 0 / 0 2 3 8   L I B E
A 5 - 0 2 9 1 / 2 0 0 1  

W a t s o n

2 0 0 1 / 0 0 5 8   C O N T
A 5 - 0 2 9 5 / 2 0 0 1  

F o l i a s

pr
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éd
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e

n o m b r e  d ' a m e n d e m e n t s

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u
 d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
P E :  n o m b r e  a b s o l u
d e s  a m .  A d o p t é s
e n  s é a n c e
c o m m P A R L
A m .  D é p o s é s
 e n  s é a n c e
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POST-SESSION.LEG

De wetgevingsverslagen worden ter plenaire vergadering behandeld en in stemming gebracht overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Reglement.
Onderstaande tabel verschaft informatie over de bij de behandeling gevolgde procedure en de stemming ter plenaire vergadering en behelst een analyse van de
aangenomen wetgevingsamendementen. Deze analyse is gebaseerd op de structuur van een wetsbesluit zoals bepaald in het Interinstitutioneel Akkoord van 22 december
1998 betreffende de gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (PB C 73 van 17 maart 1999), dat is gesloten op
grond van verklaring 39 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, en is tevens gebaseerd op kernthema's waaraan in de huidige zittingsperiode bijzondere aandacht
wordt besteed. De wetgevingsamendementen zijn dus volgens deze twee analysecriteria uitgesplitst.

 Legenda

COD***III=bemiddeling;
COD***II=medebeslissing 2e lezing;
COD***I=medebeslissing 1e lezing;
AVC***=instemming;
CNS*=raadpleging;
SYN**II=samenwerking 2e lezing;
SYN**I=samenwerking 1e lezing;
commPARL=parlementaire commissie;
GrPol= fracties;

CSL=standpunt Raad ter plenaire;
COM=standpunt Commissie ter plenaire;
amLEG=wetgevingsamendement
 ΣamLEG =totaal aantal aangenomen
amLEG ter plenaire;
ΣamLEG/comPARL=totaal aantal door
de commissies ter plenaire ingediende
amLEG;
ΣamLEG/GrPol.=totaal aantal door de
fracties ter plenaire ingediende en
aangenomen amLEG;

Titre=titel;
Preamb=preambule;
Objet=onderwep/toepassingsgebied;
Déf=definities;
Oblig=rechten en verplichtingen;
Exec=uitvoeringsbevoegdheden;
Proced=procedurele bepalingen;
Mesures=toepassingsmaatregelen;
Transit=overgangsbepalingen;
Ann=bijlagen;

L=rechtsgrondslag;
����=Handvest van de
grondrechten;
 ΑΩ=tijdelijke aspecten;
 €=financiële gevolgen;
 <<<<=>>>>=comitologie;
 i-PE=recht op informatie van
het Parlement;
 [X] =fraudebestrijding;
ε.a =overige aspecten;
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Wetgevingswerkzaamheden

Lopende wetgevingsprocedures
amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector
elektronische communicatie

rapporteur: Cappato
commissie: LIBE
referentie: 2000/0189
zittingsdoc.: A5-0270/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit:   terugverwezen
datum:     06/09/2001

Raad:    .../...
Commissie: Liikanen 05/09/01;
Fischler 06/09/01

 Σ amLEG 48
Σ amLEG/comPARL. 52
Σ amLEG/GrPOL:

  7

Titre:                  48
Preamb:  17

Objet:  25

Déf:    3
Oblig:    0
Exec:    1
Proced:    0
Mesures:    2
Transit:    0
Ann:    0

L=  0
����=  1
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=

47
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amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor de inzameling, het testen, de bewerking, de opslag en de
distributie van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging
van Richtlijn 89/381/EEG van de Raad

rapporteur: Nisticò
commissie: ENVI
referentie: 2000/0323
zittingsdoc.: A5-0272/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG 70
Σ amLEG/comPARL. 74
Σ amLEG/GrPOL:

  0

Titre:   0
Preamb:  12
Objet:  33
Déf:    7
Oblig:    0
Exec:    3
Proced:    0
Mesures:  14
Transit:    0
Ann:    1

L=  0
����=  1
ΑΩ-  1
€=  0
<<<<=>>>>=  1
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=

67

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
afvalstoffenstatistieken

rapporteur: Blokland
commissie: ENVI
referentie: 1999/0010
zittingsdoc.: A5-0267/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    04/09/2001

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

 Σ amLEG 28
Σ amLEG/comPARL. 28
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titre:             0
Preamb:            2
Objet:     9
Déf: 1
Oblig:     0
Exec:     2
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:           14

L= 0
����= 0
ΑΩ- 2
€= 0
<<<<=>>>>= 1
i-PE= 0
[X]= 0
ε.a=

25
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vierentwintigste wijziging van
richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
(pentabroomdifenylether)

rapporteur: Ries
commissie: ENVI
referentie: 2001/0012
zittingsdoc.: A5-0271/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Byrne 05/09/01

 Σ amLEG  8
Σ amLEG/comPARL.  7
Σ amLEG/GrPOL:  2

T:    1
Pr:    4
OBJET:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
MA:    0
Transit:    0
Ann:    3

L= 0
����= 0
ΑΩ- 0
€= 0
<<<<=>>>>= 0
i-PE= 0
[X]= 0
ε.a= 8

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van
een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

rapporteur: Schmitt
commissie: RETT
referentie: 2000/0246
zittingsdoc.: A5-0279/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    05/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: de Palacio
04/09/01

 Σ amLEG 64
Σ amLEG/comPARL. 61
Σ amLEG/GrPOL:   7

Titre:   0
Preamb:   5
Objet:         27
Déf:   1
Oblig:   1
Exec:   1
Proced:         22
Mesures:   7
Transit:   0
Ann:   0

L= 0
����= 0
ΑΩ- 5
€= 1
<<<<=>>>>= 0
i-PE= 3
[X]= 1
ε.a=

54
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 9
bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden ten aanzien van het
ecopuntensysteem voor vrachtwagens bij het transitovervoer door Oostenrijk

rapporteur: Swoboda
commissie: RETT
referentie: 2000/0361
zittingsdoc.: A5-0266/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum:    05/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: de Palacio
04/09/01

 Σ amLEG 0
Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:    0

Preamb:    0
Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    0

L=  0
����=  0
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=  0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het
vervoer per spoor

rapporteur: Ojeda Sanz
commissie: RETT
referentie: 2001/0048
zittingsdoc.: A5-0265/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    04/09/2001

Raad:  zonder debat
Commissie: zonder debat

 Σ amLEG 5
Σ amLEG/comPARL. 5
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:    0
Preamb:    1
Objet:    2
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    2

L=  0
����=  0
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=  5
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening
(EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001
betreffende de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn ontvangen
krachten de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië houdende
vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de
bevordering van het gecombineerde vervoer

rapporteur: zonder verslag
commissie: RETT
referentie: 2001/0138
zittingsdoc.: C5-0273/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum:    05/09/2001

Raad:  zonder verslag
Commissie: zonder verslag

 Σ amLEG   0
Σ amLEG/comPARL.   0
Σ amLEG/GrPOL   0

Titre:    0
Preamb:    0
Objet:    0
Déf:    0
Oblig:    0
Exec:    0
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    0

L=  0
����=  0
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=  0

Richtlijn van de Raad tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap
met betrekking tot de rol van de werknemers

rapporteur: Menrad
commissie: ECON
referentie: 1989/0219
zittingsdoc.: A5-0231/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:   04/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Bolkestein
03/09/01

 Σ amLEG 10
Σ amLEG/comPARL. 11
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titre:            0
Preamb:    6
Objet:    1
Déf:    1
Oblig:    0
Exec:    1
Proced:    0
Mesures:    0
Transit:    0
Ann:    1

L=
2
����=
0
ΑΩ-
0
€=
0
<<<<=>>>>=  1
i-PE=  0
[X]=
0
ε.a=
7
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Verordening van de Raad betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag en tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
1017/68, Verordening (EEG) nr. 2988/74, Verordening (EEG) nr. 4056/86 en
Verordening (EEG) nr. 3975/87

rapporteur: Evans
commissie: ECON
referentie: 2000/0243
zittingsdoc.: A5-0229/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Monti 05/09/01

 Σ amLEG 33
Σ amLEG/comPARL. 26
Σ amLEG/GrPOL:   7

Titre:             0
Preamb:     3
Objet:           26
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     4
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=
0
����=
0
ΑΩ-
1
€=
0
<<<<=>>>>=
1
i-PE=
1
[X]=
0
ε.a=

30
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

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

rapporteur: Andria
commissie: ECON
referentie: 2001/0062
zittingsdoc.: A5-0269/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Sol.Mira 05/09/01

 Σ amLEG  4
Σ amLEG/comPARL.  4
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titre:     0
Preamb:     2
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     1
Proced:     1
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=
0
����=
0
ΑΩ-
0
€=
0
<<<<=>>>>=
0
i-PE=
2
[X]=
0
ε.a=
2
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE)

rapporteur: Mayer
commissie: JURI
referentie: 1989/0218
zittingsdoc.: A5-0243/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    04/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Bolkestein
03/09/01

 Σ amLEG 23
Σ amLEG/comPARL.   9
Σ amLEG/GrPOL: 14

Titre:      0
Preamb:           10
Objet:      7
Déf:      0
Oblig:      4
Exec:      2
Proced:      0
Mesures:      0
Transit:      0
Ann:      0

L=
2
����=
0
ΑΩ-
1
€=
0
<<<<=>>>>=
0
i-PE=
0
[X]=
0
ε.a=

20
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van de Raad inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers
(hernieuwde raadpleging comitologie)

rapporteur: Lannoye
commissie: ENVI
referentie: 1996/0113
zittingsdoc.: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG   1
Σ amLEG/comPARL.   1
Σ amLEG/GrPOL:   0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     1

L=
0
����=   
0
ΑΩ-
1
€=
0
<<<<=>>>>=
0
i-PE=
0
[X]=
0
ε.a=
0
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van de Raad inzake honing (hernieuwde raadpleging comitologie)

rapporteur: Lannoye
commissie: ENVI
referentie: 1996/0114
zittingsdoc.: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG 12
Σ amLEG/comPARL. 13
Σ amLEG/GrPOL:   1

Titre:             0
Preamb:     3
Objet:     5
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     4

L=
0
����=
0
ΑΩ-
0
€=
0
<<<<=>>>>=
0
i-PE=
0
[X]=
0
ε.a=

12
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en
bepaalde soortgelijke producten (hernieuwde raadpleging comitologie)

rapporteur: Lannoye
commissie: ENVI
referentie: 1996/0115
zittingsdoc.: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG  3
Σ amLEG/comPARL.  9
Σ amLEG/GrPOL: 1

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     1
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     2

L=
0
����=
0
ΑΩ-
0
€=
0
<<<<=>>>>=
0
i-PE=
0
[X]=
0
ε.a=
3
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van de Raad inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of
gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk (hernieuwde raadpleging
comitologie)

rapporteur: Lannoye
commissie: ENVI
referentie: 1996/0116
zittingsdoc.: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG 1
Σ amLEG/comPARL. 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     1
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=
0
����=
0
ΑΩ-
0
€=
0
<<<<=>>>>=
0
i-PE=
0
[X]=
0
ε.a=
1
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -
confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (hernieuwde raadpleging
comitologie)

rapporteur: Lannoye
commissie: ENVI
referentie: 1996/0118
zittingsdoc.: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum:    06/09/2001

Raad:    �/�
Commissie: Fischler 06/09/01

 Σ amLEG
0

Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL:

0

Titre:     0
Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=
0
����=
0
ΑΩ-
0
€=
0
<<<<=>>>>=
0
i-PE=
0
[X]=
0
ε.a=
0

Besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde
voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het
gecombineerd vervoer

rapporteur: Hatzidakis
commissie: RETT
referentie: 2001/0032
zittingsdoc.: A5-0268/2001
procedure/fase: AVC ***

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum:   05/09/2001

Raad:  zonder debat
Commissie: zonder debat

 Σ amLEG 0
Σ amLEG/comPARL. 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre:     0

Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=  0
����=  0
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=  0
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke
ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
nationale emissiemaxima voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

rapporteur: Myller
commissie: DELE
referentie: 1999/0067
zittingsdoc.: A5-0292/2001
procedure/fase: COD ***III

besluit: gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd
datum:    20/09/2001

Raad:     .../...
Commissie:  Wallström 19/09/01
 Σ amLEG :
0
Σ amLEG/comPARL:      0
Σ amLEG/GrPOL:           0

Titre:     0

Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L=  0
����=  0
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=  0

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke
ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door
grote stookinstallaties

rapporteur: Oomen-Ruijten
commissie: DELE
referentie: 1998/0225
zittingsdoc.: A5-0293/2001
procedure/fase: COD ***III

besluit: gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd
datum:     20/09/2001

Raad:     �/�
Commissie:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG          0
Σ amLEG/comPARL:       0
Σ amLEG/GrPOL:         0

Titre:     0

Preamb:     0
Objet:     0
Déf:     0
Oblig:     0
Exec:     0
Proced:     0
Mesures:     0
Transit:     0
Ann:     0

L= 0
����=  0
ΑΩ-  0
€=  0
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=  0
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

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

rapporteur: Folias
commissie: CONT
referentie: 2001/0058
zittingsdoc.: A5-0295/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:    20/09/2001

Raad:     �/�
Commissie:  Wallström 19/09/01

 Σ amLEG :           6
Σ amLEG/comPARL:        6
Σ amLEG/GrPOL:          0

Titre:       0

Preamb:       1

Objet:       0

Déf:       0

Oblig:       0

Exec:       2

Proced:       3 

Mesures:       0

Transit:       0

Ann:       0

L= 0
����= 0
ΑΩ- 0
€= 0
<<<<=>>>>= 0
i-PE= 3
[X]= 2
ε.a= 1
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten
voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus

rapporteur: Watson
commissie: LIBE
referentie: 2000/0238
zittingsdoc.: A5-0291/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:     20/09/2001

Raad:     �/�
Commissie: Reding 20/09/01

 Σ amLEG :
109
Σ amLEG/comPARL:    111
Σ amLEG/GrPOL:             7

Titre:       0
Preamb: 6

Objet: 3

Déf: 6

Oblig:  8

Exec:   8

Proced: 22

Mesures 45

Transit:  2

Ann: 9

L= 0
����= 1
ΑΩ- 1
€= 0
<<<<=>>>>= 0
i-PE= 1
[X]= 0
ε.a=    106
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire

standaardstructuur kernthema
Initiatief van de regeringen van de Franse Republiek, het Koninkrijk Zweden en het
Koninkrijk België met het oog op de aanneming door de Raad van een kaderbesluit
inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van
vermogensbestanddelen of bewijsstukken

rapporteur: Marinho
commissie: LIBE
referentie: 2001/0803
zittingsdoc.: A5-0274/2001
procedure/fase: CNS *

besluit:  wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum:     20/09/2001

Raad:     �/�
Commissie:  Reding 20/09/01

 Σ amLEG :         13
Σ amLEG/comPARL:      13
Σ amLEG/GrPOL:           1

Titre:               0

Preamb:       3

Objet:       1

Déf:       1

Oblig:       0

Exec:       2 

Proced:       4

Mesures       2

Transit:       0

Ann:       0

L=  0
����=  0
ΑΩ-  2
€=

11
<<<<=>>>>=  0
i-PE=  0
[X]=  0
ε.a=  0
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

POST-SESSION.BUDG

De werkzaamheden van de plenaire vergaderingen verlopen volgens de definitieve ontwerpagenda. Onderstaande tabel verschaft informatie over de verklaringen en
mededelingen van de andere instellingen en over de aanneming van begrotingsverslagen.  Met name wordt het aan elk dossier te geven gevolg vermeld, alsook een
tijdschema.
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

Begrotingswerkzaamheden

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Ontwerpbegroting 2002

auteur: Raad
referentie: �/�
zittingsdoc.: �/�
procedure/fase: BUD

besluit: �/�
datum: �/�

Raad: Vande Lanotte 05/09/01
Commissie: �/�

bestemd voor: �/�

begrotingsprocedure 2002 Eerste lezing
ontwerpbegroting
OCT II-2001
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Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

POST-SESSION.CTRL

De werkzaamheden van de plenaire vergaderingen verlopen volgens de definitieve ontwerpagenda. Onderstaande tabel verschaft informatie over de verklaringen en
mededelingen van de andere instellingen en over de aanneming van niet-wetgevingsverslagen. Met name wordt het aan elk dossier te geven gevolg vermeld, alsook een
tijdschema.
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Politieke controle

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijschema
Europese governance

auteur: Commissie
referentie: �/�
zittingsdoc.: �/�
procedure/fase: mededeling

besluit: �/�
datum: �/�

Raad: �/�
Commissie: Prodi 04/09/01

bestemd voor: �/�

Indiening van het Witboek en ontwikkeling van de vijf hoofdbeginselen:
openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en
samenhang

Procedure loopt

De resultaten van de conferentie
inzake klimaatverandering van Bonn

auteur: Commissie
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0539/2001
procedure/fase: verkl. met debat

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie:Wallström 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.,
reg./parl. lidst., secretariaat van de
Kaderconventie van de VN inzake
klimaatverandering

Concrete voorstellen voor een richtlijn inzake flexibele mechanismen (een
regeling voor de handel in emissierechten) ter vermindering van de emissie
van broeikasgassen en voor het Europese programma inzake
klimaatverandering,  alsmede opstelling van wetgeving inzake de
beperking van de CO2-emissies van alle soorten voertuigen;
deze mededeling is gebaseerd op het Europese programma inzake
klimaatverandering; termijn: zo spoedig mogelijk

eind 2001

niet gepreciseerd
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Situatie in het Midden-Oosten

auteur: Raad, Commissie
referentie: �/�
zittingsdoc.: �/�
procedure/fase: verklaring

besluit: �/�
datum: �/�

Raad:Neyts-Uytebroeck 04/09/01
Commissie: Patten 04/09/01

bestemd voor: �/�

Follow-up rapport en opsomming van de genomen
maatregelen/initiatieven

niet gepreciseerd

Conclusies van de bijeenkomst van
de G8 in Genua

auteur: Raad, Commissie
referentie: �/�
zittingsdoc.: �/�
procedure/fase: verklaring

besluit: �/�
datum: �/�

Raad:Neyts-Uytebroeck 05/09/01
Commissie: Vitorino 05/09/01

bestemd voor: �/�

Follow-up rapport en informatie over de conclusies van de JBZ-Raad van
13.07.2001

niet gepreciseerd

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2177
zittingsdoc.: A5-0251/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm. parl.
lidst. en parl. Estland

Kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire);
noodzaak om voor een grotere mate van flexibiliteit te zorgen ten aanzien
van de dimensie van de uit hoofde van het ISPA-programma te financieren
projecten;
krachtig verzet tegen iedere poging om kandidaat-lidstaten aan nieuwe
eisen te onderwerpen;
volledige deelname van Estland aan het Gemeenschappelijk Buitenlands
en Veiligheidsbeleid

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2176
zittingsdoc.: A5-0252/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Letland

Kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire);
versnelling van de tenuitvoerlegging van het SAPARD-programma;
nauwlettend toezicht op de uitvoering van de nieuwe voorstellen in het
Witboek van de Commissie betreffende voedselveiligheid;
deelneming aan het nieuwe actieprogramma van de Gemeenschap inzake
gezondheid, dat in 2000 is gelanceerd

tijdschema van de
onderhandelingen

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2178
zittingsdoc.: A5-0253/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm. parl.
lidst., reg./parl. Litouwen

Kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire);
versnelling van de tenuitvoerlegging van het SAPARD-programma;
opstelling van een breed opgezet nationaal en regionaal strategisch plan
voor herstructurering van het gebied rond de kerncentrale van Ignalina

tijdschema van de
onderhandelingen

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2174
zittingsdoc.: A5-0254/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Polen

Zoeken naar een compromis voor de deelneming aan het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, en wel op basis van het voorstel dat
gericht is op een "phasing-in" van de rechtstreekse betalingen;
voltooiing van het proces van liberalisatie van de kapitaalsbewegingen op
lange termijn, met inbegrip van geld voor de aankoop van onroerend goed;
overname van het communautaire acquis op vervoersgebied, met name wat
betreft markttoegang en de wetgeving op sociaal en veiligheidsgebied en
op het gebied van wegenbelasting en de vervoerslasten;

tijdschema van de
onderhandelingen
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Verzoek van Tsjechië om toetreding
tot de Europese Unie en de stand van
de onderhandelingen

auteur: AFET
referentie: 1997/2180
zittingsdoc.: A5-0255/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad:�/�
Commissie: Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Tsjechië

kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire);
deelneming aan het LIFE-programma;
instelling van de noodzakelijke mechanismen voor een doeltreffende
verbinding met het snelle waarschuwingssysteem van de Gemeenschap -
Europese autoriteit voor voedselveiligheid;
nuloptie, met name wanneer problemen aan het licht blijven komen over
tekortkomingen bij de bouw destijds van zowel het nucleaire als niet-
nucleaire gedeelte van de kerncentrale van Temelin

tijdschema van de
onderhandelingen

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2173
zittingsdoc.: A5-0256/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum : 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Slowakije

kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire);
deelneming aan het nieuwe communautaire programma inzake de
volksgezondheid, dat in 2000 van start is gegaan;
verslag van het OLAF betreffende het vermoeden van verduistering van
EU-middelen (PHARE en ISPA); en een evaluatie van de Commissie en
de Slowaakse regering over de eventuele schade ten laste van de EU-
begroting en de maatregelen die zijn genomen om deze situatie op te
lossen;
instelling van de noodzakelijke mechanismen voor een doeltreffende
verbinding met het snelle waarschuwingssysteem van de Gemeenschap -
Europese autoriteit voor voedselveiligheid;
sluiting en ontmanteling van de reactoren 1 en 2 in Bohunice V1,
modernisering van Bohunice V2 en verbetering van de veiligheid die
gepland is voor de eenheden 1 en 2 in Mochovce;

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2175
zittingsdoc.: A5-0257/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum : 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Hongarije

herziening van het aantal afgevaardigden van dit land tot tweeëntwintig;
krachtige maatregelen ter bestrijding van mensenhandel en
kinderprostitutie;
schrapping uit het wetboek van strafrecht van de bepalingen die
discriminatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen met zich
meebrengen;
instelling van administratieve structuren voor de toepassing van het GLB,
in het bijzonder in de veterinaire en fytosanitaire sectoren

tijdschema van de
onderhandelingen

Periodiek verslag 2000 van de
Commissie over het
toetredingsverzoek van Bulgarije tot
de Europese Unie en de stand van de
onderhandelingen

auteur: AFET
referentie: 1997/2179
zittingsdoc.: A5-0258/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad:�/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Bulgarije

kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire);
instelling van de noodzakelijke mechanismen voor een doeltreffende
verbinding met het snelle waarschuwingssysteem van de Gemeenschap -
Europese autoriteit voor voedselveiligheid;
instelling van een nationaal informatiesysteem dat voldoet aan de normen
van het Schengen-Informatiesysteem (SIS) als onderdeel van de
bestrijding van de georganiseerde misdaad;
snelle invoering van wetgeving om de kinderbeschermingsakte in de
praktijk om te zetten en informatie te verstrekken over de situatie van de
kinderen in weeshuizen in Bulgarije;

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2172
zittingsdoc.:  
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg/parl. Roemenië

kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire), alsmede aan de hand van de volgende aspecten:
minderheden, rechten van het kind, controle aan de grenzen (beperkingen
inzake visa en interne veiligheid), de Roemeense bijdrage aan de regionale
stabiliteit

tijdschema van de
onderhandelingen

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2181
zittingsdoc.: A5-0260/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Slovenië

versnelling van de privatisering van de belangrijkste banken in Ljubljana
en Maribor;
instelling van de noodzakelijke mechanismen voor een doeltreffende
verbinding met het snelle waarschuwingssysteem van de Gemeenschap -
Europese autoriteit voor voedselveiligheid;
bevordering in het kader van corridor V van initiatieven en projecten die
de fysieke en sociaal-economische integratie beogen van de grensgebieden
tussen de EU en Slovenië;
deelneming aan het nieuwe communautaire programma inzake de
volksgezondheid, dat in 2000 van start is gegaan;
opneming in de Sloveense wetgeving van de beginselen van gelijke
beloning voor werk van gelijke waarde, gelijke behandeling van vrouwen
en mannen ten aanzien van de werkgelegenheid, in het beroepsleven en in
de beroepsopleiding, alsmede verenigbaarheid van werk en gezinsleven;
het nemen van passende maatregelen om monopolievorming op het gebied
van de distributie van de geschreven pers te voorkomen

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

auteur: AFET
referentie: 1997/2171
zittingsdoc.: A5-0261/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Cyprus en Grote
Nationale Vergadering Turkije

de kwestie van de vermisten op de agenda van de volgende ontmoeting
met Turkije plaatsen;
beperking van de overgangsperioden op milieugebied (volledige overname
van het acquis communautaire) en vaststelling van tussentijdse doelen;
deelneming aan het nieuwe communautaire programma inzake de
volksgezondheid, dat in 2000 van start is gegaan;
instelling van de noodzakelijke mechanismen voor een doeltreffende
verbinding met het snelle waarschuwingssysteem van de Gemeenschap -
Europese autoriteit voor voedselveiligheid;
versterking van het ambtelijk en juridisch apparaat teneinde het acquis
communautaire op juiste wijze toe te passen;
verdere ontwikkeling van alle bicommunautaire activiteiten door kredieten
voor geschikte projecten toegankelijker te maken;
contacten tussen het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de
Turks-Cypriotische gemeenschap, het maatschappelijk middenveld,
journalisten en alle Turks-Cypriotische politieke partijen;
erkenning door Turkije van resolutie 1354/01 van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties over de verlenging met een periode van zes maanden
van het mandaat van UNFICYP

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

auteur: AFET
referentie: 1999/2029
zittingsdoc.: A5-0262/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst., reg./parl. Malta

kritische beoordeling aan de hand van de criteria van Kopenhagen
(politieke en economische criteria, alsmede criteria betreffende het acquis
communautaire);
voorbereiding van wetgeving zodat volledige uitvoering kan worden
gegeven aan de bepalingen van het Erica 1- en het Erica 2-pakket, onder
meer de installatie van reisgegevensrecorders op Maltese vaartuigen;
goedkeuring van een strategie voor de integratie van minderheden;
juiste toepassing van het EU-acquis met betrekking tot milieubescherming;
zo spoedig mogelijk presentatie door Malta van zijn
onderhandelingspositie ten aanzien van het hoofdstuk landbouw;
financiële en technische bijstand voor de modernisering van het
bestuursapparaat

tijdschema van de
onderhandelingen

Uitbreidingsproces

auteur: AFET
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0538/2001
procedure/fase: QUO CSL

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad:Neyts-Uytebroeck 04/09/01
Commissie:Verheugen 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidst. en reg./parl. kandidaatlanden

regelmatige verstrekking van bijgewerkte cijfers over de kosten van de
uitbreiding tot 2006 naar gelang het voortschrijden van de
toetredingsonderhandelingen;
beschikbaarstelling van voldoende financiële steun om de kandidaat-
landen te helpen hun statistische procedures en methodes volledig af te
stemmen op de EU-normen;
het overwegen van bijzondere grensoverschrijdende begeleidende
maatregelen om vooraf in te spelen op de gevolgen die het vrij verkeer van
werknemers en diensten heeft voor de arbeidsmarkt;
zorgvuldige controle van de tenuitvoerlegging van de nieuwe voorstellen
in het Witboek van de Commissie inzake voedselveiligheid;
koppeling van het uitbreidingsproces aan de daadwerkelijke
verwezenlijking van instrumenten ter voorkoming en bestrijding van alle
vormen van vrouwenhandel

tijdschema van de
onderhandelingen
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25 jaar toepassing van de
communautaire regelgeving ten
gunste van de landbouw in de
berggebieden

auteur: AGRI
referentie: 2000/2222
zittingsdoc.: A5-0277/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie:Fischler 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.,
betrokken landen

mededeling over het standpunt en de activiteiten van de Europese Unie ten
aanzien van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de bergen
(2002);
algemene strategie van de EU voor duurzame ontwikkeling van de
berggebieden in de Unie evenals in de kandidaat-lidstaten;
geleidelijke herschikking van de door de Unie beschikbaar gestelde
financiële middelen voor de landbouw ten gunste van de tweede pijler van
het landbouwbeleid (ontwikkeling van het platteland)

niet gepreciseerd

Culturele samenwerking in de
Europese Unie

auteur: CULT
referentie: 2000/2323
zittingsdoc.: A5-0281/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie: Reding 04/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.,
reg./parl. lidst. en kandidaatlanden,
Raad van Europa

indiening van een op artikel 151, lid 5 van het EG-Verdrag gebaseerd
ontwerpbesluit;
verslag over de financiering van culturele activiteiten in het kader van de
subsidieverlening door de Structuurfondsen;
instelling van een Europese waarnemingspost voor culturele
samenwerking;
bijeenroeping van een tweede Forum voor de cultuur dat de waarden,
doelen en vormen voor de Europese culturele samenwerking herziet;
bestudering van de mogelijkheid om de beginselen voor de fiscale
behandeling van kunstwerken en artistieke arbeid, met name ten aanzien
van de BTW, op communautair niveau te harmoniseren

niet gepreciseerd
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Basisonderwijs in de
ontwikkelingslanden in verband met
de bijzondere zitting van de
Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties over kinderen in
september 2001

auteur: DEVE
referentie: 2001/2030
zittingsdoc: A5-0278/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Fischler 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., co-
voorzitters Paritaire Parl. Verg. ACS-
EU, secretariaat UNGASS, UNICEF,
UNESCO, nationale delegaties bij de
Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties, SG Verenigde
Naties, Wereldbank, IMF

lancering van een mondiaal initiatief inzake het onderwijs, zoals is
toegezegd in Dakar;
beschikbaarstelling van de essentiële middelen, door steun en
schuldverlichting om te waarborgen dat geen enkele regering die streeft
naar de verwezenlijking van gratis lager onderwijs van goede kwaliteit
voor allen, daarin zal falen door een gebrek aan financiële middelen;
voorstel voor een richtlijn gericht op het ontbinden van hulp voor de
onderwijssector ten einde een eind te maken aan de koppeling van hulp
aan de levering van goederen en diensten binnen het kader van de
Europese hulpprogramma's;

niet gepreciseerd

Stand van toepassing van de richtlijn
inzake de instelling van een
Europese ondernemingsraad of van
een procedure in ondernemingen of
concerns met een communautaire
dimensie ter informatie en
raadpleging van de werknemers

auteur: EMPL
referentie: 2000/2214
zittingsdoc.: A5-0282/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 04/09/01

Raad: �/�
Commissie:Bolkestein 03/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
sociale partners

spoedige indiening van een voorstel tot wijziging van Richtlijn 94/45/EG;
sancties voor de ondernemingen die de uit richtlijn 94/45/EG
voortvloeiende verplichtingen niet nakomen;
oprichting van ondernemingsraden op mundiaal niveau

zo spoedig
mogelijk
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Zimbabwe

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0549/2001
procedure/fase: actualiteitendebat

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen met wijzigingen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., lidst.,
kandidaatlanden, reg./parl.
Zimbabwe, SG Verenigde Naties,
Paritaire Parl. Verg. ACS-EU, SG
van de SADC, SG van de OAE, SG
Commonwealth, president
Wereldbank en EIB

verzoek aan de Franse regering zich te houden aan de door andere lidstaten
van de EU gekozen benadering, door zijn financieel engagement in
Zimbabwe te verminderen of op te schorten;
concrete maatregelen om druk uit te oefenen op president Mugabe, en om
op de volgende bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken op 8 oktober
aan de hand daarvan gezamenlijk op te treden;
ondernemen van de nodige stappen om Zimbabwe zo lang als lid van het
Gemenebest te schorsen totdat de rechtstaat is hersteld

niet gepreciseerd

Mond- en klauwzeer

auteur: Fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0548/2001
procedure/fase: actualiteitendebat

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie

publicatie van een verklaring waarin de volgende vragen aan de orde
moeten komen:
waarom heeft de MKZ-epidemie in het VK zo lang geduurd; waarom heeft
men niet gegrepen naar het middel van ringvaccinatie; welke maatregelen
denken de Raad en de Commissie te nemen om het risico van besmetting
met MKZ binnen de EU te voorkomen en onder controle te brengen, mede
in verband met grenscontroles aan de buitengrenzen; welke vooruitgang is
er geboekt is bij het ontwikkelen van nieuwe testmethodes en vaccins;
welke zijn de directe kosten van de MKZ-epidemie geweest en hoe ziet de
kosten-batenanalyse eruit van de diverse methodes om de ziekte aan te
pakken; welke zijn de gevolgen voor de begroting

niet gepreciseerd
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Mauritanië

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0545/2001
procedure/fase: debat - rechten van
de mens

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., reg.
Mauritanië, SG Verenigde Naties, co-
voorzitters Paritaire Parlementaire
Vergadering ACS/EU

onmiddellijke en onvoorwaardelijke invrijheidstelling van Melainine en de
twee andere leden van het Mauritanisch Volksfront;
tijdens de volgende verkiezingsronden: aanwezigheid van internationale
waarnemers, waaronder een delegatie van het Europees Parlement;
start van overleg met Mauritanië volgens de procedure van artikel 96 van
de overeenkomst van Cotonou

niet gepreciseerd

Togo

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0546/2001
procedure/fase: debat - rechten van
de mens

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Comm., Raad, ACS-
EU, regering Togo

onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Yawovi Agboyibo;
zo spoedig mogelijk organisatie van vrije en transparante verkiezingen;
toezicht op de verkiezingen en aanwezigheid van waarnemers van het
Europees Parlement

niet gepreciseerd

Cambodja

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0558/2001
procedure/fase: debat - rechten van
de mens

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.,
Verenigde Naties, ANASE, reg./parl.
Cambodja

onmiddellijke maatregelen om het geweld te stoppen;
verlenging van de periode voor kiezersregistratie;
een waarnemersmissie van de Europese Unie naar de verkiezingen sturen;
opstelling van een programma dat gericht is op voorlichting van de kiezers
en scholing van verkiezingsmedewerkers en partijkandidaten

niet gepreciseerd



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN84

Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijschema
Situatie van 433 Afghaanse
vluchtelingen voor de kust van
Australië

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0559/2001
procedure/fase: debat - rechten van
de mens

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen met wijzigingen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., reg.
Australië, Noorwegen, Nauru,
Nieuw-Zeeland en Indonesië, SG
Verenigde Naties

noodzakelijke initiatieven nemen om de staten die aan zeeën grenzen te
verplichten de schipbreukelingen te helpen en hun de toegang tot de
procedures van het Internationaal Verdrag inzake de status van
vluchtelingen van 28 juli 1951 te verzekeren;
deze kwestie in het kader van de Verenigde Naties aansnijden en naar
oplossingen zoeken, wellicht in de vorm van gedeelde
verantwoordelijkheden tussen landen op regionaal en internationaal
niveau;

niet gepreciseerd

Treinaanslag in Angola

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0544/2001
procedure/fase: debat - rechten van
de mens

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., SG
Verenigde Naties, SG Afrikaanse
Unie, lidst. EU, kandidaatlanden,
reg./parl. Angola, lidstaten bij de
partnerschapsovereenkomst van
Cotonou en de Unita

verzoek aan het voorzitterschap van de Europese Unie, de EU-ministers
van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie om absolute voorrang
te geven aan een oplossing voor de aanhoudende crisis in Angola;
versterking van het optreden tegen levering van landmijnen, grond-grond
geleide wapens en ander wapentuig

fungerend
voorzitterschap
(BE) van de Raad
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Antipersoonsmijnen

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0542/2001
procedure/fase: actualiteitendebat

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., reg.
lidst., SG Verenigde Naties,
Internationaal Rode Kruis, Comité
van de internationale campagne voor
het verbod op mijnen, Paritaire
Vergadering ACS-EU, reg. EU,
Russische Federatie, Volksrepubliek
China

terbeschikkingstelling van meer middelen voor humanitaire programma's
voor ontmijning en bewustmaking met betrekking tot mijnen, alsmede de
rehabilitatie en bijstand aan slachtoffers van landmijnen;

niet gepreciseerd

Droogte in Midden-Amerika

auteur: fracties
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0547/2001
procedure/fase: actualiteitendebat

besluit: gezamenlijke resolutie
aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., reg.
landen Midden-Amerika, Centraal-
Amerikaans parlement

evaluatie van de gevolgen van de droogte en een vlugge start van de
noodhulpmechanismen om de hongersnood te helpen lenigen;

begrotingsproced
ure 2002
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Zeventiende jaarlijkse verslag van de
Commissie over de controle op de
toepassing van het
Gemeenschapsrecht (1999)

auteur: JURI
referentie: 2000/2197
zittingsdoc.: A5-0250/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 04/09/01

Raad: �/�
Commissie: Kinnock 03/09/01

bestemd voor: Raad, Comm. HvJ,
reg./parl. lidstaten

beoordeling van de statistische gegevens in het jaarlijks verslag;
vereenvoudiging van het Gemeenschapsrecht via het SLIM-initiatief;
definitie van de werking van verzoekschriften en de modaliteiten ervan;   
grondige bestudering van de gevolgen van de toekomstige uitbreidingen
voor de efficiëntie van het huidige stelsel voor de omzetting van richtlijnen
en de controle op de toepassing ervan;
indiening van voorstellen voor automatische sancties voor lidstaten die het
Gemeenschapsrecht niet op de voorgeschreven wijze omzetten;
publicatie van een balans van de mate waarin de lidstaten het
Gemeenschapsrecht naleven en omzetten

niet gepreciseerd

Hervorming van de Commissie

auteur: JURI, BUDG
referentie: �/�
zittingsdoc.: B5-0330/2001
procedure/fase: QUO COM

besluit: �/�
datum: �/�

Raad: �/�
Commissie: Kinnock 03/09/01

bestemd voor: �/�

follow-up rapport en opsomming van de genomen maatregelen/initiatieven procedure loopt

Rol van de Europese Unie in de
terreurbestrijding

auteur: LIBE
referentie: 2001/2016
zittingsdoc.: A5-0273/2001
procedure/fase: aanbeveling

besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie: Vitorino 05/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.
reg./parl. lidstaten

raambesluit inzake minimumregels voor de vaststelling van strafbare feiten
en de sancties die van toepassing zijn op terreurdaden;
raambesluit tot opheffing van de formele uitleveringsprocedures en tot
invoering van het principe van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke
besluiten;
raambesluit tot invoering en gebruikmaking van een Europees opsporings-
en aanhoudingsmandaat;
juridische instrumenten om de nationale wetgevingen op het gebied van
schadeloosstelling van de slachtoffers van terreurmisdrijven onderling aan
te passen

niet gepreciseerd
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Strategie  om de
informatiemaatschappij veiliger te
maken door de informatie-
infrastructuur beter te beveiligen en
computercriminaliteit te bestrijden

auteur: LIBE
referentie: 2001/2070
zittingsdoc.: A5-0284/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: Liikanen 05/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie

aanbevelingen inzake:
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Gemeenschap en de Unie;
noodzaak van een internationaal initiatief;
oprichting van een EU-forum voor cybercriminaliteit;
belegging van een conferentie van juristen uit de lidstaten en de kandidaat-
lidstaten ter bespreking van de problematiek inzake computercriminaliteit
en de jurisdictie op Internet;
evaluatie van de doeltreffendheid van de bestaande regelgeving van de
richtlijnen 95/46/EG et 97/66/EG

niet gepreciseerd

Beraadslagingen van de Commissie
verzoekschriften in het parlementaire
jaar 2000-2001

auteur: PETI
referentie: 2001/2010
zittingsdoc.: A5-0236/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: de Palacio 06/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.,
reg./parl. lidst., hun commissies
verzoekschriften, Europese
ombudsman en nationale
ombudsmannen of analoge organen
in de lidstaten

plaatsing van het petitierecht van de burgers op de agenda van de geplande
Conventie over de toekomst van de Europese Unie;
bestudering van de noodzakelijke wijzigingen van punt XVII van Bijlage
VI van zijn Reglement;
opstelling van een nieuw interinstitutioneel akkoord waardoor de
verzoekschriften efficiënter en sneller kunnen worden behandeld

niet gepreciseerd
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Speciaal verslag van de Europese
ombudsman aan het Europees
Parlement naar aanleiding van het
initiatiefonderzoek naar het bestaan,
bij de verschillende instellingen en
organen van de Gemeenschappen,
van een code van goed administratief
gedrag en de toegankelijkheid van
die code voor het publiek

auteur: PETI
referentie: 2000/2212
zittingsdoc.: A5-0245/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: de Palacio 06/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
Europese ombudsman

wijzigingen op het ontwerp van de ombudsman;
een passend voorstel voor een verordening houdende een Code van goed
administratief gedrag, op basis van artikel 308 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap;

niet gepreciseerd

Jaarverslag over de werkzaamheden
van de Europese ombudsman  (2000)

auteur: PETI
referentie: 2001/2043
zittingsdoc.: A5-0280/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/�
Commissie: de Palacio 06/09/01

bestemd voor: Europese
ombudsman, alle instellingen en
organen van de EU, reg. en parl.,
nationale ombudsmannen of
equivalenten

verkorting van de duur van de behandeling van de klachten;
samenwerking met het Parlement met het oog op een nieuw
interinstitutioneel akkoord met Commissie en Raad voor de behandeling
van verzoekschriften en klachten

niet gepreciseerd
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Bescherming van luchtreizigers in de
Europese Unie

auteur: RETT
referentie: 2000/2299
zittingsdoc.: A5-0249/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad: �/�
Commissie: de Palacio 04/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie

specifieke voorstellen waarin wordt aangegeven hoe het Handvest van de
rechten van de passagier ruimere ingang kan vinden;
herziening van de door luchtvaartmaatschappijen gehanteerde
regelingen met betrekking tot overboeking, ticketafhandeling en
plaatstoewijzing, met name met het oog op de harmonisatie van de
klachtenformulieren binnen de Europese Unie;
wetgevingsvoorstellen om luchtvaartmaatschappijen of luchthavens uit de
Europese Unie te verbieden extra kosten in rekening te brengen aan
mensen die slecht ter been zijn;
een onafhankelijke evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico's van
langeafstandsvluchten voor luchtreizigers, met name een uitvoerig
onderzoek naar de problematiek van diep-veneuze trombose

niet gepreciseerd

Bestaan van een wereldwijd systeem
voor de interceptie van particuliere
en economische communicatie
(ECHELON-interceptiesysteem)

auteur: TEMP
referentie: 2001/2098
zittingsdoc.:    A5-0264/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 05/09/01

Raad:Neyts-Uytebroeck 05/09/01
Commissie: Liikanen 05/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., SG en
Parlementaire Assemblee van de
Raad van Europa, reg./parl. lidst. en
kandidaatlanden van de EU,
Australië, Nieuw-Zeeland en Canada.

maatregelen in het kader van:
sluiting en herziening van internationale overeenkomsten op het gebied
van de bescherming van burgers en ondernemingen;
nationale wetgeving op het gebied van de bescherming van burgers en
ondernemingen;
bestrijding van economische spionage;
toepassing van het recht en toezicht daarop;
bescherming van burgers en ondernemingen

niet gepreciseerd
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Passeren van de buitengrenzen en de
ontwikkeling van de samenwerking
in het kader van Schengen

auteur: LIBE
referentie: 2000/2015
zittingsdoc.: A5-0233/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 20/09/01

Raad: �/�
Commissie: Reding 20/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.,
gemeenschappelijke
controleautoriteit van Schengen

Werking van het Schengen-informatiesysteem en conformiteit met het
Handvest van de grondrechten van de EU;
deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan het
Schengenacquis en indiening van een tijdschema voor de vereiste
juridische en technische wijzigingen;
vervanging van de confidentialiteitsvoorschriften voor documenten van
Schengen door regels betreffende de openbare toegang tot documenten;
jaarlijks verslag over de maatregelen die op gebied van vrijheid, veiligheid
en rechtvaardigheid zijn genomen;
oprichting aan van een werkgroep in het kader van COSAC, die
verantwoordelijk zal zijn voor initiatieven met betrekking tot vrijheid,
veiligheid en justitie;
volwaardige deelname van het Parlement aan het debat over de
maatregelen om verbetering te brengen in de op het gebied van de
politiesamenwerking bestaande tekortkomingen;
een juridisch bindend instrument voor de databeschermingsnormen op
gebieden die onder de derde pijler ressorteren, dat garanties biedt die
gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG);
vaststelling van uniforme normen, procedures, bevoegdheden en een
afzonderlijke operationele begroting voor het gemeenschappelijke
controleorgaan ten aanzien van de activiteiten in het kader van de drie
overeenkomsten (Schengen, Europol en douaneovereenkomst);
beheer van het informatiesysteem van Schengen door een afzonderlijk
agentschap dat uit de EU-begroting wordt gefinancierd

niet gepreciseerd
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Elfde jaarlijks verslag van de
Commissie over de Structuurfondsen
(1999)

auteur: RETT
referentie: 2001/2057
zittingsdoc.: A5-0247/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 20/09/01

Raad: �/�
Commissie: Barnier 19/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., parl.
lidstaten

prioriteit en doelstelling van de structuurfondsen: deelneming van het
KMB;
vereenvoudiging van de programmering van de structuurfondsen en de
nationale beheersinstanties door middel van een actief voorlichtingsbeleid
helpen zich op de nieuwe regelingen in te stellen;
intensivering van de uitvoering van een geïntegreerd beleid voor regionale
ontwikkeling en werkgelegenheid;
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de Structuurfondsen en het
Cohesiefonds in het belang van de interne regionale gelijkheid in de
ontvangende landen en een volledige analyse van de doelmatigheid ervan;
speciale maatregelen om het probleem aan te pakken van het grote aantal
personen, met name vrouwen, die onder onzekere arbeidsvoorwaarden
werken;
verstrekking in de jaarverslagen over de Structuurfondsen van naar sekse
uitgesplitste gegevens wat betreft de effecten van de maatregelen op de
integratie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, het onderwijs en de
beroepsopleiding, het ondernemerschap van vrouwen en de onderlinge
afstemming van gezins- en beroepstaken;
het vaststellen van een cohesiebeleid voor de periode na 2006;
indiening van een gedetailleerd overzicht van de acties die ten laste van de
Structuurfondsen zijn gefinancierd ten behoeve van de visserijsector in de
periode 1994-1999, alsmede een studie naar de sociaal-economische
situatie in de visserijregio's van de Unie;
een lijst van maatregelen om inachtneming van het additionaliteitsbeginsel
te waarborgen

niet gepreciseerd

zo spoedig
mogelijk in 2002

zo spoedig
mogelijk
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Jaarverslag 1999 van de Commissie
over het Cohesiefonds

auteur: RETT
referentie: 2001/2058
zittingsdoc.: A5-0248/2001
procedure/fase: COS

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 20/09/01

Raad: �/�
Commissie: Barnier 19/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie

verbetering van de vereenvoudiging van het Cohesiefonds;
studie over de oorzaken van de uiteenlopende efficiency en resultaten van
het Cohesiefonds in de verschillende lidstaten die voor steun in
aanmerking komen;
actieve rol van het Parlement bij de evaluatie van de kredieten;
meer striktheid bij de toepassing van de milieueffectrapportage op de
projecten die via het Cohesiefonds worden gefinancierd;
versterking van de rol van het Parlement voor wat betreft de naleving van
de met de Commissie in 1999 overeengekomen Gedragscode voor de
tenuitvoerlegging van de diverse sectoren van het structuurbeleid door de
Commissie;
verbetering van de informatieverstrekking over de evaluatie van de
projecten

niet gepreciseerd

Verslag over gelijk loon voor werk
van gelijke waarde

auteur: RETT
referentie: 2000/2312
zittingsdoc.: A5-0275/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen
datum: 20/09/01

Raad: �/�
Commissie:Diamantopoulou
19/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., reg.
lidst., sociale partners

uitwerking van een globale beleidsstrategie om de loonkloof tussen
mannen en vrouwen te dichten

niet gepreciseerd



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 93

Bulletin 22.10.2001 - NL- PE 305.000

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijschema
Verslag over pesterijen op het werk

auteur: EMPL
referentie: 2001/2339
zittingsdoc.: A5-0283/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen
datum: 20/09/01

Raad: �/�
Commissie: Diamantopoulou
19/09/01

bestemd voor: Raad, Comm.,
Europese Stichting voor de
verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden, Europees
Agentschap voor gezondheid en
veiligheid op het werk

systematische en preventieve maatregelen op lange termijn, met name om
pesterijen op het werk tegen te gaan;
opneming van indicatoren betreffende pesterijen op het werk in de
indicatoren voor de kwaliteit van het werk;
precisering of uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn
voor gezondheid en veiligheid op het werk, dan wel opstelling van een
nieuwe kaderrichtlijn als juridisch instrument tegen pesterijen;
een debat over het ondersteunen van vrijwillige netwerken of organisaties
die zich bezighouden met het bestrijden van pesterijen op het werk;
indiening van een groenboek met een gedetailleerde analyse van de situatie
rond het probleem pesterijen op het werk in elke lidstaat;
opstelling van een actieprogramma betreffende maatregelen op
communautair niveau ter bestrijding van pesterijen op het werk; in dit
actieprogramma moet een tijdschema worden opgenomen;

niet gepreciseerd

Europese Raad
van Laken

maart 2002
oktober 2002
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Verslag over genitale verminking
van vrouwen

auteur: FEMM
referentie: 2001/2035
zittingsdoc.: A5-0285/2001
procedure/fase: INI

besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum : 20/09/01

Raad: �/�
Commissie: Diamantopoulou
19/09/01

bestemd voor: Raad, Comm., reg.
lidst. en ACS-landen

volledige strategische aanpak voor de uitroeiing van de praktijk van
genitale verminking van vrouwen in de EU;
organisatie van een bewustwordingscampagne teneinde het effect van
bestaande wetgeving zo groot mogelijk te maken en, indien een dergelijke
wetgeving niet bestaat, steun te bieden bij de opstelling en goedkeuring
ervan;
treffen van maatregelen krachtens artikel 13 van het EG-Verdrag;
maatregelen inzake de verlening van een verblijfsvergunning en de
bescherming van de slachtoffers van deze praktijken en erkenning van het
recht op asiel van (jonge) vrouwen en meisjes die het gevaar lopen genitale
verminking te ondergaan;
treffen van alle noodzakelijke maatregelen om het thema "toegang tot
asielprocedures voor vrouwen die het gevaar lopen genitale verminking te
ondergaan" hoog op de agenda van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties in 2002 te plaatsen;
de strategie ter bestrijding van genitale verminking van vrouwen ter sprake
brengen in de besprekingen met de ACS-landen

niet gepreciseerd

2002

Informele bijeenkomst van de Raad
van 21 september 2001: maatregelen
tegen het terrorisme

auteur: Raad
referentie: �/�
zittingsdoc.: �/�
procedure/fase: verklaring

besluit: �/�
datum: 19/09/01

Raad: Neyts-Uyttebroeck 19/09/01
Commissie: Vitorino 19/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie

follow-up rapport en opsomming van de genomen maatregelen/initieven niet gepreciseerd
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Diverse besluiten

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Wijziging van artikel 3 van het
statuut van de ombudsman

auteur: AFCO
referentie: 1999/2215
zittingsdoc.: A5-0240/2001
procedure/fase: ACI

besluit: resolutie aangenomen
datum: 06/09/01

Raad: �/...
Commissie: de Palacio  06/09/01

bestemd voor: Raad, Commissie

wijziging van artikel 3, lid 2 van het besluit van 9 april 1994 betreffende
het statuut van de ombudsman, met het oog op de toepassing van artikel
195, lid 4 van het EG-Verdrag

procedure loopt

Plattelandsontwikkeling in het kader
van Agenda 2000 : tussentijdse stand
in de Unie en de kandidaatlanden

auteur: AGRI
referentie: �/�
zittingsdoc.: �/�
procedure/fase: raadpleging ESC

besluit: raadpleging goedgekeurd
datum: 03/09/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

bestemd voor: ESC

verzoek om raadpleging van het ESC
(art. 52  van het Reglement)

maart 2002
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Tussentijdse stand van de
gemeenschappelijke
marktordeningen in het kader van
Agenda 2000

auteur: AGRI
referentie: �/�
zittingsdoc.: �/�
procedure/fase: raadpleging ESC

besluit: raadpleging goedgekeurd
datum: 03/09/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

bestemd voor: ESC

verzoek om raadpleging van het ESC
(art. 52  van het Reglement)

maart 2002
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POST-SESSION.IMPACT

De wetsbesluiten worden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Verdragen ingediend, behandeld en aangenomen. Krachtens het akkoord dat op 17
november 1994 is gesloten tussen het Europees Parlement en de Commissie, deelt laatstgenoemde mede welk gevolg is gegeven aan de ter plenaire vergadering
aangenomen teksten. Dit gevolg wordt ter plenaire vergadering bekend gemaakt.

Het effect/de acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen wordt geëvalueerd aan de hand van het in POST-SESSION.leg. opgenomen analyseschema. De
acceptatiegraad voor elk gebied waarop de aangenomen amendementen betrekking hebben, varieert van 0% tot 100%. Een percentage van 100% betekent dat de door het
Parlement aangenomen wetgevingsamendementen volledig overgenomen zijn.

Gezien de termijnen die aan elke bij het wetgevingsproces betrokken instelling zijn opgelegd, heeft de tabel met informatie over het door de Commissie gegeven gevolg
betrekking op de wetgevingsteksten die door het Parlement in vergaderperiode n-2 zijn aangenomen, terwijl de tabel betreffende de definitieve teksten betrekking heeft op
de teksten waarvan de aannemingsfase is afgerond en die in serie L van het Publicatieblad zijn gepubliceerd.
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Door de Commissie gegeven gevolg
Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de

wetgevingsamendementen
Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: EMPL
referentie:1998/0319
zittingsdocument: A5-0196/2001
procedure/fase: COD ***II
datum aanneming:

Titre: 10%                
Preamb:15%
Objet:47,22%
Déf:10%
Oblig: geen AM
Exec:42%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 35%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 35,29%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  35,25%

De Commissie zal in haar advies rekening
houden met de amLEG van het EP die haar
goedkeuring wegdragen. Er zou met name een
compromis gevonden moeten worden inzake het
vraagstuk van de onafhankelijke vervoerders en
de nachtarbeid. Een bemiddelingsprocedure kan
niet uitgesloten worden.

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

rapporteur:
commissie: LIBE
referentie:2001/0025
zittingsdocument: A5-0206/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:100% 
Objet:55,88%
Déf:100%
Oblig: geen AM
Exec:10%
Proced: geen AM
Mesures:13,75%
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�=  100%
ΑΩ-= 10%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 40,94%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 41,76%

De tijdens het Zweedse voorzitterschap gestarte
behandeling van dit dossier door werkgroepen in
de Raad wordt voortgezet door het Belgische
voorzitterschap. Momenteel kan niet gesteld
worden dat de situatie rijp is voor een akkoord.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: PECH
referentie:2001/0088
zittingsdocument: A5-0192/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:0%
Objet:: geen AM
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:0%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= geen AM
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= 0%
[X]= geen AM
ε.a= 0%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 0%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het was de
bedoeling van de Raad Economische en
Financiële Zaken dit voorstel als "A-punt" aan te
nemen op de bijeenkomst van 10 juli 2001.

Verordening van de Raad houdende afwijking van
enkele bepalingen van verordening (EG) nr. 2792/99
tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en
voorwaarden voor de structurele acties van de
Gemeenschap in de visserijsector

rapporteur:
commissie: PECH
referentie:2001/0035
zittingsdocument: A5-0190/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb: geen AM
Objet:100%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 100%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= geen AM

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 100%

Tijdens de bijeenkomst d.d. 18 juni 2001 van de
Raad Visserij heeft de Commissie haar standpunt
mondeling uiteengezet bij monde van de heer
Fischler. Het was de bedoeling van deze Raad het
voorstel in kwestie aan te nemen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

Verordening van de Raad houdende wijziging van
verordening (EG) nr. 2792/99 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de
structurele acties van de Gemeenschap in de
visserijsector

rapporteur:
commissie PECH
referentie:2000/0310
zittingsdocument: A5-0189/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:42%
Objet:: geen AM
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures:20%
Transit:85%
Ann:20%

L= 0%
�= geen AM
ΑΩ-= 85%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 33%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  41,88%

De Commissie is niet van plan een gewijzigd
voorstel in te dienen. De Commissie is van
mening dat bepaalde wetgevingsamendementen
van het EP, die de goedkeuring wegdragen van de
Commissie, in aanmerking zouden moeten
worden genomen bij een nieuw voorstel tot
wijziging van deze verordening.

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2001/0021
zittingsdocument: A5-0210/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:24%
Objet:10,83%
Déf:0%
Oblig: geen AM
Exec:32,50%
Proced: geen AM
Mesures:14,55%
Transit:80%
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 43,57%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= 0%
[X]= geen AM
ε.a= 13,26%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 19,68%

De Commissie is niet van plan een gewijzigd
voorstel in te dienen. In juni jl. is binnen de Raad
een politiek akkoord bereikt.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie AGRI
referentie:2000/0330
zittingsdocument: A5-0204/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:0%
Objet:0%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 0%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 0%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  0%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Binnen de Raad
is met algemene stemmen een politiek akkoord
bereikt. De premie van € 480/ha is gehandhaafd.
Het voorstel zou als "A-punt" moeten worden
aangenomen op een volgende bijeenkomst van de
Raad.

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0317
zittingsdocument: A5-0197/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:10%
Objet:: geen AM
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:10%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= 0%
�= geen AM
ΑΩ-= geen AM
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 13,33%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 10%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het voorstel is op
28 juni 2001 door de Raad als "A-punt"
aangenomen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0316
zittingsdocument: A5-0197/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:14,23%
Objet:22,86%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:10%
Proced: geen AM
Mesures:15%
Transit: geen AM
Ann:10%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 10%
€= 13,67%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= geen AM
ε.a= 18,44%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  16,25%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het voorstel is op
28 juni 2001 door de Raad als "A-punt"
aangenomen.

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0314
zittingsdocument: A5-0197/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:13,24%
Objet:13,06%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:10%
Proced: geen AM
Mesures:11,90%
Transit: geen AM
Ann:10%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 14,02%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 12,46%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het voorstel is op
28 juni 2001 door de Raad als "A-punt"
aangenomen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0313
zittingsdocument: A5-0197/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:10%
Objet:20%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:10%
Proced: geen AM
Mesures:21,79%
Transit: geen AM
Ann:10%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 51,25%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= geen AM
ε.a= 14,40%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  16,71%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het voorstel is op
28 juni 2001 door de Raad als "A-punt"
aangenomen.

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0309
zittingsdocument: A5-0195/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:35%
Objet: 65%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures:75%
Transit:75%
Ann: geen AM

L= 0%
�= geen AM
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 65%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  53%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het voorstel is op
28 juni 2001 door de Raad als "A-punt"
aangenomen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0308
zittingsdocument: A5-0195/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:35%
Objet:65%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures:75%
Transit:75%
Ann: geen AM

L= 0%
�= geen AM
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 65%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  53%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het voorstel is op
28 juni 2001 door de Raad als "A-punt"
aangenomen.

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0307
zittingsdocument: A5-0195/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:35%
Objet:65%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures:75%
Transit:75%
Ann: geen AM

L= 0%
�= geen AM
ΑΩ-= 75%
€= 65%
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 65%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  53%

De Commissie is niet van plan een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Het voorstel is op
28 juni 2001 door de Raad als "A-punt"
aangenomen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

Verordening van de Raad houdende wijziging van
verordening (EG) nr.1259/99 tot vaststelling van
gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen
inzake  rechtstreekse steunverlening in het kader van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0335
zittingsdocument: A5-0184/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:15%
Objet: geen AM
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures:20%
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= geen AM
€= 16,67%
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 20%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  17,50%

De Commissie is niet van plan een gewijzigd
voorstel in te dienen. De Landbouwraad heeft dit
voorstel, dat de drempel op 1 250 € vaststelt, op
19 juni 2001 met algemene stemmen
aangenomen.

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0214
zittingsdocument: A5-0143/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:20%
Objet:24,71%
Déf:10%
Oblig: geen AM
Exec:10%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit:10%
Ann: 60%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 10%
€= 10%
<=>= 10%
i-PE= 10%
[X]= geen AM
ε.a= 24,81%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  22,12%

Op 19 juni heeft het fungerende Zweedse
voorzitterschap aan de Landbouwraad een
voorstel voorgelegd waarin het standpunt van de
Commissie is overgenomen inzake de door het
EP aangenomen wetgevingsamendementen. Er is
een politiek akkoord bereikt over de voorgestelde
tekst. De aldus gewijzigde tekst zal door de Raad
als "A-punt" worden behandeld, zodra alle
taalversies beschikbaar zijn.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: ENVI
referentie:2000/0248
zittingsdocument: A5-0180/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:53,64%
Objet:48,82%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:57,50%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann:72,50%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= geen AM
€= gene AM
<=>= 56,25%
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 54,21%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  54,40%

De Commissie heeft de
wetgevingsamendementen die zij aanvaardbaar
acht, mondeling verdedigd ten overstaan van de
technische werkgroep van de Raad. De Raad
Binnenlandse Zaken had op zijn bijeenkomst van
29 mei 2001 overeenstemming bereikt over een
gemeenschappelijke benadering, die op basis van
de wetgevingsamendementen van het EP herzien
zou worden.

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

rapporteur:
commissie: JURI
referentie:2001/0027
zittingsdocument: A5-0194/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: 40%                
Preamb:33%
Objet:33,75%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:30%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 30%
€= 23,33%
<=>= geen AM
i-PE= 30%
[X]= geen AM
ε.a= 36%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  33,50%

De Commissie is van plan om in september 2001
een gewijzigd voorstel in te dienen. Zie ook het
debat tijdens de plenaire vergadering van 3
september 2001 bij de behandeling van de
mondelinge vraag van de commissies JURI et
BUDG, doc. B5-0330/2001.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: ECON
referentie:2000/0289
zittingsdocument: A5-0149/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:10%
Objet:10%
Déf:10%
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures:10%
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 10%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 10%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 10%

De Commissie is niet van plan een gewijzigd
voorstel in te dienen. Overeenkomstig het door de
Europese Raad van Stockholm geuite verlangen
moet vóór het einde van het jaar (2001) een
akkoord bereikt worden over dit voorstel. Binnen
de Raad zijn reeds vier technische vergaderingen
gehouden en de werkzaamheden worden
voortgezet onder het huidige Belgische
voorzitterschap.

Kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van
mensenhandel

rapporteur:
commissie: LIBE
referentie:2001/0024
zittingsdocument: A5-0183/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: 0%                
Preamb:100%
Objet:52,14%
Déf:10%
Oblig: geen AM
Exec:13,33%
Proced: geen AM
Mesures: 14,44%
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�=  100%
ΑΩ-= geen AM
€= geen AM
<=>= gen AM
i-PE= 10%
[X]= geen AM
ε.a= 42,78%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  43,42%

De JBZ-Raad van 28 mei 2001 heeft in beginsel
een akkoord bereikt in afwachting van het advies
van het EP. De heer Vitorino heeft ter plenaire
vergadering medegedeeld dat de Commissie niet
van plan is een gewijzigd voorstel in te dienen.
De Commissie heeft echter toegezegd bij de
voortzetting van de werkzaamheden bepaalde
amendementen van het EP te zullen steunen. Op
basis van deze informatie is het niet mogelijk om
te voorzien wanneer  dit voorstel zal worden
aangenomen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

Besluit van de Raad betreffende aanvullende
uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo

rapporteur:
commissie: RETT
referentie:2001/0045
zittingsdocument: A5-0209/2001
procedure/fase: CNS *
datum aanneming:

Titre: 60%                
Preamb:35,71%
Objet:75%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:47,50%
Proced: geen AM
Mesures:33,75%
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= 0%
�= geen AM
ΑΩ-= 53,33%
€= 20%
<=>= 20%
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 46,11%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  75%

De Commissie is niet van plan een officieel
wijzigingsvoorstel in te dienen. Zij heeft haar
standpunt op 18 juni 2001 mondeling uiteengezet
aan de Raad .

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

rapporteur:
commissie: RETT
referentie:2000/0325
zittingsdocument: A5-0208/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:58,57%
Objet:37,86%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:45%
Proced:75%
Mesures:66,67%
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 27,50%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= 75%
[X]= geen AM
ε.a= 52,86%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 48,21%

De Commissie is van plan in september 2001 een
gewijzigd voorstel in te dienen. Dit dossier zal
waarschijnlijk in eerste lezing kunnen worden
afgerond. Onder het huidige Belgische
voorzitterschap kan een snelle afwikkeling
verwacht worden.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: RETT
referentie:2000/0327
zittingsdocument: A5-0205/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:80%
Objet:66%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:55%
Proced:56%
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 80%
€= 80%
<=>= geen AM
i-PE= 77,50%
[X]= geen AM
ε.a= 52,86%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  59,74%

De Commissie is van plan om in september 2001
een gewijzigd voorstel in te dienen en daarin
rekening te houden met de
wetgevingsamendementen die haar goedkeuring
wegdragen. De Raad is in juli jl. begonnen met de
behandeling van het voorstel. Het
gemeenschappelijk standpunt wordt in december
a.s. verwacht. Het huidige Belgische
voorzitterschap kent prioriteit toe aan dit dossier.

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

rapporteur:
commissie: RETT
referentie:2000/0343
zittingsdocument: A5-0203/2001
procedure/fase: COD ***
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:90%
Objet:78,57%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:90%
Proced:20%
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 20%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 81,11%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  75%

De Commissie zal haar gewijzigd voorstel
uiterlijk begin september 2001 indienen.
Momenteel staat dit voorstel niet op het
werkrooster van het fungerend (Belgisch)
voorzitterschap. Op grond van contacten die met
de Belgische autoriteiten zijn opgenomen en
gezien het technische karakter van het dossier, is
het mogelijk dat het Belgische voorzitterschap dit
voorstel  op de agenda plaatst in de hoop dat de
Raad aan het eind van dit jaar een
gemeenschappelijk standpunt aanneemt.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: RETT
referentie:2000/0326
zittingsdocument: A5-0201/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre:30%                 
Preamb:73,50%
Objet:34,09%
Déf:30%
Oblig: geen AM
Exec:65%
Proced:30%
Mesures:50%
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 53,33%
€= geen AM
<=>= 30%
i-PE= 90%
[X]= geen AM
ε.a= 47,14%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 47,94%

De Commissie zal haar gewijzigd voorstel in
september/oktober  2001 indienen. De
voortzetting van de procedure zal grotendeels
afhangen van de inspanningen die zullen worden
verricht om een soortgelijk mechanisme op
internationaal niveau te creëren.

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

rapporteur:
commissie: AGRI
referentie:2000/0291
zittingsdocument: A5-0182/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb: geen AM
Objet:79,50%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= geen AM
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 79,50%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 79,50%

De Commissie is van plan binnenkort een
gewijzigd voorstel in te dienen. De behandeling
van dit wetsbesluit zal waarschijnlijk niet in
eerste lezing worden afgerond.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: ENVI
referentie:2000/0230
zittingsdocument: A5-0185/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb: geen AM
Objet:90%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 90%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= geen AM

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  90%

De Commissie zal haar gewijzigd voorstel in
september 2001 indienen. De Raad heeft op 19
juni jl.  met gekwalificeerde meerderheid een
politiek akkoord bereikt. Dit akkoord was
gebaseerd op het door het fungerend (Zweeds)
voorzitterschap voorgelegd compromisvoorstel
dat door de Commissie werd gesteund. Dit
akkoord  wijzigt de doelstellingen van het
voorstel niet en houdt rekening met de
wetgevingsamendementen van het EP. De Raad
heeft het COREPER verzocht om op basis van dit
akkoord het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad voor te bereiden, dat tijdens een volgende
bijeenkomst van de Raad als "A-punt" zou
moeten worden aangenomen. Doorzending aan
het EP wordt verwacht in september/oktober
2001.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: ENVI
referentie:2000/0259
zittingsdocument: A5-0200/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:60,77%
Objet:70,38%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:67,50%
Proced:65%
Mesures:90%
Transit: geen AM
Ann:70,50%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 63,75%
€= geen AM
<=>= 50%
i-PE= geen AM
[X]= 90%
ε.a= 69,56%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  69,04%

De Commissie zal haar gewijzigd voorstel in
september 2001 indienen. De Raad heeft op 19
juni jl.  met gekwalificeerde meerderheid een
politiek akkoord bereikt. Dit akkoord was
gebaseerd op het door het fungerend (Zweeds)
voorzitterschap voorgelegd compromisvoorstel
dat door de Commissie werd gesteund. Dit
akkoord  wijzigt de doelstellingen van het
voorstel niet en houdt rekening met de
wetgevingsamendementen van het EP. De Raad
heeft het COREPER verzocht om op basis van dit
akkoord het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad voor te bereiden, dat tijdens een volgende
bijeenkomst van de Raad als "A-punt" zou
moeten worden aangenomen. Doorzending aan
het EP wordt verwacht in september/oktober
2001.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: ENVI
referentie:2000/0286
zittingsdocument: A5-0198/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: 20%                
Preamb:51,09%
Objet:56,16%
Déf:41,47%
Oblig: geen AM
Exec:30,45%
Proced:53,75%
Mesures:55,91%
Transit:20%
Ann: geen AM

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 57%
€= 42,50%
<=>= 60%
i-PE= 47,67%
[X]= 65%
ε.a= 49,52%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  49,81%

Op 27 juni 2001 heeft de Raad met algemene
stemmen een politiek akkoord bereikt. De
Commissie heeft niet kunnen instemmen met dit
akkoord gezien haar standpunt inzake de
samenstelling van de raad van bestuur.

Verordening van de Raad tot wijziging van
verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele
bedrijfsstatistieken

rapporteur:
commissie: JURI
referentie:2001/0023
zittingsdocument: A5-0181/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:100%
Objet:: geen AM
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann:100%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= geen AM
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 100%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  100%

De Commissie is van plan om de
wetgevingsamendementen 1 t/m 9 over te nemen
in haar gewijzigd voorstel. De Commissie zou
ook akkoord kunnen gaan met bepaalde door de
Raad voorgestelde amendementen (beperking van
de uitsplitsing van de milieukenmerken op het
niveau NACE 2). Dit dossier zal waarschijnlijk
niet in eerste lezing kunnen worden afgewikkeld.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur:
commissie: JURI
referentie:2000/0183
zittingsdocument: A5-0202/2001
procedure/fase: COD ***I
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:54%
Objet:76,94%
Déf:75%
Oblig: geen AM
Exec:71%
Proced: geen AM
Mesures:62,61%
Transit: geen AM
Ann:41,25%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 10%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= 75%
[X]= geen AM
ε.a= 65,63%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 64,92%

De Commissie is van plan haar gewijzigd
voorstel binnenkort in te dienen. De Raad heeft
op 27 juni jl. een politiek akkoord bereikt.  Het
voorstel zal waarschijnlijk eind 2001 of begin
2002 worden aangenomen.

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

rapporteur:
commissie: ENVI
referentie:1999/0068
zittingsdocument: A5-0187/2001
procedure/fase: COD ***II
datum aanneming:

Titre: geen AM 
Preamb:42,50%
Objet:64,58%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec:65%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann:42,50%

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ-= 65%
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 58,67%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  59,41%

De Commissie is van plan een gewijzigd voorstel
in te dienen. Volgens de Commissie is het niet
erg waarschijnlijk dat de Raad akkoord gaat met
de wetgevingsamendementen van het EP. Een
bemiddelingsprocedure kan niet worden
uitgesloten.



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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