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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:

29/01 Inzameling voor Unicef van munten en bankbiljetten uit landen van de euro-zone

31/01 Beheer van de verhuizingen en van de inventaris van de goederen van de instelling

33/01 Wijziging van de bepalingen van de Regeling kosten en vergoedingen van de leden met
betrekking tot taal-en computercursussen

34/01 Following the cancellation of SABENA, navette services will run to and from
Charleroi, Antwerp and Liege

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

Einde van het mandaat van een ondervoorzitter van het Europees Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van 22 oktober 2001 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming
van

de heer Jan-Kees WIEBENGA (ELDR-NL)

tot lid van de Nederlandse Raad van State.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat als lid van het Europees Parlement
per 8 oktober 2001.

____________________

Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement

Tijdens zijn plenaire vergadering van 23 oktober 2001 is het Europees Parlement overgegaan tot de
verkiezing van

mevrouw Elly PLOOIJ-VAN GORSEL (ELDR/NL)

tot ondervoorzitter van het Europees Parlement ter vervanging van de heer Jan-Kees WIEBENGA.

____________________
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT
opgericht overeenkomstig de regeling van de conferentie van voorzitters van  16.12.1999

(Situatie op 24.10.2001)

Naam Datum oprichting Bestuur Aantal leden Bescherming
fracties

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

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE

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

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

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

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

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

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

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

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand 31.10.2001

Indiener Onderwerp Nr.

Gary Titley Tsjechische bankwetten P-2839/01

Ursula Schleicher Gebruik bibliografische gegevens bij
geneesmiddelenonderzoek

E-2840/01

James Nicholson EG-merk op verdovingswapens die elektrische schokken
veroorzaken en op handboeien

E-2841/01

Luciano Caveri Conventie van Madrid E-2842/01

Luciano Caveri Controles op luchthavens E-2843/01

Luciano Caveri Autostrada Aosta-Milaan E-2844/01

Luciano Caveri Asbest E-2845/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna VS-embargo op Spaanse tonijn E-2846/01

Ari Vatanen Verbinding tussen de Moezel en de Saône en Rhône voor
grote schepen

E-2847/01

Cristiana Muscardini Toezicht op de handel in gevaarlijke chemische stoffen E-2848/01

Erik Meijer Door belanghebbenden opgerichte stichtingen en
verwevenheid met de controleurs bij het gebruik van ESF-
gelden in Nederlands Limburg

E-2849/01

Erik Meijer Het gebruiken van U-bocht-constructies voor publieke
cofinanciering bij de besteding van ESF-gelden in
Nederlands Limburg

E-2850/01

Erik Meijer Besteding ESF-gelden door het Nederlandse Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter
compensatie van bezuinigingen op de begroting

E-2851/01

Erik Meijer Het ongebruikt laten van metrotunnels in Europese steden
als gevolg van financiële problemen en concurrentieregels

E-2852/01

Florence Kuntz BTW op dienstvergoeding P-2853/01

Heidi Hautala Goedkeuring van het hormonale storingen veroorzakende
vinchlozolin als gewasbeschermingsmiddel

P-2854/01

Bertel Haarder Situatie in Zimbabwe E-2855/01

Alexandros Alavanos Inbreukprocedure tegen Griekenland inzake de toepassing
van de GMO voor katoen

E-2856/01

Alexandros Alavanos Onderscheid in de katoenproductie van elke individuele
producent tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde
hoeveelheden

E-2857/01
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Mary Banotti Het in koelen bloede vermoorden van kinderen en
jongeren in Honduras

E-2858/01

Mary Banotti Het ombrengen van kinderen en jongeren in Honduras E-2859/01

Paolo Bartolozzi Maatregelen ter beperking van de gevolgen van de crisis
in de toeristische sector naar aanleiding van de
terreuraanslagen in de VS

E-2860/01

Paolo Bartolozzi Maatregelen ter beperking van de gevolgen van de crisis
in de toeristische sector naar aanleiding van de
terreuraanslagen in de VS

E-2861/01

Vincenzo Lavarra Verzoek om verlenging termijnen voor projecten PESCA
en FIOV

E-2862/01

Vincenzo Lavarra Situatie van de visserij met drijfnetten in Zuid-Italië;
verzoek om moratorium in afwachting van
wetenschappelijk onderzoek

E-2863/01

Sebastiano Musumeci Bescherming van de olijfolieproductie E-2864/01

Erik Meijer Aanval van een lid van de Europese Commissie op de
VN-conferentie in Durban, de islam, de armen in de
Derde Wereld en de asielzoekers

E-2865/01

Jonas Sjöstedt Zweedse visserij bedreigd E-2866/01

Jonas Sjöstedt Projecten van de Europese Commissie ter bevordering van
de sport

E-2867/01

Florence Kuntz BTW-heffing op bedieningsgeld E-2868/01

Jorge Hernández Mollar Communautaire bekrachtiging van de Marokkaans-
Spaanse-arbeidsovereenkomst

E-2869/01

Jorge Hernández Mollar Levens- en arbeidsomstandigheden van Andalusische
dagloners bij de Franse druivenpluk

E-2870/01

Jorge Hernández Mollar Medewerking van de Europese Unie aan de bouw van het
Jaarbeursgebouw van Malaga

E-2871/01

Ilda Figueiredo Grenscontroles E-2872/01

Neil MacCormick Asielzoekers E-2873/01

Rosa Miguélez Ramos Communautaire richtsnoeren voor het trans-Europees
vervoersnet in Galicië

E-2874/01

Elly Plooij-van Gorsel Nieuwe fiscale wetgeving Bondsrepubliek Duitsland E-2875/01

Erik Meijer Het verzwijgen van radioactieve besmetting binnen
lidstaten na de ramp van Tsjernobyl en het
bewerkstelligen van een betere bescherming tegen
schildklierkanker

E-2876/01
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Bart Staes Overheidssteun aan Ryanair op de luchthaven van
Charleroi

E-2877/01

Sir Robert Atkins Financiële steun voor Sabena P-2878/01

Gerard Collins Tenuitvoerlegging van richtlijn 73/239 in het VK P-2879/01

Marianne Thyssen Invoering internationale standaarden voor jaarrekeningen
/financiële ondersteuning voor de opleiding van de
beroepsbeoefenaars en de nationale normzetters

P-2880/01

Torben Lund Haarkleurmiddelen en ernstige gevolgen voor de
gezondheid

E-2881/01

Markus Ferber Toewijzing van een tariefcontingent voor de invoer van
motoren voor grasmaaiers tegen het nultarief

E-2882/01

Charles Tannock Bestrijding van insecten vanuit de lucht met gebruik van
het insecticide Lebaycid op Corfu, en de rechtmatigheid
van het gebruik van dit middel

E-2883/01

Eurig Wyn en Miquel Mayol i
Raynal

Minderheidstalen en vrijheid van meningsuiting in
Griekenland

E-2884/01

Juan Naranjo Escobar Gokken op Internet E-2885/01

Maurizio Turco Noord-Zuidsamenwerkingsprogramma΄s bij de bestrijding
van drugsverslaving

P-2886/01

Jens-Peter Bonde Compromis van Luxemburg P-2887/01

María Sornosa Martínez Project voor de bouw van een luchthaven in Castellón
(Spanje)

E-2888/01

María Sornosa Martínez EFRO-project "sanering van de zone van Filtros de
Manises" (Valencia - Spanje)

E-2889/01

Konstantinos Hatzidakis Constructiefouten bij de uitvoering van openbare werken
die uit het tweede communautair bestek worden
gefinancierd

P-2890/01

Pat Gallagher Milieurisico's van de kerncentrale in Sellafield P-2891/01

James Fitzsimons Invoer van vlees uit Argentinië P-2892/01

Jens-Peter Bonde Aantal stemmingen per jaar in de Raad E-2893/01

Konstantinos Hatzidakis Overschrijding van de oorspronkelijke kosten van de
aanleg van de Attiki Odos in Griekenland

E-2894/01

Pere Esteve Foute berekening BNP voor de Balearen E-2895/01

Laura González Álvarez Spoorlijn naar de haven van Marín (Pontevedra, Spanje) E-2896/01

María Sornosa Martínez Maatregelen van de Commissie om verdere achteruitgang
te voorkomen van Pego-Oliva in Valencia (Spanje)

E-2897/01
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Cristiana Muscardini Economische samenwerking met Pakistan E-2898/01

Sebastiano Musumeci Visserij met drijfnetten E-2899/01

Bart Staes Verloop van aanwervingsprocedure bij het technisch
assistentiebureau Socrates

E-2900/01

Bart Staes (Taal)discriminatie door de Europese Commissie E-2901/01

Camilo Nogueira Román Vraagtekens bij aanwending van Europese kredieten voor
ruilverkaveling

E-2902/01

Gunilla Carlsson Steun van de Belgische staat aan Sabena E-2903/01

Graham Watson Bezoeken van Taiwanese regeringsfunctionarissen aan
EU-lidstaten

E-2904/01

Pietro-Paolo Mennea Financiering van beroepsopleiding door de regio's E-2905/01

Markus Ferber Stuwmeer in Alqueva (Portugal) E-2906/01

Guido Bodrato en Thierry Cornillet De transalpine hogesnelheidstrein Lyon-Turijn E-2907/01

Thierry de La Perriere Vrijheid van dienstverlening op landbouwgebied -
Kunstmatige inseminatie

P-2908/01

Herbert Bösch Vertraging bij het aantreden van een directeur van OLAF P-2909/01

Karl von Wogau Prijsverhogingen door omschakeling op de euro bij Viag
Interkom

E-2910/01

Stavros Xarchakos Marginalisering van de Franse taal E-2911/01

Christopher Huhne Clusterbommen E-2912/01

David Bowe Verkoop en distributie van diergeneesmiddelen in de EU E-2913/01

Brian Simpson Stijging van de verzekeringspremies voor
luchtvaartmaatschappijen sinds de terroristische aanslagen

E-2914/01

Pere Esteve Het uitroepen tot openbaredienstverlening volgens
Verordening (EG) 2408/92

E-2915/01

Pere Esteve Het invoeren van een heffing op kerosine E-2916/01

Carlos Carnero González Misbruik communautaire fondsen door het Gemeentelijk
Arbeids- en Opleidingsbureau (Instituto Municipal de
Empleo y Formación Empresarial) van Madrid (IMEFE)

E-2917/01

Giovanni Pittella Prijs van het water na de goedkeuring van het Spaanse
waterhuishoudingsplan

P-2918/01

Heide Rühle Benoeming van een lid van de Rekenkamer P-2919/01

Antonio Tajani Verklaring van Louis Michel over de Italiaanse eerste
minister

P-2920/01
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Phillip Whitehead Plantenbeschermingsmiddelen - richtlijn 91/414/EEG en
verordening 451/2000

P-2921/01

Markus Ferber Veiligheid op zee E-2922/01

Antonios Trakatellis en Ioannis
Averoff

Inbreuken op de Gemeenschapswetgeving in de vorm van
illegale inhoudingen op communautaire steunbedragen,
praktijken van de Landbouwbank van Griekenland (ATE)
en vertragingen bij de uitbetaling van communautaire
steun

E-2923/01

Jens-Peter Bonde Grenscontrole en terrorisme E-2924/01

Jens-Peter Bonde Grenscontrole en terrorisme E-2925/01

Hiltrud Breyer Antwoord op vraag E-1568/01 "Toepassing en wijziging
van de richtlijnen 96/82/EG en 96/61/EG"

E-2926/01

Hiltrud Breyer Kosten van de conferentie "Life Sciences and
Biotechnology - A Strategic Vision", 27 en 28 september
2001 in Brussel

E-2927/01

Hiltrud Breyer Overtreding van de habitat-richtlijn en de
natuurbeschermingsrichtlijnen door verbreding van de
Donau zowel in Thundorf als tussen Straubing en
Vilshofen (Beieren)

E-2928/01

Hiltrud Breyer Antwoord op vraag 1569/01 "Beoordeling van de gevaren
van pyrotechnische voorwerpen in de EU"

E-2929/01

Hiltrud Breyer Milieuvervuiling in Völklingen-Lauterbach door het
chemieconcern Carling

E-2930/01

Hiltrud Breyer Snelwegproject A 143 bedreigt halfnatuurlijk landschap E-2931/01

Alexandros Alavanos Fraude met de export van Deense "feta" E-2932/01

Konstantinos Hatzidakis Onderzoek van inspecteurs van de Commissie inzake BSE
in Griekenland

E-2933/01

Caroline Jackson EG-merk op martelwerktuigen E-2934/01

María Sornosa Martínez Lakse houding van de Spaanse autoriteiten ten aanzien
van de verslechterde situatie van de Segura-rivier (Spanje)

E-2935/01

Juan Naranjo Escobar Plaatsing van het EU-logo op vliegtuigen E-2936/01

Juan Naranjo Escobar Integratie van sport in het communautair beleid E-2937/01

Luciano Caveri Radarinstallaties op luchthavens E-2938/01

Mario Borghezio Gerechtelijke stappen tegen de "serenissimi" van San
Marco

E-2939/01

Massimo Carraro en anderen Ongeluk op Linate E-2940/01
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Bart Staes Overheidssteun aan Ryanair op de luchthaven van
Charleroi

E-2941/01

Bart Staes Langdurige beslechtingsprocedures bij
(verkeers)ongevallen in Zwitserland

E-2942/01

Bart Staes Langdurige beslechtingsprocedures bij
(verkeers)ongevallen in Zwitserland

E-2943/01

Bart Staes Taaldiscriminatie bij aanwerving personeelsleden TACIS E-2944/01

Antonios Trakatellis Gegevens over migratie naar Griekenland en maatregelen
tegen illegale toekenning van een Europese nationaliteit

P-2945/01

Charles Tannock Het gemeenschappelijk immigratiebeleid in het licht van
de terroristische aanslagen in de VS

P-2946/01

Christoph Konrad EU-bepalingen voor verzekeringsagenten E-2947/01

Paul Rübig Compatibiliteit van handsfree-sets voor mobiele telefoons E-2948/01

James Nicholson Uitgaven voor de zorgsector en individuele sociale
voorzieningen in de lidstaten van de Europese Unie

E-2949/01

Charles Tannock Bevordering van regionale bestuurslichamen in het
Verenigd Koninkrijk

E-2950/01

Charles Tannock Uitsluiting van Gibraltar van de voorstellen voor één
Europees luchtruim

E-2951/01

Charles Tannock Mededinging in de luchtvaart en overheidssubsidies E-2952/01

Charles Tannock Veiligheid in de luchtvaart E-2953/01

Charles Tannock Gemeenschappelijk immigratiebeleid in het licht van de
terroristische aanslagen in de VS

E-2954/01

Charles Tannock Waarborgen bij het verlenen van het EU-
staatsburgerschap

E-2955/01

Bertel Haarder Belgische benadering van het vrij verkeer van
werknemers

E-2956/01

Konstantinos Hatzidakis Irrigatie- en afwateringsproject in Chalkida E-2957/01

Alexandros Alavanos Lijst van arresten tegen Turkije door het Europees Hof
van de Rechten van de mens

E-2958/01

Carlos Carnero González Steun voor organisaties die met geesteszieken werken of
psychogeriatrische hulp verlenen

E-2959/01

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Verbetering van de situatie van gehandicapten E-2960/01

Antonio Tajani Verklaring van Louis Michel over de Italiaanse eerste
minister

E-2961/01
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Erik Meijer Kostendekkende verwerking van stijgende
verzekeringspremies in de tarieven voor de luchtvaart

E-2962/01

Ilda Figueiredo Europees-mediterrane overeenkomst tussen EU en Egypte E-2963/01

Ilda Figueiredo Herstructurering en omschakeling van wijngaarden E-2964/01

Graham Watson Gebruik van de EG-veiligheidskeur bij de productie van
verdovingswapens

E-2965/01

Graham Watson Belasting op persoonlijke bezittingen die worden
overgebracht naar een andere lidstaat

E-2966/01

Arlene McCarthy Onderzoek naar de commerciële contracten van de UEFA
Champions League en gevolgen voor de FA Premier
League

P-2967/01

Mathieu Grosch Structuurfondsen: doelstelling II - gebieden in België
1994-1999

E-2968/01

Antonios Trakatellis Niet-naleving van de Gemeenschapswetgeving bij het
plaatsen van overheidsopdrachten in Griekenland

E-2969/01

Antonios Trakatellis Liberalisering van de postdiensten in Griekenland E-2970/01

Alejandro Agag Longo Verlaagd BTW-tarief voor amusementsparken,
dierentuinen en andere culturele evenementen

E-2971/01

Samuli Pohjamo Steun van de EU aan banken in de kandidaatlanden ter
dekking van verliezen op leningen

E-2972/01

Vitaliano Gemelli Criteria bij de keuze van directeurs-generaal en adjunct-
directeurs-generaal bij de Commissie

E-2973/01

Erik Meijer Aantasting van het oeverlandschap van het estuarium
Westerschelde door uitdieping zonder toereikende
buitendijkse natuurcompensatie

E-2974/01

Erik Meijer Voortgaande aantasting van het estuarium Westerschelde
door aanleg van een  containerhaven in het
oeverlandschap De Kaloot bij Vlissingen

E-2975/01

Winfried Menrad Werknemerskamers in Oostenrijk, Luxemburg en twee
Duitse deelstaten

P-2976/01

Werner Langen Leveringen van Duitse champagne naar Griekenland en
Italië

P-2977/01

Eija-Riitta Korhola Discriminatie van visueel gehandicapten in het openbaar
vervoer in Portugal

P-2978/01

Winfried Menrad Drempelwaarden voor de toepassing van de richtlijn over
de Europese Ondernemingsraad

E-2979/01

Emmanouil Bakopoulos Harmonisatie van verordening (EG) nr. 925/1999 P-2980/01
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Rosemarie Müller Etikettering levensmiddelen "100% vegetarisch" P-2981/01

Carlos Bautista Ojeda Aanwezigheid van alfa-benzopyrenen in olie uit afvallen
van olijven

P-2982/01

Laura González Álvarez Kanalisering van de rivier de Barxell (Alcoy-Alicante) P-2983/01

Carlos Coelho Life-natuurproject "Rede Natura 2000" op het schiereiland
van Setúbal/Sado

P-2984/01

Markus Ferber Financiering van correspondentiecursussen uit PHARE-
middelen

E-2985/01

Markus Ferber Financiering van de publicatie Panorama Latvii uit
PHARE-middelen

E-2986/01

Markus Ferber Geboortedag Walter Hallstein E-2987/01

Daniela Raschhofer Beveiliging van kwetsbare instellingen tegen terroristische
bedreigingen

E-2988/01

Paul Rübig Budget voor zesde kaderprogramma O&O E-2989/01

Alexandros Alavanos Hogere kostprijs voor de aanleg van de ringweg rond
Athene

E-2990/01

Sir Robert Atkins Overheidssteun voor Aer Lingus E-2991/01

Piia-Noora Kauppi Noodleningen aan luchtvaartmaatschappijen E-2992/01

Cristiana Muscardini Arrestatie van 119 instructeurs van terroristen in Somalië E-2993/01

Cristiana Muscardini Gevaar van terrorisme in Somalië E-2994/01

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo en Dorette Corbey

Mogelijkheid van Europese regelgeving inzake
nachttijden voor regionale vliegvelden

E-2995/01

Francesco Speroni Identiteitsbewijzen P-2996/01

Toine Manders Voetbal: Ongewenste effecten nieuw transfersysteem P-2997/01

Emmanouil Bakopoulos Maatregelen voor de luchtvaartsector E-2998/01

Emmanouil Bakopoulos Toepassing van verordening (EG) nr. 2666/2000 E-2999/01

Emmanouil Bakopoulos Verklaringen van de Turkse premier E-3000/01

Christos Folias Communautair bestek en operationele programma's voor
Griekenland

E-3001/01

Bart Staes Bevorderingsprocedures bij de Commissie E-3002/01

Robert Goebbels Identiteitscontrole op luchthaven Charles de Gaulle E-3003/01

Bernard Poignant Veiligheid in het zeevervoer E-3004/01

Raffaele Costa Exploitatievergunningen autowegen E-3005/01
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Raffaele Costa Disproportie in de melkquota's E-3006/01

Mario Borghezio Voorkoming van bacteriologisch terrorisme: controle van
het personeel en veiligheid van openbare gebouwen en
diensten van de Europese Unie

E-3007/01

Antonio Mussa, Cristiana
Muscardini en Mauro Nobilia

De pest in Kazachstan: risico voor Europa en Amerika E-3008/01

John Cushnahan Subsidies voor de bestrijding van vervuiling in de
landbouw

P-3009/01

Gian Gobbo Identiteitskaart voor Europese burgers die in België
wonen

P-3010/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Economische en seksuele uitbuiting van kinderen P-3011/01

Linda McAvan EG-merk op folterwerktuigen P-3012/01

Niels Busk Maximum aanwezigheid van listeria E-3013/01

Jens-Peter Bonde Middelen voor informatie en beïnvloeding van de opinie E-3014/01

Jens-Peter Bonde Referendums in de kandidaat-lidstaten E-3015/01

Feleknas Uca Wijziging Turkse grondwet E-3016/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Economische en seksuele uitbuiting van kinderen E-3017/01

Caroline Lucas Vervoer en gezondheid in de Alpenlanden Oostenrijk,
Frankrijk en Zwitserland

E-3018/01

Giles Chichester "Skip a day" voedering voor vleeskuikenmoederdieren E-3019/01

María Sornosa Martínez Noodzakelijk verbod op het gebruik van zilverjodide om
hagelbuien tegen te gaan

E-3020/01

Esko Seppänen Tarieven voor het versturen van SMS-berichten in Spanje E-3021/01

Anne Van Lancker Gelijkekansenbeleid van de Commissie E-3022/01

Isidoro Sánchez García Voorzorgsmaatregelen van de Commissie inzake
erkenning en inwisseling van rijbewijzen van
teruggekeerde emigranten

E-3023/01

Albert Maat Vernieling Nederlands vleesbedrijf in Frankrijk P-3024/01

Alexandros Alavanos Bevordering van het toerisme en het Philoxenia-
programma

P-3025/01

Ulla Sandbæk Overtreding van de Europese habitat-richtlijn E-3026/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Gegevens over het lopend melkseizoen 2001/2002 E-3027/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Gevolgen van de uitbreiding voor de runderteelt E-3028/01

Piia-Noora Kauppi Gebrekkige veiligheid in de Europese wijken in Brussel E-3029/01
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Francesco Musotto Bescherming van de Siciliaanse taal E-3030/01

Maurizio Turco Opheldering bij het antwoord van de Commissie op
mondelinge vraag H-0751/01 betreffende de activiteit van
het UNDCP in Afghanistan

E-3031/01

Carlos Coelho Lijst van ambtenaren van de Raad per nationaliteit en
beroepsgroep

E-3032/01

Carlos Coelho Lijst van ambtenaren van de Europese Commissie per
nationaliteit en beroepsgroep

E-3033/01

Graham Watson BTW op projecten waarvoor vrijwilligers geld inzamelen E-3034/01

José Pomés Ruiz Europees psychomotoriekdiploma P-3035/01

Francesco Turchi Moord op de Afghaanse legercommandant Ahmad Shah
Massoud

P-3036/01

Michl Ebner Handbagage in vliegtuigen E-3037/01

Michl Ebner Geschiedenisboeken E-3038/01

Anna Karamanou Oproep tot stopzetting van de bombardementen en
zending van humanitaire hulp

E-3039/01

Konstantinos Hatzidakis Hoogte der correcties die Griekenland zijn opgelegd in het
kader van het EOGFL

E-3040/01

Ioannis Marinos Toepassing van nieuwe technologieën in Griekenland E-3041/01
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN � 1

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

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 9

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE De Twin Towers in New York 10.10.2001 10.01.2002 5

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT en
Peter SKINNER

Sterfgevallen die verband houden met asbest 22.10.2001 22.01.2002 11

                                                     
1 Situatie op 26.10.2001
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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

EMPL Gabriele
STAUNER

Tenuitvoerlegging van de eerste fase
van het communautaire
actieprogramma Leonardo da Vinci
(1995-1999)

21.11.2001
12h00

04.12.2001

ENVI Philip
BUSHILL-
MATTHEWS

Algemene aspecten van het
consumentenbeschermingsbeleid en
meer in het bijzonder van de
voorlichting van de consument, in het
licht van de toepassing van Richtlijn
90/314/EG (2001/2136/INI)

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.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Besluit van de Raad betreffende oprichting
van een EUROJUST-team

BUDG (A) 06.11.01 C5-0396/00

McKENNA
(VERTS/ALE)

Cyprus: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

PECH (A) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Malta: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

PECH (A) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Turkije: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

PECH (A) 23.10.01

___________________





OFFICIËLE STUKKEN 29

Bulletin 12.11.2001 - NL- PE 305.001

OFFICIËLE STUKKEN



OFFICIËLE STUKKEN30

Bulletin 12.11.2001 - NL- PE 305.001

DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

 Witboek - Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te
kiezen

BUDG
ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 370
def.

Europese Commissie: Negende overzicht van overheidssteun in de
Europese Unie

ITRE
ECON

COM (01) 403
def.

Mededeling van de Commissie: Naar een strategische visie op
biowetenschappen en biotechnologie: consultatiedocument

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (01) 454
def.

Mededeling van de Commissie : Europa en Azië: een strategisch
kader voor versterkte partnerschappen

DEVE
ITRE
AFET

COM (01) 469
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over voedsel en voedselingrediënten die in de Gemeenschap
mogen worden behandeld met ioniserende straling

ITRE
ENVI

COM (01) 472
def.

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende goedkeuring van de
ondertekening door de Commissie van twee overeenkomsten tussen
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de
Russische Federatie inzake samenwerking op het gebied van
nucleaire veiligheid en beheerste kernfusie

AFET
ITRE

COM (01) 474
def.

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie tot vaststelling
van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in
levensmiddelen

ENVI COM (01) 495
def.

Mededeling van de Commissie: Ontwerp voor een gedetailleerd
werkprogramma voor de Follow-up op het verslag over de concrete
doelstellingen voor de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 501
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Derde verslag van de Commissie over het
burgerschap van de Unie

AFCO
CULT
FEMM
PETI
JURI
LIBE

COM (01) 506
def.

Verslag van de Commissie over het toezicht op de uitvoering van het
gemeenschappelijk visserijbeleid - Synthese van de wijze waarop de
controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid door de
lidstaten wordt uitgevoerd

PECH COM (01) 526
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
inzake genomen maatregelen ingevolge de resoluties betreffende
Europese normalisatie die in 1999 door de Raad en het Europees
Parlement zijn aangenomen

JURI
ITRE

COM (01) 527
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's e-
Europa 2002: Toegankelijkheid van Websites van de Overheid en de
Inhoud daarvan

CULT
EMPL
ITRE

COM (01) 529
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comite en aan het Comite
van de Regio's over bepaalde juridische aspecten in verband met
cinematografische en andere audiovisuelle werken

ECON
ITRE
JURI

CULT

COM (01) 534
def.

Commissie van de Europese Gemeenschappen : Groenboek -
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

JURI
LIBE

COM (01) 536
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

157/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

inzake Eritrea
Brussel, 5 oktober 2001

De Europese Unie betreurt het besluit van de Eritrese regering om Zijne Excellentie Antonio Bandini,
ambassadeur van Italië in Eritrea en vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Europese Unie in
Asmara, tot persona non grata te verklaren.

De Europese Unie constateert dat van dit besluit pas kennis werd gegeven enkele uren nadat door alle EU-
ambassadeurs in Asmara een demarche was ondernomen om uiting te geven aan de ernstige bezorgdheid
over de recente gebeurtenissen in Eritrea, die geleid hebben tot de gevangenneming van een aantal bekende
personaliteiten, die voorstander zijn van democratische hervormingen, alsmede tot het muilkorven van de
onafhankelijke pers.

In dezelfde demarche had de EU onderstreept dat genoemde gebeurtenissen in tegenspraak zijn met het door
de Eritrese regering afgekondigde beleid en met de door haar aangegane verbintenissen op het gebied van
democratie, rechtsstaat, mensenrechten en goed bestuur.

De EU benadrukt dat de uitwijzing van de vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Europese Unie
de betrekkingen van de EU met Eritrea ernstige schade toebrengt en dat zij zal leiden tot een herziening van
deze betrekkingen in het licht van de Overeenkomst van Cotonou.

De EU bevestigt haar verbintenis om de ontwikkeling van Eritrea, evenals vrede, stabiliteit en samenwerking
in de regio, te ondersteunen. De EU onderstreept dat de opbouw van democratische instellingen, de
rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, persvrijheid en de totstandkoming van een sterke civiele
samenleving essentiële bestanddelen van ontwikkeling vormen.

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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158/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezingen in Bangladesh

Brussel, 5 oktober 2001

De Europese Unie heeft nota genomen van het goede verloop van de parlementsverkiezingen die op
1 oktober jongstleden in Bangladesh zijn gehouden.

De Europese Unie heeft een team van Europese waarnemers naar de verkiezingen gezonden. Het verheugt
haar dat het verkiezingsproces volgens dat team onder bevredigende omstandigheden plaatsvond en dat de
verkiezingen vrij en eerlijk zijn verlopen. Zij betreurt evenwel de daden van geweld die zich tijdens de
verkiezingscampagne hebben voorgedaan.

De Europese Unie doet een beroep op de nieuwe eerste minister zich in te zetten voor de consolidatie van het
democratisch proces en de economische ontwikkeling in een geest van constructieve samenwerking met de
oppositie. Voorts moedigt zij de oppositie aan mee te werken aan een vreedzame machtsoverdracht.

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.

______________________

159/01

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,
waarin de moord op mevrouw Araujo Noguera, voormalig minister van Cultuur van Colombia,

wordt veroordeeld
Brussel, 8 oktober 2001

De Europese Unie is ontzet over de moord op mevrouw Consuelo Araujo Noguera, voormalig minister van
Cultuur van Colombia, en echtgenote van de procureur-generaal van de republiek, en veroordeelt deze met
kracht. Deze misdaad komt bovenop de talloze gewelddaden die de jongste weken door subversieve
gewapende groepen zijn gepleegd, met name tegen ambtenaren of vertegenwoordigers van de republiek.

Tevens betuigt de Europese Unie haar oprechte deelneming aan de familie, aan het volk en aan de regering
van Colombia en spreekt zij andermaal haar steun uit voor de inspanningen van de democratische krachten in
de Colombiaanse maatschappij om de vrede te bewerkstelligen.

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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160/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen

die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
ter gelegenheid van de aanwijzing van de nieuwe eerste minister van Belarus

Brussel, 10 oktober 2001

De Europese Unie neemt nota van de aanwijzing van de heer Guennadi Novitski als eerste minister van de
Republiek Belarus en wil deze gelegenheid te baat nemen om haar verwachtingen ten aanzien van Belarus
nogmaals in herinnering te brengen.

De Europese Unie moedigt de nieuwe regering aan om zich duurzaam en steeds nadrukkelijker op de weg te
begeven van democratie en eerbiediging van de mensenrechten, voorwaarde voor normalisering van de
betrekkingen met de Europese Unie.

De Europese Unie spreekt de wens uit dat Belarus op termijn zijn plaats in de internationale gemeenschap
terugvindt en bijdraagt aan de regionale stabiliteit. Zij is niet uit op het isolement van Belarus en is bereid om
steun te blijven verlenen aan zijn overgang naar democratie en markteconomie in samenwerking met alle
politieke krachten in Belarus die ook bereid zijn zich hiervoor in te spannen.

De Europese Unie verwacht van de nieuwe regering dat zij in goede samenwerking met de Adviserende en
Toezichthoudende Groep van de OVSE opnieuw een opbouwende dialoog met de civiele samenleving op
gang brengt, alsmede het bestaan van vrije en onafhankelijke media aanmoedigt.

De Europese Unie herhaalt haar verwachtingen op het gebied van de eerbiediging van de mensenrechten en
de fundamentele vrijheden. Zij beklemtoont met name dat zij de diverse verdwijningen opgehelderd wil zien.
Voorts vraagt de Europese Unie, zonder zich te willen mengen in een binnenlandse gerechtelijke procedure,
om een nieuw onderzoek naar de zware gevangenisstraf waartoe professor Bandazhevsky is veroordeeld en
die volgens de Unie niet in verhouding staat tot de hem ten laste gelegde feiten.

________________

161/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Togo
Brussel, 18 oktober 2001

De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over de verslechtering van het politieke klimaat in Togo,
waardoor de door de kaderovereenkomst van Lomé in het vooruitzicht gestelde democratische
parlementsverkiezingen in het gedrang komen. De Europese Unie benadrukt dat zij groot belang hecht aan
een ongehinderd, open en transparant verkiezingsproces.
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De Europese Unie verzoekt president Eyadéma om mr. Agboyibo, zoals beloofd, in vrijheid te stellen. Zij
wenst ook dat alle partijleiders aan de verkiezingen deelnemen. De Europese Unie verzoekt de regering
voorts om alle politieke partijen vrije toegang tot de media te verlenen en de leden van alle politieke partijen
vrij over het hele grondgebied te laten rondreizen.

De Europese Unie heeft kennis genomen van het voornemen van de voorzitter van de Nationale Assemblee
om de kieswet en de grondwet te wijzigen. In verband met dit laatste neemt zij met belangstelling akte van
de herhaaldelijk geuite toezegging van president Eyadéma om artikel 59 van de grondwet inzake de
beperking van het aantal presidentiële ambtstermijnen te respecteren. De Europese Unie meent dat
unilaterale wijzigingen van de kieswet in strijd zijn met de geest van de kaderovereenkomst van Lomé, die is
goedgekeurd door alle in het paritair toezichtcomité (CPS) vertegenwoordigde politieke partijen.

De Europese Unie neemt nota van het standpunt van de Verenigde Naties, dat er een periode van vier
maanden nodig is om de administratieve voorbereiding van de verkiezingen te voltooien. Ook neemt zij nota
van het besluit van de onafhankelijke nationale verkiezingscommissie (CENI) om de datum van de
parlementsverkiezingen uit te stellen. Zij verzoekt de CENI en de regering om in de komende dagen nieuwe
data voor de verkiezingen vast te stellen.

De Europese Unie neemt nota van de opmerking van de Verenigde Naties dat de financiering van het
verkiezingsproces zo snel mogelijk moet worden gegarandeerd en verzoekt de regering van Togo haar
goedkeuring te hechten aan de begroting voor de verkiezingen en zonder dralen de in de CENI
overeengekomen middelen vrij te maken.

De Europese Unie herhaalt haar steun voor het verkiezingsproces, mits alle kandidaten onvoorwaardelijk aan
de verkiezingen kunnen deelnemen, en bevestigt dat voor dit doel 1,56 miljoen euro uit het Europees
Ontwikkelingsfonds is gereserveerd. De Europese Unie steunt de aanbeveling van de Verenigde Naties dat
zo spoedig mogelijk wordt voldaan aan het verzoek van de CENI om technische bijstand, en verklaart zich
bereid deze bijstand te verlenen zodra de regering van Togo haar daarom verzoekt.

Tot slot doet de Europese Unie een dringend beroep op Togo om over te gaan tot de voor het sturen van
Europese verkiezingswaarnemers vereiste ondertekening van het "Memorandum of Understanding".

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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162/01

Verklaring van de Europese Unie
over de invoering van de democratie in de Federale Republiek Joegoslavië

na de gebeurtenissen van 5 oktober 2000
Brussel, 10 october 2001

De EU wil het volk en de politieke leiders van de Federale Republiek Joegoslavië gelukwensen met de
opmerkelijke vorderingen die gemaakt zijn bij het invoeren van de democratie. Het jaar dat verstreken is na
de gebeurtenissen van 5 oktober 2000 stond in het teken van verkiezingen en de vorming van een
democratische regering, economische hervormingen en de schorsing van onderdrukkingswetten. Ook is dit
jaar een amnestiewet tot stand gekomen en zijn er belangrijke stappen gezet naar samenwerking met het
Internationale Oorlogstribunaal.

De EU constateert met voldoening dat zij een succesvolle samenwerking met de FRJ tot stand heeft gebracht.
Onmiddellijk na 5 oktober 2000 heeft de EU aanzienlijke noodhulp verleend. Zij heeft beleidsmaatregelen
voor hervorming en economische vernieuwing met kracht gesteund. Evenals andere landen in de regio is de
FRJ door het stabilisatie- en associatieproces een partner van de EU geworden. De EU zal verdere
democratische, economische en legislatieve hervormingen steunen met bijzondere aandacht voor de
rechtsstaat en de hervorming van de overheidssector.

De EU wil eraan herinneren hoe belangrijk het is dat er tussen de twee republieken Servië en Montenegro
een akkoord wordt bereikt over een nieuw algemeen federaal kader. Dat zou zowel de consolidatie van de
hervormingen als de deelneming aan het proces van Europese integratie ten zeerste bevorderen.

De EU is voornemens samen met andere internationale actoren een betrouwbaar partner van de FRJ te
blijven in de komende moeilijke periode. Zij moedigt de gezagdragers in de FRJ aan op de weg van
hervormingen voort te gaan. Zij hoopt dat een vernieuwde Federale Republiek Joegoslavië haar plaats van
stabiliteitsfactor in Zuidoost-Europa zal innemen. De EU hoopt met name dat alle resterende personen in de
FRJ die door het Internationaal Oorlogstribunaal in staat van beschuldiging zijn gesteld, zo spoedig mogelijk
aan het tribunaal worden overgedragen. De EU doet tevens een beroep op de autoriteiten van de FRJ om
actief te werken aan de volledige deelneming van alle Kosovo-Serviërs aan de verkiezingen voor de
assemblee in november en aldus hun steun aan een multi-etnische toekomst voor Kosovo te onderstrepen.

Op deze verjaardag spreekt de EU haar beste wensen uit voor een vreedzame, stabiele en welvarende
toekomst voor het gehele volk van de FRJ.

_______________________
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163/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
naar aanleiding van de natuurramp - de orkaan Iris - die Belize heeft getroffen

Brussel, 12 oktober 2001

Na de doortocht van de orkaan Iris, die een twintigtal mensen het leven heeft gekost en waarbij talloze
gewonden zijn gevallen en zware materiële en economische schade is aangericht, biedt de Europese Unie aan
de regering en de bevolking van Belize, en in het bijzonder aan de familieleden van de slachtoffers, haar
oprechte deelneming aan.

In deze moeilijke ogenblikken betuigt de Europese Unie haar solidariteit met de bevolking van Belize. Zij is
bereid de regering van dit land onmiddellijk te steunen met humanitaire hulpacties en wil de mogelijkheden
onderzoeken om in het kader van de beschikbare financiële middelen hulp te bieden bij de wederopbouw.

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

______________________

164/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in Abchazië (Georgië)
Brussel, 12 oktober 2001

De Europese Unie is ernstig verontrust over de situatie in Georgië. Het is onaanvaardbaar dat een helikopter
van de UNOMIG is neergeschoten en dat dorpen in de Kodor-kloof vanuit de lucht zijn gebombardeerd. De
Europese Unie betuigt haar medeleven met de UNOMIG in verband met de dood van de militaire
waarnemers en de bemanningsleden van de helikopter, en met de Georgische regering in verband met de
burgerslachtoffers in de dorpen. Zij hoopt dat de ware toedracht van deze verontrustende incidenten kan
worden opgehelderd.

De Europese Unie herinnert eraan dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië moeten
worden geëerbiedigd en verklaart andermaal dat zij groot belang hecht aan de regionale stabiliteit en
veiligheid.

De Europese Unie roept alle betrokken partijen op, zich van militair optreden of politieke druk te onthouden
om elke escalatie of verslechtering van de situatie in Georgië, met inbegrip van Abchazië, te voorkomen en
hun inspanningen te verhogen met het oog op de samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en
criminaliteit.

De Europese Unie roept Rusland en Georgië op, de controle aan de grenzen te versterken om te voorkomen
dat Tsjetsjeense strijders deze overschrijden, ook naar Abchazië (Georgië).
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De Europese Unie roept de partijen in het Abchazische conflict en de Groep Vrienden van de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties voor Georgië op om op basis van de voorstellen van de secretaris-generaal
voort te werken aan een vreedzame en alomvattende oplossing van het Abchazische conflict, waarbij de
territoriale integriteit van Georgië wordt gerespecteerd.

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

________________________

165/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de toekenning van
de nobelprijs van de vrede aan de Organisatie van de Verenigde Naties en haar secretaris-generaal

Kofi ANNAN, gezamenlijk
Brussel, 16 oktober 2001

De Europese Unie spreekt haar hartelijke gelukwensen uit ter gelegenheid van de toekenning van de
Nobelprijs van de vrede aan de Organisatie van de Verenigde Naties en haar secretaris-generaal, Kofi Annan,
gezamenlijk.

De Nobelprijs van de vrede onderstreept eens te meer de wezenlijke bijdrage die de Organisatie van de
Verenigde Naties en haar secretaris-generaal leveren aan het zoeken naar oplossingen voor de vele soorten
conflicten en evenwichtsverstoringen die onze wereld teisteren alsmede aan het bevorderen van universele
waarden.

De Europese Unie blijft evenzeer als in het verleden een warm voorstander van de multilaterale aanpak die
de Verenigde Naties ontwikkeld hebben om de vele uitdagingen aan te gaan waarmee de internationale
gemeenschap op een groeiend aantal terreinen wordt geconfronteerd.

De Europese Unie is verheugd over de voorbeeldige rol die secretaris-generaal Kofi Annan sinds zijn
aantreden heeft gespeeld. Zijn vele kwaliteiten en zijn nimmer aflatende inzet in dienst van de Verenigde
Naties rechtvaardigen de onderscheiding die hem vandaag wordt verleend.

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

________________________
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166/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Cyprus - proces Verenigde Naties

Brussel, 23 oktober 2001

De Europese Unie steunt het communiqué van de voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
van 26 september 2001, met name wat betreft de teleurstelling in verband met de weigering van Turkije om
aan de vergadering van 12 september deel te nemen. De Unie blijft haar onvoorwaardelijke steun betuigen
aan het streven van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om - onvoorwaardelijk, in de lijn van
Resolutie 1250 van de Veiligheidsraad - een alomvattende en duurzame regeling te zoeken die strookt met de
desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad en waarbij alle betrokken partijen worden opgeroepen om
hun medewerking te verlenen aan het proces, met het oog op een politieke regeling vóór het einde van de
EU-toetredingsonderhandelingen met Cyprus.

_________________

167/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende
de constitutionele hervormingen in Turkije

Brussel, 23 oktober 2001

De Europese Unie is van oordeel dat de grondwetshervormingen die het Turkse Parlement recentelijk met
een overtuigende meerderheid heeft aangenomen, een bemoedigende stap zijn in de democratisering van het
land, als eerste fase van een snelle concrete uitvoering van het Nationale programma voor de aanneming van
het acquis.

De Europese Unie moedigt Turkije aan voort te gaan op de weg van de hervormingen en verwacht dat het
land met name op wetgevingsgebied verdere maatregelen treft om, overeenkomstig het
toetredingspartnerschap, tot een daadwerkelijke, praktische toepassing te komen.

________________________
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168/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de binnenlandse situatie in Guinee
Brussel, 25 oktober 2001

De EU maakt zich zorgen over de eventuele gevolgen van het in Guinee geplande referendum voor de
stabiliteit en de democratische ontwikkeling van het land.

De EU bepleit in dit verband met name de naleving van de grondwettelijke regels, eerbied voor het
evenwicht tussen de machten, liberalisering van de media en de invoering van een kader voor een
rechtvaardig en transparant verloop van verkiezingen.

De EU roept alle Guineese partijen op tot gematigdheid en spoort hen aan het grondwettelijk kader en de
rechtsstaat te eerbiedigen.

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.

________________________

169/01
Verklaring van het voorzitterschap

namens de Europese Unie betreffende de situatie in Haïti
Brussel, 26 oktober 2001

De Europese Unie wijst erop dat de op 5 juni 2001 te San José aangenomen resolutie van de OAS waarbij
nota wordt genomen van de voorstellen van president Aristide en wordt aanbevolen om voor iedereen
aanvaardbare maatregelen te nemen teneinde een oplossing te vinden voor de crisis die na de betwiste
verkiezingen van 2000 is ontstaan, na al die tijd nog steeds niet volledig is toegepast. De Unie betreurt dat
ondanks de inspanningen van de adjunct-secretaris-generaal van de OAS, de heer Einaudi, geen
overeenstemming kon worden bereikt om vooruitgang te boeken bij de organisatie van de volgende
verkiezingen. De Unie verwacht van de regering voldoende waarborgen voor de voortzetting van het
democratisch proces, met name wat betreft de veiligheid en de vrijheid van meningsuiting en van
vergadering.

De Europese Unie bevestigt dat zij de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de OAS
volledig steunt en moedigt hen aan om hun bemiddelingsinspanningen voort te zetten; zij verzoekt alle
partijen met nadruk om met een constructieve ingesteldheid en zin voor verantwoordelijkheid opnieuw de
dialoog aan te knopen.
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De Europese Unie roept de verschillende partijen op om in een geest van nationale verzoening in te stemmen
met de compromisvoorstellen die noodzakelijk zijn om een einde te maken aan de crisis, die anders de onrust
en de ontreddering van de Haïtiaanse bevolking alleen maar kan doen toenemen.

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.

________________________

170/01
Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,

naar aanleiding van de moord op mevrouw Digna Ochoa y Plácido
Brussel, 29 oktober 2001

De Europese Unie veroordeelt met kracht de moord op mevrouw Digna Ochoa y Plácido, een erkend
strijdster voor de rechten van de mens in Mexico. De twee jaar geleden aan haar adres gerichte bedreigingen
zijn hiermee helaas ten uitvoer gebracht.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de Mexicaanse regering haar inspanningen op het gebied van de
verdediging en bescherming van de rechten van de mens en voor de vrijwaring van de fysieke integriteit van
mensen die voor die rechten strijden, zal voortzetten.

De Europese Unie hoopt dat deze moord snel opgelost zal worden en dat de schuldigen zullen worden
geïdentificeerd en voor de rechter gebracht.

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

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN 17 EN 18 OKTOBER 2001
UITGEBRACHTE ADVIEZEN

De volledige tekst van de adviezen van het ESC is in de 11 officiële EU-talen
terug te vinden op de webstek van het Comité

http://www.esc.eu.int (rubriek "Documents")

Hoofdmoot van deze zitting waren de discussies over:

•  de voorbereiding van de vierde ministerconferentie van de WTO, in aanwezigheid van
commissaris LAMY, en

•  duurzame ontwikkeling, in aanwezigheid van commissaris WALLSTRÖM.

Tijdens deze zitting werden de volgende adviezen behandeld:

http://www.cese.europa.eu
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1. EXTERNE BETREKKINGEN

•  De vierde ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Qatar: standpunt van
het ESC
Rapporteur : de heer VEVER (Werkgevers - F)
Co-rapporteur : Mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E)

− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1326/2001
 

− Kernpunten : Samenvatting

Als de conferentie van Doha een succes wordt, zou het internationale handelsverkeer voortaan
ordelijker verlopen en zou de basis worden gelegd voor een duurzame ontwikkeling van de
wereldeconomie, wat vooral de ontwikkelingslanden ten goede zou komen. Na de
terreuraanslagen van 11 september, die van de ene dag op de andere de spanningen in de wereld
weer hoog hebben doen oplopen, zou dit bovendien een duidelijk teken zijn dat de
internationale gemeenschap vastbesloten is met bekwame spoed en langs de weg van de
dialoog een aantal spelregels in te voeren om het globaliserinsproces in goede banen te
leiden en het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waarmee zij in de toekomst
geconfronteerd zal worden.

Het is van cruciaal belang dat de onderhandelingen in een geest van openheid, luisterbereidheid
en transparantie worden aangevat. Partijen dienen goed te beseffen dat het op de agenda plaatsen
van een bepaald thema niet wil zeggen dat men alvast een voorschot neemt op het eindresultaat
van de onderhandelingen. Verder is het zaak dat de ontwikkelingslanden actief bij de
onderhandelingen worden betrokken, dat een interactieve dialoog met het maatschappelijk
middenveld tot stand wordt gebracht, dat de verschillende thema's niet los van elkaar maar als
een onderling samenhangend geheel worden benaderd en dat de agenda van "Doha" in een
breder verband wordt geplaatst, wat er in de praktijk op neerkomt dat ook andere internationale
instellingen bij een en ander zullen moeten worden betrokken.

Daarom stelt het Comité voor om de nieuwe onderhandelingsronde in het teken van het thema
"wereldwijde duurzame ontwikkeling" te plaatsen.

het stimuleren van de economische ontwikkeling, met name in de ontwikkelingslanden, één van
de hoofddoelstellingen van de WTO is;
ook de verbetering van de kwaliteit van het bestaan - in concreto de gezondheid, de veiligheid,
het milieu en de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden - hoog in het WTO-vaandel staat;
het opvoeren van de samenwerking met andere internationale instellingen eveneens tot de WTO-
doelstellingen behoort;
de internationale gemeenschap na de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten vastbesloten
is de internationale samenwerking verder op te voeren en meer nog dan voorheen aandacht te
schenken aan de ontwikkelingsproblematiek; daarbij zal de WTO erop toezien dat de
toegenomen spanningen na de gebeurtenissen van 11 september geen nadelige gevolgen hebben
voor het internationale handelsverkeer.
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Daar sommige gevoelige onderwerpen tijd nodig hebben om te "rijpen", verdient het overweging
om de ronde in drie fasen op te delen, met dien verstande evenwel dat elke fase onlosmakelijk
verbonden blijft met de twee overige en dat in elke fase wordt ingespeeld en voortgebouwd op
de resultaten van de vorige. Het verloop van de ronde zou er dan als volgt kunnen uitzien:

− eerste fase: onderhandelingen over de implementatiekwestie, een onderdeel van de
onderhandelingen waarvoor inmiddels al concrete voorstellen zijn uitgewerkt;

− tweede fase: onderhandelingen over de markttoegangsproblematiek en de zgn. ingebouwde
agenda (landbouw en diensten);

− derde fase: onderhandelingen over aspecten die met het functioneren van het hele systeem te
maken hebben, zoals concurrentie, investeringen, milieu, consumentenbescherming en
naleving van IAO-normen.

Ten slotte is ook het op gang brengen van een efficiënte dialoog met het maatschappelijk
middenveld een essentiële voorwaarde voor het welslagen van de nieuwe ronde. Het Comité
pleit er dan ook voor dat de WTO en de organisaties uit het maatschappelijk middenveld
(sociaal-economische organisaties en NGO's) afspraken maken over een gedragscode.

− Contactpersoon : de heer J.-F. BENCE
(Tel. 32 2 546 93 99 - E-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

•  Het Euro-mediterrane partnerschap - Balans en vooruitzichten na vijf jaar
Rapporteur : de heer DIMITRIADIS (Werknemers - GR)

− Ref. : Initiatiefadvies : CES 1332/2001

− Kernpunten :

In het advies wordt de balans opgemaakt van het Euro-mediterrane partnerschap, waarvoor de
grondslag werd gelegd in Barcelona in november 1995, en dat op drie pijlers berust:
samenwerking op politiek en veiligheidsgebied, samenwerking op economisch en financieel
gebied, samenwerking op sociaal en cultureel gebied.

Naar aanleiding van het mandaat dat het Comité in de verklaring van Barcelona heeft ontvangen,
heeft het in de daarop volgende jaren:

•  een permanente dialoog tussen de Sociaal-Economische Raden van de EU-lidstaten en de
mediterrane derde landen op gang gebracht (op 2 en 3 november 2000 heeft in Napels de zesde
Euro-mediterrane top van Sociaal-Economische Raden plaatsgehad);
•  mediterrane derde landen zonder Sociaal-Economische raad geïnformeerd over het Euro-
mediterrane partnerschap en over de adviesfunctie van Sociaal-Economische Raden en
soortgelijke instellingen;

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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•  gezorgd voor regelmatige contacten tussen de civil societies aan weerszijden van de
Middellandse Zee, b.v. door gemeenschappelijke behandeling van voor het partnerschap
relevante onderwerpen sociaal-economische leven, innovatiebeleid van kleine, middelgrote en
ambachtelijke ondernemingen en (recentelijk - ter voorbereiding van de zevende
Euromediterrane top van sociaal-economische raden - een informatief rapport over internationale
handel en sociale ontwikkeling).

Het lijdt geen twijfel dat de lat bij de instelling van het Euromediterrane partnerschap hoog, in
sommige gevallen érg hoog werd gelegd. Positief is het nieuwe institutionele kader waarin
vertegenwoordigers van alle bij het conflict in het Midden-Oosten betrokken partijen elkaar op
gezette tijden ontmoeten. De snelheid waarmee de mediterrane partnerlanden economische
hervormingen uitvoeren, stelt teleur. Ook de handel tussen de mediterrane partners onderling
(zuid-zuid-handel) is niet boven het armzalige beginniveau uitgekomen. De sociale component
van het Barcelona-proces werd niet in de door het ESC gewenste mate gerealiseerd.

Tegen deze achtergrond pleit het ESC in zijn advies voor o.m.:

− het creëren van een gunstiger klimaat voor investeerders in de zuidelijke Middellandse-
Zeelanden;

− krachtiger stimulansen voor grensoverschrijdende projecten en gedecentraliseerde
samenwerking, met participatie van alle sociale partners;

− versterking van de civil society en participatie hiervan in de door het MEDA-programma
gestimuleerde activiteiten;

− sterkere bevordering van de zuid-zuid-integratie door gebruik van MEDA-middelen
(regionale programma's).

De gebeurtenissen van 11 september 2001 tonen aan dat het dringend noodzakelijk is het
Euromediterraan partnerschap te versterken. In het licht van de nieuwe uitdagingen die zich
thans aandienen, moet de Europese Unie de besluiten van de Conferentie van Barcelona
aangrijpen als een middel om het vertrouwensklimaat te herstellen en de verwantschap op het
gebied van cultuur en beschaving zowel tussen de partnerlanden onderling als met de EU-
landen te beklemtonen.

− Contactpersoon : mevrouw E. DURST
(Tel.: 32 2 546 9845 - E-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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2. EEN EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN GERECHTIGHEID

•  Europese justitiële ruimte in burgerlijke zaken
Rapporteur : de heer ATAÍDE FERREIRA (Diverse werkzaamheden - P)

− Ref. : COM(2001) 221 def. - 2001/0109 (CNS) - CES 1324/2001

− Kernpunten :

De totstandbrenging van een justitiële ruimte in burgerlijke en handelszaken moet een van de
prioritaire doelstellingen van de organen van de Unie zijn, zeker in het licht van de recente
tragische gebeurtenissen, waaruit maar al te duidelijk blijkt dat de preventie van terrorisme en
criminaliteit onmogelijk is zonder gemeenschappelijke justitiële ruimte.

Het Comité geeft groen licht voor de goedkeuring van het voorstel voor een verordening van de
Raad, onder voorbehoud van de volgende opmerkingen:

− om daadwerkelijk een Europese justitiële ruimte tot stand te kunnen brengen, moet het budget
voor dit programma worden opgetrokken;

− de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële steun uit hoofde van dit
programma, evenals de hoogte van die steun moeten worden herzien, zodat zoveel mogelijk
landen en organisaties aan het programma kunnen deelnemen.

− Contactpersoon : Mevrouw S. BARBESTA
(Tel. 32 2 546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

3. WERKGELEGENHEIDSBELEID; BEVORDERING VAN GELIJKE KANSEN;
BESTRIJDING VAN UITSLUITING EN ARMOEDE

•  Werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2002
Rapporteur: de heer VAN DIJK (Werknemers - NL)

− Ref. : COM(2001) 511 def. - CES1325/2001

− Kernpunten :

Het Comité spreekt zijn tevredenheid uit over de grotere aandacht die in de richtsnoeren wordt
besteed aan oudere werknemers. Voorts is hoge prioriteit gelegd bij het bestrijden van
verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen. Daarom ondersteunt het ook de versterking
van dit richtsnoer.
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Daarentegen plaatst het Comité enige vraagtekens bij de geschrapte kwantitatieve doelstellingen
zoals die in de richtsnoeren voor 2001 nog waren opgenomen. Bovendien vraagt het Comité zich
af of een jaarlijkse herziening van de richtsnoeren aan te bevelen zou zijn. Het heeft voorkeur
voor een tweejaarlijkse cyclus. Het maakt zich zorgen over de wijze waarop de sociale partners
bij de opstelling van de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de omzetting daarvan in de Nationale
Actieplannen worden betrokken.

In de werkgelegenheidsrichtsnoeren vragen de Commissie en de Raad terecht aandacht voor de
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Hieraan dienen nog twee groepen te worden toegevoegd:
gehandicapten en etnische minderheden. Ook dient in de werkgelegenheidsrichtsnoeren een
passage over het immigratiebeleid  te worden opgenomen.

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

•  Europees Jaar van personen met een handicap 2003

Rapporteur : de heer CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden - E)

− Ref. : COM(2001) 271 def. - CES 1323/2001

− Kernpunten :

Het Comité stemt in met het voorstel om 2003 tot Europees Jaar van personen met een handicap
uit te roepen. Wel moet benadrukt worden dat gehandicapten geen homogene groep vormen en
vaak op meerdere gronden worden gediscrimineerd.

Overigens zal het Europees Jaar alleen een blijvende impact hebben als de sociale partners in het
hele proces inspraak krijgen. De integratie van de gehandicaptenproblematiek in het beleid is
bepalend voor de integratie van gehandicapten in samenleving en bedrijfsleven. De toegang tot
de informatiemaatschappij is een belangrijk voorbeeld ter illustratie hiervan.

Toegang tot kwaliteitsonderwijs is van essentieel belang voor een succesvolle maatschappelijke
integratie van gehandicapten. De Europese Commissie dient het Europees Jaar aan te grijpen om
een voorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling en non-discriminatie van
gehandicapten voor te leggen, naar analogie van de recent goedgekeurde richtlijn over gelijke
behandeling, ongeacht ras of etnische afstamming.

Tijdens het Europees Jaar kan aan de hand van de open-coördinatiemethode een uitwisseling van
beste praktijken en navolging verdienende beleidsmaatregelen tussen de lidstaten worden
opgezet.

Als blijk van de betekenis die het Comité toekent aan het Europees Jaar, zou het moeten laten
nagaan of gehandicapten gemakkelijk toegang hebben tot gebouwen, informatie,
werkzaamheden en banen bij het ESC.
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− Contactpersoon : mevrouw S. JOHANSSON
(Tel. 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Langdurig in de EU ingezeten onderdanen van derde landen
Rapporteur : de heer PARIZA CASTAÑOS (Werknemers - E)

− Ref. : COM(2001) 127 def. - 2001/0074 (CNS) - CES 1321/2001

− Kernpunten :

Grosso modo oordeelt het Comité positief over onderhavig richtlijnvoorstel, omdat dit
tegemoetkomt aan de verwachtingen die de Commissie zelf heeft gewekt. Het voorstel sluit aan
bij hetgeen de Commissie in haar Mededeling over een communautair immigratiebeleid heeft
aangegeven, en houdt tevens rekening met de opmerkingen die het Comité in zijn advies
hierover naar voren heeft gebracht.

In art. 12, lid 1, van het richtlijnvoorstel worden rechten van langdurig ingezetenen opgesomd.
Die opsomming kan tot problemen leiden bij de uitoefening van rechten die niet worden
genoemd. Daarom zou het volgens het Comité beter zijn om in het algemeen te bepalen dat
langdurig ingezetenen dezelfde rechten als EU-onderdanen genieten, behalve op gebieden waar
verschillende regels gelden, zoals vrij verkeer en vestiging in een andere lidstaat, en stemrecht.

Het Comité vindt dat overwogen moet worden om in de communautaire wetgeving plaats in te
ruimen voor het verlenen van stemrecht bij Europese en gemeenteraadsverkiezingen aan
langdurig ingezetenen, omdat het tevens een belangrijk middel vormt om hun integratie te
bevorderen.

Het Comité onderstreept het belang dat in het richtlijnvoorstel gehecht wordt aan
bewegingsvrijheid van immigranten tussen de EU-lidstaat van verblijf en hun land van herkomst,
maar vindt dat zij langer dan de voorgestelde periode afwezig zouden moeten mogen zijn en dat
in dit verband de nodige flexibiliteit aan de dag moet worden gelegd, vooral om te bevorderen
dat langdurig in de EU ingezeten onderdanen van derde landen economische activiteiten in hun
herkomstland ontplooien. Dit zou naar het oordeel van het Comité zowel vóór als na de
verwerving van de status moeten gelden.

Het Comité stelt voor dat de echtgeno(o)t(e) en de overige personen die in het kader van het
recht op gezinshereniging als gezinsleden worden beschouwd, dezelfde status van langdurig
ingezetene krijgen als het eerste gezinslid aan wie die status is toegekend.

− Contactpersoon : de heer P. BROMBO
(Tel. 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)
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4. BEVORDERING VAN DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN EEN
GEMEENSCHAPPELIJK ECONOMISCH BELEID

•  eLearning-actieplan - Het onderwijs van morgen uitdenken
Rapporteur : de heer RUPP (Diverse werkzaamheden - D)
Co-rapporteur : de heer KORYFIDIS (Werknemers - GR)

− Ref. : COM(2001) 172 def. - CES 1322/2001

− Kernpunten :

Het ESC onderschrijft het initiatief op het gebied van elektronisch leren. eLearning is zijns inziens
een moderne en alternatieve manier om onderwijs aan te bieden en de problemen van het digitale
tijdperk te benaderen, te onderzoeken en op te lossen. Het Comité roept derhalve ook alle Europese
instellingen, nationale regeringen en regionale besturen, maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven op samen te werken om dit specifieke actieplan concreet gestalte te geven.

Om het welslagen van het omvattende initiatief elektronisch leren te garanderen en ten volle
gebruik te maken van de kansen die thans worden geboden om de traditionele onderwijs- en
opleidingsmethoden te verrijken, zou de Commissie duidelijker moeten aangeven welke bijdrage
via het initiatief aan het onderwijs wordt geleverd. Deze bijdrage moet, met name wat het onderwijs
op school betreft, zeer specifiek zijn uitgewerkt.

In dit verband onderstreept het ESC met name het belang van het pedagogisch en didactisch kader
waarbinnen het elektronisch leren zich dient te ontwikkelen. Het is volgens hem dan ook zaak dat er
een ruim opgevatte en gedegen inspanning wordt geleverd met het oog op een precieze en
gedetailleerde analyse en omschrijving van dit kader. Tegelijkertijd moet er voorts prioritair worden
ingespeeld op de noodzaak passende Europese producten en inhouden en geschikte didactische
methodes voor iedere specifieke onderwijs- en opleidingssector uit te werken.

− Contactpersoon : mevrouw S. BARBESTA
(Tel. 32 2 546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Jonge boeren en de nieuwe economie
Rapporteur : Mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E)

− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1314/2001
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− Kernpunten :

Om een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, gebaseerd op een pact met toekomstige
generaties inzake de instandhouding van de bestaande hulpbronnen, moeten er in de landbouw
en op het platteland banenkansen voor jongeren worden geschapen.

Alleen als de huidige trend naar marginalisering en vergrijzing van de landbouwbevolking wordt
doorbroken, kan er een pact tussen landbouw en samenleving1 tot stand worden gebracht waarbij
de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie kunnen worden benut
en de reeds zichtbare verschillen tussen achteroprakende plattelandsgebieden en regio's met een
hoge mate van innovatie kunnen worden verkleind.

De landbouw moet ten volle aan de uitbouw van de kennis- en innovatiesamenleving deelnemen
en van de positieve werkgelegenheidsgevolgen ervan profiteren. De door de Europese Raad van
Lissabon uitgevaardigde nieuwe richtsnoeren op het gebied van onderwijs en opleiding
("eLearning") en bevordering van nieuwe informatietechnologie ("eEurope") moeten in
specifieke maatregelen voor de landbouw en in het bijzonder voor jonge boeren worden vertaald.

Jonge mensen moeten worden aangemoedigd tot innovatie, maar ook moet ervoor worden
gezorgd dat zij een grotere bereidheid aan de dag leggen om zich aan te passen aan
veranderingen in de marktsituatie en in de verwachtingen die de samenleving ten aanzien van de
landbouwproductie heeft. Daarom wordt Commissie en lidstaten aanbevolen dat zij werk maken
van:

− ondersteuning van transnationale projecten inzake samenwerking en uitwisseling tussen
bedrijven, scholen, opleidingscentra, universiteiten, en centra die zich bezighouden met
landbouw- en plattelandsonderzoek;

− ondersteuning van decentrale actieplannen op regionaal en lokaal niveau;
− oprichting van nieuwe plaatselijke bureaus voor de ontwikkeling van landbouw en

plattelandsgemeenschappen, dan wel de versterking van reeds bestaande bureaus,
− opneming van de landbouw in de doelgroep van het "e-Europe"-initiatief, om zo de dialoog

tussen de landbouwers en de samenleving te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij via internet
gemakkelijker standpunten en ervaringen kunnen uitwisselen.

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

•  Fiscale barrières - bedrijfspensioenregelingen
Rapporteur : de heer BYRNE (Werkgevers -IRL)

− Ref. : COM(2001) 214 def. - CES 1320/2001

                                                     
1 zie CES 1014/94 (PB C 393 van 31-12-1994, blz. 86).
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− Kernpunten : 

Het Comité is ingenomen met de voorstellen van de Commissie om fiscale barrières voor
grensoverschrijdende bedrijfspensioenuitkeringen op te heffen.

Het Comité steunt de benadering van de Commissie, die inhoudt dat de betrokken regels van de
lidstaten in het oog worden gehouden en de nodige stappen worden genomen om ervoor te
zorgen dat de lidstaten de fundamentele Verdragsvrijheden respecteren.

Het Comité is te spreken over het voorstel tot oprichting van pan-Europese pensioeninstellingen,
maar meent wel dat nog heel wat gedaan en overlegd moet worden voordat het voorstel
uitgevoerd kan worden.

Het Comité steunt het streven om ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van
werknemers uit de weg te ruimen. Het onderschrijft dan ook de beginselen in het
Commissiedocument, maar meent dat de Commissie wel nauw met de afzonderlijke lidstaten
moet samenwerken om de ingewikkelde problemen te kunnen oplossen.

− Contactpersoon : de heer A. ALLENDE
(Tel. 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  Accijns tabaksfabrikaten
Rapporteur : de heer BENTO GONÇALVES (Diverse werkzaamheden - P)

− Ref. : COM(2001) 133 def. - 2001/0063 (CNS) Volume II - CES 1330/2001
 
− Kernpunten :

Het Comité steunt de Commissie in principe in haar streven, maar is van mening dat de
voorstellen van de Commissie niet het beoogde effect zullen sorteren en dat de voorgestelde
koers dus niet de juiste is.

Volgens het Comité zal het voorstel van de Commissie de kloof tussen de verschillende, in de
lidstaten gehanteerde accijnstarieven niet verkleinen, maar zelfs nog vergroten, waarmee een
harmonisering van deze tarieven op de tocht komt te staan.

Het Comité is van oordeel dat zolang de harmonisering van de accijnstarieven voor tabak geen
deel uitmaakt van het algemene belastingpakket, en de Raad niet van plan is dit onderwerp uit te
diepen, niet aan de huidige situatie mag worden getornd.

− Contactpersoon : de heer R. PIETRASANTA
(Tel. : 32 2 546 93 13 - e-mail :Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
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5. BEVORDERING VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN LEVENSKWALITEIT,
GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUW-BELEID

•  Communautair actieprogramma ter ondersteuning van NGO's die voornamelijk werkzaam zijn
op het gebied van milieubescherming

Algemeen rapporteur : Mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E)

− Ref. : COM(2001) 337 def. - 2001/0139 COD Volume II - CES 1329/2001

− Kernpunten :

De Europese NGO's hebben aangetoond opgewassen te zijn tegen de taak die de Commissie hun
bij het bevorderen van nieuwe vormen van governance in Europa en bij het uitstippelen en
toepassen van het EU-milieubeleid heeft toebedeeld. Het grote belang van het communautair
actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk
werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming, hoeft dan ook verder geen betoog.

Om in weerwil van de aanhoudende economische moeilijkheden de communautaire
beleidsdoelstellingen te bereiken - nieuwe vormen van governance, milieubescherming en
duurzame ontwikkeling - moeten ook NGO's die in de eerste plaats de belangen van werknemers,
werkgevers, boeren en consumenten behartigen en dus niet voornamelijk op milieuvlak actief zijn,
financieel worden gesteund. Per slot van rekening leveren ook zij een zeer belangrijke bijdrage tot
de verwezenlijking van het milieubeleid.

Het Comité is van mening dat het programma de oprichting van permanente of tijdelijke
verenigingen van milieu-organisaties op EU-niveau een impuls zou moeten geven, teneinde de
doelstellingen van het communautair beleid te verwezenlijken en hierbij verder te gaan dan
financieringsprogramma's. Om een te ruime interpretatie van het criterium "algemene
zichtbaarheid" tegen te gaan, is het voorts zaak uitsluitend de algemene zichtbaarheid van de
activiteiten - en niet die van de organisatie - in kaart te brengen; dit zal nieuwe organisaties en
samenwerkingsverbanden ertoe stimuleren ook een steunaanvraag in te dienen.

− Contactpersoon : de heer J. KIND
(Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Johannes.kind@esc.eu.int)

•  Energieprestaties van gebouwen
Rapporteur : de heer LEVAUX (Werkgevers - F)

− Ref. : COM(2001) 226 def. - 2001/0098 COD - CES 1312/2001

− Contactpersoon : de heer L. DEL BINO
(Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)
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•  Witboek/chemische stoffen
Rapporteur : de heer COLOMBO (Werknemers - I)

− Ref. : COM(2001) 88 def. - CES 1327/2001

− Kernpunten :

Het Comité stemt in met de algemene aanpak van de strategie, met name:

− het feit dat de strategie is gebaseerd op de beginselen duurzaamheid, voorzorg en vervanging
ten einde de veiligheid voor het milieu, gebruikers en consumenten te garanderen, onder meer
door te zorgen voor een betere voorlichting;

− het feit dat innovatie in het Witboek wordt beschouwd als stuwende kracht achter het herstel
van het concurrentievermogen en de zorg voor de productie van veilige chemische stoffen,
met name via grote inspanningen van het wetenschappelijk onderzoek op communautair
niveau, zodat de chemische industrie haar onvervangbare rol in deze moderne samenleving
kan blijven vervullen;

− het feit dat testmethoden waarbij geen dieren worden gebruikt, worden bevorderd;
− het feit dat het bedrijfsleven (producenten, importeurs, gebruikers) verantwoordelijk wordt

gemaakt voor de veiligheid, via de registratie van chemische stoffen.

Het wekt echter verbazing dat in het Witboek nauwelijks wordt gesproken van werknemers: toch
hebben de onderhandelingen met de sociale partners belangrijke verbeteringen opgeleverd voor
veiligheid en gezondheid op het werk in fabrieken. Dankzij de inspanningen van de overheid is
tevens veel vooruitgang geboekt in de betrekkingen tussen fabrieken en het lokale grondgebied.

Het Comité stemt in met de in de inleiding gemaakte opmerking dat wanneer er betrouwbare
wetenschappelijke bewijzen voor bestaan volgens welke het gebruik van een bepaalde stof
schadelijke effecten voor milieu en volksgezondheid kan hebben, maar er nog geen
wetenschappelijke zekerheid is over de exacte aard of omvang van de mogelijke schade, het
voorzorgsbeginsel moet worden gehanteerd en de vervanging van de betreffende stof moet
worden bevorderd. Er moet een zorgvuldige kosten-batenanalyse in termen van "duurzaamheid"
worden gemaakt. In dit verband neemt het Comité nota van de bezorgdheid van milieu- en
consumentenverenigingen, die vinden dat de Commissie niet duidelijk genoeg betoogt dat de
productie van bewezen toxische, persistente en bioaccumulerende chemische stoffen moet
worden stopgezet. Verder dringt het erop aan dat, indien geschikte alternatieven bestaan, de
vervanging van gevaarlijke stoffen wordt bevorderd.

− Contactpersoon : mevrouw S. CALAMANDREI
(Tel. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int
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•  Voor planten schadelijke organismen
Rapporteur : de heer JASCHICK (Diverse werkzaamheden - D)

− Ref. : COM(2001) 183 def. - 2001/0090 CNS - CES 1317/2001

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

•  Reclame en sponsoring voor tabaksproducten
Rapporteur : de heer FUCHS (Diverse werkzaamheden - D)

− Ref. : COM(2001) 283 def. - 2001/00119 COD - CES 1328/2001

− Kernpunten :

Het ESC is ingenomen met de voorgestelde richtlijn, waarmee de wettelijke en
bestuursrechtelijke maatregelen van de lidstaten op het gebied van reclame voor en sponsoring
van tabaksproducten moeten worden geharmoniseerd. Het ESC is het met de Commissie eens dat
het dank zij de door haar voorgestelde harmonisering en onderlinge aanpassing van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten gemakkelijker zal zijn de wetgeving in
kwestie toe te passen. Verdere harmonisering en onderlinge aanpassing van de wettelijke
bepalingen van de lidstaten zijn geboden indien de voltooiing van de interne markt zulks vereist.

Het Comité wijst erop dat de Commissie geen enkel bewijs heeft geleverd van de werkelijke
handelsbelemmeringen die in de sector tabaksreclame zijn vastgesteld.

De voorgestelde richtlijn levert een bijdrage aan het streven om gezondheidsschade als gevolg
van roken te voorkomen. Alleen met een brede, transnationale strategie kunnen echter blijvende
resultaten worden geboekt. Het ESC staat dan ook zonder voorbehoud achter de conclusies van
de Raad inzake het WHO-kaderverdrag ter bestrijding van tabaksgebruik van 19 juni 2001 en
steunt de inspanningen van de Commissie om de WHO bij het uitwerken van bovengenoemde
kaderovereenkomst bij te staan.

− Contactpersoon : mevrouw S. BARBESTA
(Tel. 32 2 546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int)

•  Groenboek gemeenschappelijk visserijbeleid
Rapporteur : de heer CHAGAS (Werknemers - P)

− Ref. : COM(2001) 135 def. - CES  1315/2001
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− Kernpunten :

Het Comité is ingenomen met alle positieve elementen in het Groenboek, maar beklemtoont dat
de volgende aspecten verder moeten worden uitgespit:

− zonder de nodige politieke wil zal de toepassing van het GVB-instrumentarium gebrekkig
blijven;

− in latere voorstellen moeten ook de aquacultuur, de GMO/visserij en de bestrijding van
illegale visvangst aan bod komen;

− een bijzondere aanpak, die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de kleinschalige
visserij en van de perifere regio's van de Gemeenschap, is geboden;

− de beperkte toegang tot de 6-/12-mijlszone is een van de pijlers van de GVB-hervorming;
de huidige regeling zou definitief moeten worden of op zijn minst voor een langere periode
moeten worden vastgelegd; in dit verband dient ook rekening te worden gehouden met de
uitbreiding van de EU;

− het Comité gaat niet akkoord met de invoering van individuele overdraagbare quota of van
welke regeling dan ook die uitsluitend op de markt gericht is;

− de lidstaten moeten nauwlettend toezien op de sportvisserij;
− de integratie van milieuaspecten in het GVB is niet duidelijk uitgewerkt; zo bestaan er nog

heel wat misverstanden over het beheer van de kustgebieden, de schadeloosstelling van
benadeelde partijen en milieulabels;

− de markt vraagt om strengere kwaliteitsvoorschriften, en de Gemeenschap dient erop toe te
zien dat deze voorschriften door iedereen worden nageleefd;

− de inspanningen die in het kader van de MOP�s worden geleverd om de vloot aan te passen
mogen enkel worden voortgezet indien bewezen is dat zij vruchten afwerpen; ook moet
worden overwogen strengere sancties voor overtredingen in te voeren;

− wat het beheer aangaat, is een horizontale en evenwichtige uitvoering van de EU-
voorschriften van belang; bij de oprichting van regionale comités dient te worden uitgegaan
van de voornaamste Europese visserijgebieden; de bevoegdheid van de comités moet
samenvallen met de door de ICES vastgelegde geografische indeling;

− sociale en economische maatregelen zoals beroepsopleiding, investeringen in alternatieve
sectoren, het beheer van het aantal visdagen en de omzetting van de richtlijn inzake
arbeidstijd aan boord van schepen zijn efficiënte beheersinstrumenten; de invoering van een
gegarandeerd minimuminkomen voor de sector zou ertoe kunnen bijdragen dat de vissers
verzekerd zijn van een redelijke levensstandaard, en dat de druk op de bestanden afneemt;

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

•  Visserij/omschakeling vaartuigen (Marokko)
Algemeen rapporteur : de heer MUÑIZ GUARDADO (Diverse werkzaamheden - E)

− Ref. : COM(2001) 384 def. - 2001/0163 CNS - CES 1316/2001
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− Contactpersoon : de heer N. PIPILIAGKAS
(Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int

•  Structurele acties visserij
Rapporteur : de heer MUÑIZ GUARDADO (Diverse werkzaamheden - E)

− Ref. : COM(2001) 322 def. - 2001/0128-0129 CNS - CES 1319/2001

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

•  GMO/Schapen- en geitenvlees
Rapporteur : de heer DE LAS HERAS CABAÑAS (Diverse werkzaamheden - E)

− Ref. : COM(2001) 247 def. - 2001/0103 CNS - CES 1318/2001

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

6. INTERNE MARKT

•  Art. 81, lid 1 - De minimis-overeenkomsten
Rapporteur : de heer PEZZINI (Diverse werkzaamheden - I)

− Ref. : COM(2001) 747 def. - CES 1310/2001

De Mededeling in kwestie maakt deel uit van het streven om de mededingingsregels te
moderniseren, en bevat volgens het ESC een aantal belangrijke verbeteringen ten opzichte van
de vorige Mededeling: zo worden er groepen van overeenkomsten geïntroduceerd, worden de
drempels verhoogd, wordt een nieuwe drempel ingevoerd en wordt voor meer rechtszekerheid
gezorgd.

Het Comité zou graag zien dat over de definitie van "relevante markt" nog eens goed werd
nagedacht. Ook pleit het voor vereenvoudiging ten aanzien van de groepen van overeenkomsten
die de mededinging ernstig beperken, en voor een meer homogene aanpak waar het gaat om het
toegestane percentage in geval van overschrijding van de vastgestelde marktaandeeldrempels.

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

 
•  Interne markt elektriciteit en gas

Rapporteur : de heer HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E)

mailto:Nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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− Ref. : COM(2001) 125 def. - 2001/0077-0078 COD - CES 1311/2001

− Kernpunten :

De voorgestelde maatregelen maken deel uit van de herhaalde malen door het ESC toegejuichte
internemarktstrategie: zij komen de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid, het
concurrentievermogen, de kwaliteit van het bestaan en de economische en sociale samenhang ten
goede en brengen zo de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag dichterbij.

Het Comité adviseert de EU-instellingen om:

− nauw toezicht te houden op de liberalisering van de markten om ervoor te zorgen dat
huishoudens er werkelijk profijt van hebben en er geen concurrentiedistorsies optreden.
Hiertoe moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen energieleveranciers en
netwerkbeheerders;

 
− voorzieningsproblemen en kunstmatige spanningen in de prijzen te vermijden en het niveau

van de openbare dienstverlening te handhaven;

− de milieugevolgen van de liberalisering van de energiemarkten te beperken, o.m. door
uitbreiding van het SAVE-programma of andere maatregelen;

− ook te kijken naar de gevolgen van de liberalisering voor de enerigemarkten in de kandidaat-
lidstaten, met name uit het oogpunt van werkgelegenheid;

− meer organisaties te helpen oprichten die voor het MKB en particuliere gebruikers de
gezamenlijke inkoop van energie regelen.

− Contactpersoon : de heer R. DEL FIORE
(Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Aanvullend toezicht financiële conglomeraten
Rapporteur : de heer RAVOET (Werkgevers - B)

− Ref. : COM(2001) 213 def. - 2001/0095 COD - CES 1309/2001

− Kernpunten :

Het Comité is ingenomen met de voorgestelde richtlijn:

− in het licht van de mondialisering van de financiële markten is het een passend initiatief dat
voor de noodzakelijke harmonisatie kan zorgen;

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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− de consumenten, in dit geval spaarders, beleggers en verzekeringnemers, worden beter
beschermd;

− er wordt een algemeen kader geboden waarbinnen de momenteel sterk uiteenlopende situaties
in de lidstaten naar elkaar kunnen toegroeien.

Er moet worden gekozen tussen een kwalitatieve richtlijn, die snel kan worden goedgekeurd, en
een richtlijn met kwantitatieve bepalingen, zoals het niet-meetellen van bepaalde
vermogensbestanddelen, na nadere bestudering van de feitelijke situatie en voor zover simulaties
dat zouden rechtvaardigen. Het Comité is voorstander van een kwalitatieve richtlijn.

Er moeten zo spoedig mogelijk procedures komen om een convergentieproces op gang te
brengen. De lidstaten beschikken aanvankelijk immers over een grote vrijheid, die in een eerste
fase tot op zekere hoogte beslist onvermijdelijk is, maar wel zoveel mogelijk aan banden moet
worden gelegd. Een gebrek aan convergentie kan de concurrentie ernstig vervalsen.

Gezien de opkomst en snelle ontwikkeling van conglomeraten in derde landen, moet de EU het
Bazels Comité na goedkeuring van de richtlijn overtuigen van de noodzaak om ook in de andere
landen die deel uitmaken van dit Comité, vergelijkbare dwingende voorschriften in te voeren en
een convergentieproces op gang te brengen. Anders zou de positie om financiële concerns in de
EU sterk aangetast worden ten opzichte van hun concurrenten in derde landen.

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

•  Kwaliteit van benzine en dieselbrandstof
Rapporteur : de heer GAFO FERNÁNDEZ (Werkgevers - E)

− Ref. : COM(2001) 241 def. - 2001/0107 COD - CES 1331/2001

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

•  Verdeling vergunningen wegvervoer/Roemenië
Rapporteur : de heer KIELMAN (Werkgevers - NL)

− Ref. : COM(2001) 334 def. - 2001/0138 COD - CES 1313/2001

− Contactpersoon : de heer L. DEL BINO
(Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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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 1 TOT EN MET 4 OKTOBER 2001

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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POST-SESSION.VIEW
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véhicules de plus de 8 places assises
sécurité générale des produits
étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

des équipements de bureau
évaluation et gestion du bruit

dans l'environnement
pollution des moteurs à combustion interne

codécison

gestion des fonds de la CECA en liquidation
fonds de recherche du charbon et de l'acier
lutte contre le terrorisme international
contrôle des dépenses du FEOGA "Garantie"
substances appauvrissant la couche d'ozone
lutte et protection contre le faux monnayage

falsification des moyens de paiement
OCM du riz
entraide judiciaire
RF de Yougoslavie:garantie des prêts BEI

consultation

homologation de coussins gonflables

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen extraordinaire: Bruxelles 21-09-01
Conseil européen à Gand

Accident à l'usine AZF-Toulouse
refonte de la politique de protection environnementale
Livre blanc sur la reforme de la gouvernance européenne
situation politique et humanitaire en Afghanistan
asile et immigration
conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
ECOFIN du 21,23-09-01 à Liège, pacte de stabilité
orientations relatives au réseau transeuropéen de transport

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

CECA: activités financières après 2002
exportation d'armements
Galileo
innovation dans une économie fondée sur la connaissance
procédure d'asile commune, politique communautaire en matière d'immigration
épuisement des droits conférés par la marque
Télévision sans frontières
renforcement de la coord. des pol.écon. dans la zone Euro
contribution des fin.publiques à la croissance et à l'emploi

politique de concurrence
commerce électronique et services financiers
stratègie pour le marché int. des services
information précontractuelle sur les prêts au logement
réduction de la pauvreté- lutte contre les maladies transmissibles
association des PTOM à la CE

Rapports requérant l'avis du PE

ARY de Macédoine:soutien pour un accord-cadre
Caucase du Sud:droits de l'homme
Myanmar: situation politique
dépôt de brevets concernnat les gènes humains
journée mondiale du refus de la misère
Viêt Nam:violation des droits de l'homme
Ouzbékistan:situation sanitaire
Timor Oriental:droits de l'homme
Colombie:droits de l'homme

Débat d'actualité

Contrôle politique

arrêt du Tribunal de première instance
inexistance du groupe TDI

Décisions diverses

Session OCTOBRE I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Gouvernance Européenne - Livre blanc: déclaration de la Commission

Toulouse: accident à l'usine AZF

PTOM : Association à la  CE

ARY de Macédoine: soutien pour un accord cadre

ViêtNam: droits de l'HommeNations Unies : Conférence sur le racisme

Ouzbekistan: situation sanitaire

Timor Oriental: droits de l'Homme

Colombie: droits de l'Homme

Caucase du Sud: droits de l�Homme

Myanmar: situation politique

RF de Yougoslavie : prêts BEI

Lutte contre le terrrisme international

Journée mondiale du refus de la misère

Afghanistan : situation politique et humanitaire

Conseil Européen extraordinaire de Bruxelles
Conseil Européen de Gand

ECOFIN à Liège : pacte de stabilité

CECA : après 2002
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a m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  s e s s i o n  d e  o c t o b r e  I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 2 9 7 / 2 0 0 1   L i n k o h r
2 0 0 0 / 0 3 6 4    I T R E

C N S  *

A 5 - 0 3 0 3 / 2 0 0 1   T u r c h i
2 0 0 1 / 0 0 6 1   B U D G

C N S  *

A 5 - 0 3 0 3 / 2 0 0 1   T u r c h i
2 0 0 0 / 0 3 6 3   B U D G

C N S  *

C 5 - 0 4 5 5 / 2 0 0 1   s a n s  r a p p o r t
2 0 0 1 / 0 2 2 8   L I B E

C N S  *

A 5 - 0 2 8 7 / 2 0 0 1    L a n g e
2 0 0 0 / 0 3 3 6   E N V I

C O D  * * * I

 2 0 0 0 / 0 0 3 3   I T R E
A - 0 2 9 8 / 2 0 0 1   M a c N a l l y

C O D  * * * I I

 A 5 - 0 2 9 6 / 2 0 0 1   d e  R o o
2 0 0 0 / 0 1 9 4   E N V I  

C O D  * * * I I

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

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

a m L E G  a d o p t é s
e n  s é a n c e

G r P o l: a m L E G
a d o p t 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;
commissie=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=onderwerp/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 inzake de algemene
productveiligheid

commissie: DELE
rapporteur: Gonzalez Alvarez
referentie: 2000/0073
zittingsdocument: A5-0313/2001
procedure/fase: COD ***III

besluit: gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd
datum: 04/10/01
Raad: �/�
Commissie: Nielson 04/10/01
 Σ amLEG : 0
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 0

gemeenschappelijke ontwerptekst goedgekeurd

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende speciale
voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met
meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot
wijziging van Richtlijnen 70/156/EEG ven 97/27/EG

commissie: DELE
rapporteur: Miller
referentie: 1997/0176
zittingsdocument: A5-0312/2001
procedure/fase: COD ***III

besluit: gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: Liikanen 02/10/01

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

gemeenschappelijke ontwerptekst goedgekeurd



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 69

Bulletin 12.11.2001 - NL- PE 305.001

amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire
standaardstructuur kernthema

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai

commissie:ENVI
rapporteur: de Roo
referentie: 2000/0194
zittingsdocument: A5-0296/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 10
Σ amLEG/comPARL: 32
Σ amLEG/GrPOL: 2

Titre: geen AM
Preamb: 1
Objet: 2
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures: 2
Transit: 1
Ann:          4

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ= 2
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 8

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma
voor kantoor- en communicatieapparatuur

commissie: ITRE
rapporteur: MacNally
referentie: 2000/0033
zittingsdocument: A5-0298/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk
standpunt  goedgekeurd
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie:De Palacio 02/10/01
                      Barnier 03/10/01
 Σ amLEG : 0
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 0

gemeenschappelijk standpunt goedgekeurd
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amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire
standaardstructuur kernthema

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen
en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in
niet voor de weg bestemde mobiele machines

commissie: ENVI
rapporteur: Lange
referentie: 2000/0336
zittingsdocument: A5-0287/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum: 02/10/01

Raad: .../...
Commissie:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 21
Σ amLEG/comPARL: 17
Σ amLEG/GrPOL: 13

Titre: geen AM
Preamb: 3
Objet: 5
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: 1
Proced: 4
Mesures: 1
Transit: geen AM
Ann:          7

L= geen AM
�= geen AM
ΑΩ= 2
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= 1
[X]= geen AM
ε.a= 18

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de
Europese Gemeenschap met betrekking tot het ontwerpreglement van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de
goedkeuring van een airbagmodule voor een vervangingsairbagsysteem, een
vervangingsstuurwiel met een airbagmodule van een goedgekeurd type en
een ander dan het in een stuurwiel gemonteerde vervangingsairbagsysteem

commissie:ITRE
rapporteur: Harbour
referentie: 2000/0029
zittingsdocument: A5-0289/2001
procedure/fase: AVC ***

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 02/10/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd
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amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire
standaardstructuur kernthema

Besluit van de Raad inzake de sluiting van de vierde wijziging van het
Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

commissie: ENVI
rapporteur: Hulthén
referentie: 2001/0101
zittingsdocument: A5-0294/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 02/10/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd

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

commissie: ITRE
rapporteur: Linkohr
referentie: 2000/0364
zittingsdocument: A5-0297/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum: 02/10/01

Raad: .../...
Commissie:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 5
Σ amLEG/comPARL: 10
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre: geen AM
Preamb: 2
Objet: 3
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann:          geen AM

L= 2
�= 1
ΑΩ= geen AM
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= 2
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amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire
standaardstructuur kernthema

Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op
de uitbreiding van de aan de Europese Investeringsbank verleende garantie
van de Gemeenschap tot leningen voor projecten in de Federale Republiek
Joegoslavië

commissie: BUDG
rapporteur: Seppänen
referentie: 2001/0143
zittingsdocument: A5-0300/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 04/10/01

Raad: �/�
Commissie: Nielson 04/10/01

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd

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

commissie: BUDG
rapporteur: Turchi
referentie: 2000/0363
zittingsdocument: A5-0303/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: uitstel art 69, lid 2
datum: 02/10/01

Raad: .../...
Commissie:Wallström 01/10/01

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

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

L= 2
�= 1
ΑΩ- 1
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= geen AM
[X]= geen AM
ε.a= geen AM
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amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire
standaardstructuur kernthema

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

commissie: BUDG
rapporteur: Turchi
referentie: 2001/0061
zittingsdocument: A5-0303/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: uitstel art 69, lid 2
datum: 02/10/01

Raad: .../...
Commissie:Wallström 01/10/01

 Σ amLEG : 8
Σ amLEG/comPARL: 8
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre: geen AM
Preamb: 2
Objet: geen AM
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: 6
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L= 2
�= 1
ΑΩ- geen AM
€= 4
<=>= geen AM
i-PE= 1
[X]= geen AM
ε.a= geen AM

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/97
inzake de uitvoering van actieprogramma's van de lidstaten betreffende de
controles op de uitgaven voor rekening van het EOGFL, afdeling Garantie

commissie: BUDG
rapporteur: zonder verslag
referentie: 2001/0130
zittingsdocument: C5-0420/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 02/10/01

Raad: .../...
Commissie: .../...

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd

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

commissie: AGRI
rapporteur: zonder verslag
referentie: 2001/0085
zittingsdocument: C5-0207/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 02/10/01

Raad: .../...
Commissie: .../...

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd
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amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire
standaardstructuur kernthema

Ontwerpprotocol bij de Overeenkomst van 2000 betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie

commissie: LIBE
rapporteur: .../...
referentie: 2000/0815
zittingsdocument: C5-0383/01
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 04/10/01

Raad: �/�
Commissie: �/�

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd

Verordening van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen
bepaalde personen en entiteiten in het kader van de strijd tegen het
internationaal terrorisme

commissie: LIBE
rapporteur: zonder verslag
referentie: 2001/0228
zittingsdocument: C5-0455/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
gewijzigd
datum: 04/10/01

Raad: Michel 03/10/01
Commissie: Barnier 03/10/01

 Σ amLEG : 13
Σ amLEG/comPARL: 0
Σ amLEG/GrPOL: 13

Titre: 1
Preamb: 5
Objet: geen AM
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: geen AM
Proced: 3
Mesures: 3
Transit: 1
Ann: geen AM

L= 1
�= geen AM
ΑΩ- 2
€= geen AM
<=>= geen AM
i-PE= 1
[X]= geen AM
ε.a= 9
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amLEG : uitsplitsing naarDossier Stemming ter plenaire
standaardstructuur kernthema

Initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming door de
Raad van een besluit tot wijziging van het besluit 1999/C 149/02 van 29
april 1999 waarbij het mandaat van Europol wordt uitgebreid tot de
bestrijding van valsemunterij en de vervalsing van betaalmiddelen

commissie: LIBE
rapporteur: zonder verslag
referentie: 2001/0822
zittingsdocument: C5-0360/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: initiatief goedgekeurd
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: .../...

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

initiatief goedgekeurd

Initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een
kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ tot
versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de
bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van
de euro

commissie: LIBE
rapporteur: zonder verslag
referentie: 2001/0823
zittingsdocument: C5-0361/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: initiatief goedgekeurd
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: .../...

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

initiatief goedgekeurd
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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 bekendgemaakt.

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
bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op
de interne elektriciteitsmarkt

rapporteur: Rothe
commissie: ITRE
referentie: 2000/0116
zittingsdocument: A5-0227/2001
procedure/fase: COD ***II
datum goedkeuring: 04-Jul-01

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

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

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen: 85%

Alle door het Europees Parlement voorgestelde wijzigingen, die tot
stand zijn gekomen op grond van informeel overleg met de Europese
Raad, zijn voor de Commissie aanvaardbaar.
Het voorstel is op 07.09.01 goedgekeurd.
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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
Richtlijn 79/267/EEG van de Raad op het gebied van de
solvabiliteitsmargevereisten voor
levensverzekeringsondernemingen

rapporteur: Ettl
commissie: ECON
referentie: 2000/0249
zittingsdocument: A5-0211/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 04-Jul-01

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

Mesures: geen AM
Transit: 100%
Ann: geen AM

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

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen: 100%

Beginselakkoord tussen Raad, Commissie en EP over de door de
Commissie voorgestelde tekst als gewijzigd door het EP. De juridisch
reviseurs van de Raad bereiden alle taalversies voor zodat deze aan het
einde van de eerste lezing door de Raad officieel kunnen worden
goedgekeurd; goedkeuring wordt niet verwacht vóór september.

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

rapporteur: Ettl
commissie: ECON
referentie: 2000/0251
zittingsdocument: A5-0212/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 04-Jul-01

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

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

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:  85%

Beginselakkoord tussen Raad, Commissie en EP over de door de
Commissie voorgestelde tekst als gewijzigd door het EP. De juridisch
reviseurs van de Raad bereiden alle taalversies voor zodat deze aan het
einde van de eerste lezing door de Raad officieel kunnen worden
goedgekeurd; goedkeuring wordt niet verwacht vóór september.
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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 betreffende
werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

rapporteur: Karas
commissie: ECON
referentie: 2000/0260
zittingsdocument: A5-0220/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 04-Jul-01

Titre 10%                
Preamb 50%
Objet 50%
Déf 62,86%
Oblig 10%
Exec 10%
Proced: geen AM
Mesures: 10%
Transit: 65%
Ann: geen AM

L geen AM
�geen AM
ΑΩ 57,50%
€ geen AM
<=>  10%
i-PEgeen AM
[X] 10%
ε.a 41,60%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:
40,96%

Een gewijzigd voorstel zal waarschijnlijk aan het eind van het jaar of
begin 2002 worden ingediend, terwijl het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad voor medio 2002 te verwachten valt.

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de invoering van het ".EU"-topdomein voor internet

rapporteur: Flesch
commissie: ITRE
referentie: 2000/0328
zittingsdocument: A5-0226/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 04-Jul-01

Titre geen AM         
Preamb 74,38%
Objet 61,84%
Déf 85%
Oblig geen AM
Exec 73%
Proced: 42,50%
Mesures 50%
Transit 85%
Ann: geen AM

L geen AM
�geen AM
ΑΩ 65%
€ geen AM
<=>  75%
i-PE  85%
[X] geen AM
ε.a 64%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:
65,13%

Het voorstel zal de tweede lezing ingaan; het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad zal naar verwachting in september worden
goedgekeurd.
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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
richtlijn 94/25/EG inzake de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met
betrekking tot pleziervaartuigen

rapporteur: Callanan
commissie: ENVI
referentie: 2000/0262
zittingsdocument: A5-0218/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 05-Jul-01

Titre: geen AM          
Preamb:  25%
Objet:  48,21%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: 21,67%
Proced: geen AM
Mesures: 0%
Transit: geen AM
Ann: 36%

L geen AM
�geen AM
ΑΩ 53,33%
€ geen AM
<=>  0%
i-PE 0%
[X] geen AM
ε.a 36,18%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:
36,90%

Goedkeuring door de Commissie van het gewijzigde voorstel, met
overneming van de aanvaarde amendementen, wordt verwacht voor
september - oktober 2001.
Het Belgische voorzitterschap stelt zich ten doel dat door de
Milieuraad van 29 oktober 2001 een gemeenschappelijk standpunt
wordt goedgekeurd.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
meetinstrumenten

rapporteur: Grönfeld Bergman
commissie: ITRE
referentie: 2000/0233
zittingsdocument: A5-0221/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 03-Jul-01

Titre geen AM             
Preamb  58%
Objet 71,88%
Déf:80%
Oblig: geen AM
Exec:  geen AM
Proced: 80%
Mesures: 43,33%
Transit: geen AM
Ann: 60%

L geen AM
�geen AM
ΑΩ 85%
€ geen AM
<=> geen AM
i-PEgeen AM
[X] geen AM
ε.a 62,31%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:
64,66%

Goedkeuring door de Commissie van het gewijzigde voorstel, met
overneming van de aanvaarde amendementen, wordt verwacht voor
september - oktober 2001.
Omdat een belangrijk deel van het voorstel nog moet worden
behandeld, valt te verwachten dat de Raad zijn eerste lezing op zijn
vroegst eind 2001 zal afronden.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere  procedure

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

rapporteur: Niebler
commissie:ITRE
referentie: 2000/0187
zittingsdocument: A5-0232/2001
procedure/fase:COD ***I
datum goedkeuring: 05-Jul-01

Titre geen AM
Preamb 69,58%
Objet 39,17%
Déf geen AM
Oblig geen AM
Exec  47%
Proced geen AM
Mesures geen AM
Transit  geen AM
Ann: geen AM

L geen AM
�geen AM
ΑΩ geen AM
€ geen AM
<=>  37,50%
i-PE  32,50%
[X] geen AM
ε.a 64,12%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:
56,74%

Een gewijzigd voorstel is in voorbereiding. De tekst van een
gemeenschappelijk standpunt van de Raad is voor de Commissie
aanvaardbaar.
Op 27 juni werd politieke overeenstemming over een
gemeenschappelijk standpunt bereikt.

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

rapporteur: McKenna
commissie: ENVI
referentie: 2000/0227
zittingsdocument: A5-0219/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 05-Jul-01

Titre: geen AM            
Preamb 76,33%
Objet: 79,05%
Déf: geen AM
Oblig: geen AM
Exec: 58%
Proced: geen AM
Mesures: geen AM
Transit: geen AM
Ann: geen AM

L geen AM
�geen AM
ΑΩ 43,33%
€ geen AM
<=> geen AM
i-PE 43,33%
[X] geen AM
ε.a 78,38%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:
75,49%

De Commissiediensten werken momenteel aan het advies van de
Commissie.
De Raad verwacht in oktober 2001 zijn goedkeuring aan een
gemeenschappelijk standpunt te kunnen hechten. Afgaande op eerste
besprekingen in de Milieugroep zullen in de tekst van de Raad
waarschijnlijk alleen die EP-amendementen worden overgenomen
die ook voor de Commissie aanvaardbaar zijn.
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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 betreffende
acties op het gebied van de hulp aan ontwortelde
bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika
en in Azië

rapporteur: Carrilho
commissie: DEVE
referentie: 2000/0338
zittingsdocument: A5-0228/2001
procedure/fase:COD ***I
datum goedkeuring:05-Jul-01

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

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

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen: 100%

De Commissie heeft haar voorstel gewijzigd met overneming van de
door het EP aangenomen amendementen.
De procedure zal in eerste lezing worden afgerond. De goedkeuring
van de verordening wordt verwacht voor medio oktober 2001.

Besluit van de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand
aan de Federale Republiek Joegoslavië

rapporteur: Brok
commissie:AFET
referentie: 2001/0112
zittingsdocument: A5-0244/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring:05-Jul-01

Titre geen AM
Preamb 55,91%
Objet  0%
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 25%
€ geen AM
<=>  0%
i-PE 0%
[X] geen AM
ε.a 55,42%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen: 35%

De Commissie heeft officieel nog geen gewijzigd voorstel
goedgekeurd. Zij heeft op de bijeenkomst van de financieel
adviseurs van 6 juli 2001 mondeling uiteengezet welke
amendementen voor haar aanvaardbaar zijn en zij is niet van plan
officieel een gewijzigde versie van haar voorstel goed te keuren.
Het voorstel werd goedgekeurd op 16 juli 2001.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere  procedure

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

rapporteur: Bourlanges
commissie:CONT
referentie: 2000/0337
zittingsdocument: A5-0216/2001
procedure/fase:CNS *
datum goedkeuring: 05-Jul-01

Titre geen AM
Preamb  60%
Objet 85%
Déf geen AM
Oblig geen AM
Exec 54,38%
Proced 23,75%
Mesures geen AM
Transit geen AM
Ann geen AM

L geen AM
� geen AM
ΑΩ 65%
€  85%
<=> 10%
i-PE  66%
[X] geen AM
ε.a 50,38%

Algemene acceptatiegraad van de wetgevingsamendementen:
55,91%

Een gewijzigde tekst van het voorstel met overneming van de
aanvaarde amendementen zal naar verwachting in september door de
Commissie worden goedgekeurd. Op dit moment valt nog niet te
voorzien wanneer de tekst door de Raad zal worden goedgekeurd.
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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
Asiel en immigratie

auteur: Raad/Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: .../...
procedure/fase: verklaring Raad/Commissie

Besluit: .../...
datum: .../...

Raad: Duquesne 02/10/01
Commissie: Vitorino 02/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie

balans en initiatieven van het voorzitterschap (BE);
opsomming van de hoofdlijnen van een asielpolitiek en met
name een actief beleid op het gebied van de bestrijding van
mensenhandel; en behandeling van deze aspecten tijdens de
Conferentie van Brussel over migratie;

2e halfjaar 2001

2e halfjaar 2001

Voorbereidende werkzaamheden met het oog op de
bijeenkomst van de Europese Raad te Gent

auteur: Raad/Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0670/2001
procedure/fase: verklaring Raad/Commissie

Besluit: ../...
datum: .../...

Raad: Michel 03/10/01
Commissie: Barnier 03/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen lidstaten

verslag over de ontwikkeling van de economische situatie en
meer in het algemeen over de verschillende maatregelen die
zijn voorzien door de Europese Raad van 21 september;
voorstel voor een verordening die het mogelijk moet maken
om tegoeden van personen of organisaties die mogelijk
banden hebben met het terrorisme te bevriezen;

Europese Raad van
Gent

Politieke en humanitaire situatie in Afghanistan

auteur: Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: .../...
procedure/fase: debat mensenrechten

Besluit:.../...
datum: .../...

Raad: .../...
Commissie: Patten + Nielson
02/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie

tussenbalans van de missie van de trojka naar Pakistan, Iran,
Saoedi-Arabië, Egypte en Syrië;
indiening van het voorstel betreffende de bestrijding van het
internationale terrorisme;

Standpunt EP
aangenomen op
4/10/01; behandeling
in de Raad Algemene
Zaken op 8/10/01



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN86

Bulletin 12.11.2001 - NL- PE 305.001

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijschema
Witboek over de hervorming van de Europese
governance

auteur: Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: .../...
procedure/fase: verklaring Commissie

Besluit:.../...
datum: .../...

Raad: .../...
Commissie: Prodi 02/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie

verduidelijking van de vijf hoofdlijnen van het Witboek;
definitie van de werking van de institutionele driehoek;
herziening comitologie;
verbetering van de raadplegingsmethoden;
vaststelling van de wetgevingsbevoegdheden van de
agentschappen;

procedure loopt

Verstrijken van het EGKS-Verdrag: Financiële
activiteiten na 2002

auteur: commissie BUDG
referentie: 2001/2095
zittingsdocument: A5-0303/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 02/10/01

Raad: .../...
Commissie: Wallström 01/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie

volledige budgettering van de jaarlijkse rente van het Fonds
voor onderzoek inzake kolen en staal als ontvangsten met
een vooraf vastgestelde bestemming, alsmede van de
administratieve kosten van het onderzoek inzake kolen en
staal;
recht om samen met de Raad een besluit te nemen over de
financiële richtsnoeren die van toepassing zijn op het beheer
van het EGKS-vermogen;
verduidelijking van de rol van de groep deskundigen kolen
en staal met betrekking tot het financieel beheer van het
Fonds, opdat wordt voldaan aan de comitologiebeginselen;
financiële evaluatie betreffende de post-EGKS-activiteiten
die geleidelijk in de algemene begroting moeten worden
opgenomen;
opneming van een uitbreidingsclausule op grond waarvan
ook de verdeling van de voor het onderzoek inzake kolen en
staal beschikbare kredieten kan worden herzien;
bijdrage van de toetredende lidstaten in de activa van het
Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal;

Begrotingsprocedure
2003
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Naar een gemeenschappelijke asielprocedure en een in
de gehele Unie geldige uniforme status voor personen
aan wie asiel wordt verleend

auteur: commissie LIBE
referentie: 2001/2048
zittingsdocument: A5-0304/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 03/10/01

Raad: Duquesne 02/10/01
Commissie: Vitorino 02/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie

vaststelling van de richtsnoeren op basis van de navolgende
begrippen, criteria en beginselen:
veilig land van oorsprong en veilig derde land;
uniforme procedure betreffende de behandeling van
asielaanvragen en andere subsidiaire vormen van
bescherming;
één procedure voor het erkennen van vluchtelingenstatus;
gedeelde verantwoordelijkheid van de lidstaten met
betrekking tot de naleving van hun internationale
verplichtingen;
diepgaand onderzoek naar de redenen van vervolging van
vluchtelingen;
wetgevingsvoorstel op asielgebied;
programma's voor repatriëring van asielzoekers naar het land
van oorsprong;
onderwijsprojecten in vluchtelingenkampen in
conflictregio's;

Zo spoedig mogelijk
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Communautair immigratiebeleid

auteur: commissie LIBE
referentie: 2001/2047
zittingsdocument: A5-0305/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 03/10/01

Raad: Duquesne 02/10/01
Commissie: Vitorino 02/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie
en de parlementen van de
lidstaten

vaststelling van kaderregelingen betreffende de voorwaarden
voor toelating en verblijf van migrerende werknemers;
een flexibel en coherent concept voor de verstrekking van
visa;
een getrapt systeem van verblijfstitels voor migrerende
werknemers;
mobiliteit van onderdanen van derde landen met een
verblijfstitel voor een lidstaat binnen de EU;
voorwaarden voor het vrije verkeer van onderdanen van
derde landen in de Unie;
voorstel betreffende de invoering van een gecombineerde
werk- en verblijfsvergunning voor immigranten, die het vrije
verkeer op het grondgebied van de Unie toestaat;
oprichting van een Europees netwerk voor migratie met het
oog op de bevordering van het sociale, statistische,
economische, geografische, juridische en politieke
onderzoek;
initiatief om de inspanningen van de landen van herkomst te
steunen die gericht zijn op het stimuleren van terugkeer van
emigranten met een beroepsopleiding die in de Unie werken;
rapport over de te verwachten impact van de komende
uitbreiding voor migratiebewegingen naar de toekomstige
uitgebreide Europese Unie;
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Tweede jaarverslag van de Raad overeenkomstig
uitvoeringsbepaling nr. 8 van de gedragscode van de
Europese Unie betreffende wapenuitvoer

auteur: commissie AFET
referentie: 2001/2050
zittingsdocument: A5-0309/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: Patten 02/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen en parlementen van de
lidstaten en derde landen die zijn
overeengekomen de beginselen
van de gedragscode van de
Europese Unie te onderschrijven

suggesties betreffende de inhoud van het derde jaarverslag
(2001);
uitwerking van een internationale gedragscode voor
wapenexporten;
voorstel voor een communautair mechanisme voor de
controle op wapenexporten;

uiterlijk 2002;

GALILEO

auteur: commissie RETT
referentie: 2001/2059
zittingsdocument: A5-0288/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: De Palacio 2/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
parlementen van de lidstaten en
Europees Ruimteagentschap

voorstel voor de opbouw van een managementstructuur voor
Galileo;
voorstel voor een algemene financiële structuur voor
Galileo;
grondig onderzoek naar de bijdrage die het Galileo-
programma kan leveren aan de vooruitgang van het
onderzoek in Europa bij de uitstippeling van het toekomstige
zesde kaderprogramma voor onderzoek en technologische
ontwikkeling;

onverwijld;

15 nov 2001;

wetgevings-
programma 2001;
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Innovatie in een kenniseconomie

auteur: commissie ITRE
referentie: 2000/2336
zittingsdocument: A5-0234/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: Liikanen 02/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen en parlementen van de
lidstaten

tenuitvoerlegging van het Europees Handvest voor het
kleinbedrijf, met name voor wat betreft innovatie en toegang
tot de kennismaatschappij;
strategisch programma voor de Europese Unie in de sector
innovatie in het kader van het zesde kaderprogramma voor
onderzoek;
opzetten van een netwerk om de sectoren onderzoek,
technologie en innovatie te combineren;

wetgevings-
programma 2001;

Internemarktstrategie voor de dienstensector

auteur: commissie JURI
referentie: 2001/2052
zittingsdocument: A5-0310/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Bolkestein 03/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen van de lidstaten

analyse van de kosten van het slecht functioneren van de
interne dienstenmarkt en de verdere negatieve effecten
daarvan;
informatie van het Parlement over het wetgevingsinstrument
- richtlijn of verordening - dat bedoeld is ter verwezenlijking
van het doel een interne markt van diensten tot stand te
brengen;
verzameling van informatie en statistische gegevens over de
handel in diensten in de kandidaat-lidstaten;

tijdschema van de
onderhandelingen;

Uitputting van merkenrechten

auteur: commissie JURI
referentie: 2000/2187
zittingsdocument: A5-0311/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: Bolkestein 02/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen van de lidstaten

verslag waarin o.a. de volgende aspecten aan bod komen:
effecten van een mogelijke overgang naar het beginsel van
internationale uitputting op de Europese producenten en
consumenten en op de werkgelegenheid;
aan de Commissie gemelde gevallen van mogelijk misbruik
van het merkenrecht;
de mogelijkheid van de sluiting van een internationale
overeenkomst inzake geharmoniseerde regels voor de
uitputting van het merk in het kader van de WTO of de
WIPO;
noodzaak van verduidelijking van richtlijn 89/104/EEG;

31 dec 2002;
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Toepassing van richtlijn 89/552/EEG - Televisie
zonder grenzen

auteur: commissie CULT
referentie: 2001/2086
zittingsdocument: A5-0286/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Reding 03/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen en parlementen van de
lidstaten

wijziging van de richtlijn "Televisie zonder grenzen",
vergezeld gaande van een diepgaand onderzoek naar de
resultaten van de bepalingen in artikel 3, letter a), parallel
met de herziening van de richtlijn inzake elektronische
handel;
analyse van de aanpassing van de wetgeving door de
kandidaat-landen op het gebied van de wetgeving
betreffende televisie zonder grenzen;

tijdschema van de
onderhandelingen

Verbetering van de coördinatie van het economisch
beleid in het eurogebied

auteur: commissie ECON
referentie: 2001/2083
zittingsdocument: A5-0307/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Solbes Mira
03/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
voorzitterschap van de Eurogroep,
Europese Centrale Bank,
regeringen en parlementen van de
lidstaten en de kandidaat-lidstaten

intensivering van de uitwisseling van informatie tussen de
lidstaten van het Eurogebied over hun fiscale beleid, en met
name over verwachte belastingontvangsten en over
hervormingsplannen en de budgettaire gevolgen daarvan;
publicatie van een regelmatig verslag over de economie van
het Eurogebied;
verbetering van de publiciteit betreffende de
werkzaamheden van de Eurogroep en organisatie van de
dialoog met de Economische en Monetaire Commissie van
het Parlement;
intensivering van de macro-economische dialoog, waarbij
het Europees Parlement moet worden betrokken;
bijeenkomst tussen de nationale parlementen op het niveau
van hun bevoegde commissies, de Commissie, het
voorzitterschap van de Raad, de Eurogroep en de ECB
tijdens een vergaderperiode van het Europees Parlement;

driemaandelijks

halfjaarlijks

jaarlijks
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Bijdrage van de openbare financiën aan de groei en de
werkgelegenheid: verbetering van kwaliteit en
houdbaarheid

auteur: commissie ECON
referentie: 2001/2082
zittingsdocument: A5-0306/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Solbes Mira
03/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie

gedragscode die nationale regeringen bij het vormgeven van
belastingverlagingen kunnen hanteren;
uitbreiding van de huidige eisen van het stabiliteits- en
groeipact door voor elk land nieuwe individuele
doelstellingen te formuleren;

2005
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XXXe verslag van de Commissie over het
mededingingsbeleid (2000)

auteur: commissie ECON
referentie: 2001/2130
zittingsdocument: A5-0299/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Monti 03/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
mededingingsautoriteiten van de
lidstaten

onderzoek naar de door het fiscaal beleid veroorzaakte
concurrentievervalsing in de EU, welke noch met het
beginsel van de binnenmarkt, noch met de geest van de
communautaire verdragen in overeenstemming zijn;
invoering van een nieuwe internationale mededingingsorde
in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO);
handhaving en verdere ontwikkeling van een sterke mate
van rechtszekerheid bij de toepassing van
mededingingsregels op diensten van algemeen belang;
onderzoek naar acquisities van de ondernemingen van de
elektriciteitssector en de vaststelling van de
elektriciteitstarieven in het kader van de communautaire
regelgeving inzake illegale staatssteun;
toepassing van de medebeslissingsprocedure voor de
aanneming van wetgeving op het gebied van het
mededingingsbeleid;
publicatie van een tabel van objectieve indicatoren
betreffende de privatiseringen in de lidstaten;
voorstel over de toekomst van de distributie van voertuigen;
naleving van kwalitatieve criteria bij de beoordeling van
verleende subsidies, alsmede gedetailleerde informatie
daarover;
publicatie van een studie betreffende de staatssteun in de
Europese Unie, ook na de invoering van het scorebord;
opstelling van gemeenschappelijke communautaire regels
voor de terugbetaling van onrechtmatig toegekende
staatssteun;

komende IGC

jaarlijks
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e-Handel en financiële diensten

auteur: commissie ECON
referentie: 2001/2119
zittingsdocument: A5-0301/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Bolkestein 03/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie

aanpassing van de van vóór de richtlijn e-handel van 2000
daterende wetgeving aan de richttlijn betreffende
consumentenkrediet;
duidelijk tijdschema voor actie inzake uitzonderingen in
gevallen waarin dat noodzakelijk is en opneming van zowel
verzekeringen als reclame van ICBE's in de werkingssfeer
van het beginsel van het land van oorsprong van de richtlijn
elektronische handel;
voorstellen om één enkel gebied voor betaalkaarten te
realiseren;
behandeling van de kwestie van "verplichte regels" in het
kader van de herziening van het Verdrag van Rome;
Europese gedragscode over duidelijk taalgebruik in
consumentencontracten;

op zo kort mogelijke
termijn

Voorlichting die kredietgevers die woningkredieten
aanbieden in de precontractuele fase aan de
consumenten moeten geven

auteur: commissie ECON
referentie: 2001/2121
zittingsdocument: A5-0290/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Bolkestein 03/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie,
parlementen van de lidstaten

ervaringsverslag over de onderhandelingen over de
gedragscode;
informatie over de stand van zaken bij toekomstige
onderhandelingen over vrijwillige overeenkomsten, en
toepassing van de aanbeveling door de lidstaten;
evaluatie van de doelmatigheid van de gedragscode;

periodiek

op zo kort mogelijke
termijn
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Versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste
infectieziekten in het kader van armoedebestrijding

auteur: commissie DEVE
referentie: 2001/2006
zittingsdocument: A5-0263/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
WTO, WHO, UNAIDS,
Vergadering ACS-EU, Afrikaanse
Unie, Europese Federatie van de
farmaceutische industrie,
betrokken NGO's (OXFAM,
Artsen zonder Grenzen)

mechanisme dat een effectieve coördinatie verzekert van alle
directoraten-generaal die deelnemen aan het actieprogramma
en verhoging van de desbetreffende middelen;
oprichting van een gemeenschappelijke onderneming
(onderzoeksagentschap) krachtens artikel 171 van het EG-
Verdrag, en wel in nauwe samenwerking met de
ontwikkelingslanden, teneinde het mogelijk te maken onder
goed georganiseerde en gecontroleerde voorwaarden sneller
nieuwe vaccins, behandelingswijzen en klinische tests vrij te
geven ten behoeve van de bevolkingsgroepen die hieraan het
dringendst behoefte hebben;
oprichting van een wereldwijd fonds dat op overdraagbare
ziekten is gericht;
voorstel voor een aan de Commissie te verstrekken mandaat
dat bedoeld is om manieren te onderzoeken en voor te
stellen met het oog op de herziening van de desbetreffende
artikelen van de TRIP's-overeenkomst, teneinde de voor
twintig jaar verleende en in de TRIP's-overeenkomst
vastgelegde octrooibescherming te verkorten en de
voorwaarden aan te geven waaronder de praktijk van "ever
greening" - d.w.z. het proces waarbij na het aflopen van een
octrooi "kleine veranderingen" worden aangebracht in een
geoctrooieerd geneesmiddel - is toegestaan;
mechanismen voor technische en juridische bijstand, in het
kader van de WTO, om de tenuitvoerlegging van de TRIP's-
overeenkomst te bevorderen;
oprichting van een werkgroep "toegang tot geneesmiddelen"
in het kader van de WTO, in samenwerking met de WHO en
UNAIDS;
toewijzing van aanzienlijke middelen in het zesde
kaderprogramma voor onderzoek naar armenziekten;
voorstel inzake door de industrie verwaarloosde ziekten
(zoals trypanosomiasis, filariose, bilharzia en Ebola);
verhoogde en betrouwbare financiering van onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van "vergeten" ziekten door een
publieke verbintenis in de vorm van een internationaal
verdrag;

wetgevingsprocedure
loopt

wetgevingsprocedure
loopt
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Associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Economische Gemeenschap ("LGO")

auteur: commissie DEVE
referentie: 2001/2033
zittingsdocument: A5-0276/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
Vergadering ACS-EU, Comité
van de regio's, ESC, regeringen
van de betrokken lidstaten,
gekozen vergaderingen van de
verschillende plaatselijke
overheidsorganen van de LGO

systematisch ontvangen van vier parlementsleden van de
LGO als waarnemers tijdens de twee maal per jaar
plaatsvindende plenaire vergaderingen van de Paritaire
Parlementaire Vergadering ACS-EU;
oprichting van een specifiek ontwikkelingsfonds voor de
LGO, los van het EOF;

vóór 2007

Ongeval in de AZF-fabriek te Toulouse en herziening
van het milieubeleid van de Unie

auteur: Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0611/2001
procedure/fase: verklaring Commissie

Besluit: aanbeveling aangenomen
met wijzigingen
datum: 03/10/01

Raad: .../...
Commissie: Wallström 1/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen en parlementen van de
lidstaten en de kandidaatlanden,
autoriteiten van de agglomeratie
Toulouse

wederopneming van de begrotingslijn voor noodsituaties;

wetgevingsvoorstellen betreffende uitwerking van een
systeem van "risicovermijding";
versterking van de coördinatie van de Europese
instrumenten van civiele bescherming;
duidelijke vastlegging, bij ongevallen, van de wettelijke
aansprakelijkheid van de industrie en van de autoriteiten die
zijn belast met de ruimtelijke ordening en
bestemmingsplannen;
publicatie van een lijst van locaties in de Europese Unie die
bezorgdheid wekken;
richtsnoeren voor de herziening van de Seveso II-richtlijn;

begrotingsprocedure
2002;
op zo kort mogelijke
termijn

3 maanden (dec.
2001)



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 97

Bulletin 12.11.2001 - NL- PE 305.001

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijschema
Resultaten van de Wereldconferentie tegen racisme in
Durban

auteur: Raad/Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0605/2001
procedure/fase: verklaring Raad/Commissie

Besluit: aanbeveling aangenomen
met wijzigingen
datum: 03/10/01

Raad: Michel 02/10/01
Commissie: Diamantopoulou
02/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen en parlementen van de
lidstaten

diepgaand onderzoek betreffende de wijze waarop de
Europese Unie haar volle gewicht kan aanwenden om op
internationaal niveau invloed uit te oefenen met betrekking
tot de mensenrechten;
onderzoek naar de wijze waarop het EU-geld voor de
Wereldconferentie werd toegewezen en besteed;
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Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad �
Brussel, 21 september 2001

auteur: Raad/Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0666/2001
procedure/fase: verklaring Raad/Commissie

Besluit: aanbeveling aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: Michel 03/10/01
Commissie: Barnier 03/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regering en Congres van de
Verenigde Staten van Amerika

specifieke prioriteit aan samenwerking met de UNHCR bij
de aanpak van het probleem van de Afghaanse
vluchtelingen;
noodzaak om het Euromediterrane parlementaire forum in
het kader van het proces van Barcelona op een eerder tijdstip
bijeen te roepen;

kaderbesluit over het Europees arrestatiebevel en de
gezamenlijke definitie van terrorisme;
samenwerking met de regering van de Verenigde Staten op
basis van VN-resolutie 1368 (2001);
kaderbesluit over gezamenlijke onderzoekteams;
ratificatie van het statuut van het Internationaal
Strafgerechtshof in het kader van de Verenigde Naties;
nodige budgettaire voorzieningen om tegemoet te komen
aan de grotere behoefte op het stuk van
terrorismebestrijding, vluchtelingenhulp en
armoedebestrijding;
mogelijkheid om justitiële en politiële samenwerking - of in
ieder geval de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit, met inbegrip van terrorisme - met
gebruikmaking van artikel 42 van het EU-Verdrag in de
eerste pijler te integreren;
verslag aan het Europees Parlement over de gevolgen van de
terreuraanvallen voor de economische toestand in de wereld;
verzoek aan zijn bevoegde commissie op passende wijze
uitvoering te geven aan dit verslag;
gezamenlijk optreden om een deugdelijk toezicht op de
internationale financiële markten in te stellen en offshore
bankoperaties en belastingparadijzen af te schaffen;

onverwijld

buitengewone
bijeenkomst op 8
nov. 2001 in Brussel
(besluit van de
Conferentie van
voorzitters van 4 oct.
01)

onverwijld

zo spoedig mogelijk

begrotingsprocedure
2002

komende ICG;
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Informele Ecofin-bijeenkomst op 22/23 september
2001 in Luik over het Pact voor stabiliteit en groei

auteur: Raad/Commissie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0602/2001
procedure/fase: verklaring met debat

Besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: Neyts-Uyttenbroeck
03/10/01
Commissie: Solbes Mira
03/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
ECB, regeringen en parlementen
van de lidstaten

gezamenlijke definitie van de term "fundamenteel
begrotingsevenwicht" in het kader van de opstelling van de
stabiliteitsprogramma's;
oprichting van een speciale task force bestaande uit
specialisten uit alle lidstaten en kandidaat-landen, met als
taak een lijst op te stellen van de in de diverse Europese
landen dringend noodzakelijke maatregelen om de financiële
bronnen van internationaal terrorisme op ons continent op
doeltreffende wijze droog te leggen;

Steun voor een kaderovereenkomst in de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0617/2001
procedure/fase: debat mensenrechten

Besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
president, regering en parlement
van Macedonië, secretarissen-
generaal van NAVO en OVSE

voorstellen betreffende het mandaat van het Europees
Bureau voor de wederopbouw;

tijdens het mandaat
van het Bureau
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Verenigde Naties: Werelddag voor de uitbanning van
armoede

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0616/2001
procedure/fase: debat mensenrechten

Besluit: aanbeveling aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
parlementen van de lidstaten,
secretaris-generaal VN, Platform
Sociale NGO's, Europees netwerk
tegen armoede (EAPN),
secretariaat IAO, UNLDC, ACS,
UNICEF, UNCTAD en WVP

plechtig uitroepen van een Europese Dag voor de uitbanning
van armoede (17 oktober);
concrete voorstellen, vóór de wereldconferentie van de
Verenigde Naties over de financiering van ontwikkeling;
openbare evaluatie van het communautaire beleid inzake de
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting;
verslag over de economische, sociale en menselijke kosten
van armoede en sociale uitsluiting, in samenwerking met de
lidstaten, de vakbonden en de verenigingen ter bestrijding
van armoede;
plaatsing op het voorplein van het Europees Parlement in
Brussel van een tegel ter ere van de slachtoffers van
armoede, naar het voorbeeld van de tegels op het voorplein
van het Trocadéro in Parijs, de Raad van Europa in
Straatsburg, de Rijksdag in Berlijn, de Basiliek Sint-Jan van
Lateranen in Rome en de Verenigde Naties in New York;

maart 2002

jaarlijks op
17 oktober

? 17 oktober

Schendingen van de mensenrechten in de Republiek
Vietnam

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument:  B5-0620/2001
procedure/fase: debat mensenrechten

Besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regering en parlement Vietnam

verslag over de volledige inachtneming van de
mensenrechten;
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Gezondheidssituatie in de Republiek
Oezbekistan

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0621/2001
procedure/fase: debat mensenrechten

Besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie,
regering Oezbekistan

verstrekking van de nodige hulp aan de bevolking in
Oezbekistan, in het bijzonder drinkwater en levensmiddelen;
vaststelling van stringentere voorschriften voor
oliemaatschappijen die in het Aralmeer actief zijn, om nog
grotere milieuschade in de toekomst te voorkomen;

Zuidelijke Kaukasus

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument:  B5-0618/2001
procedure/fase: debat mensenrechten

Besluit: aanbeveling aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen Armenië,
Azerbeidzjan en Georgië

organisatie van een conferentie van de drie landen in de
zuidelijke Kaukasus en de Europese Unie om een strategie
op te stellen voor regionale samenwerking;
oprichting van een institutionele structuur voor de
samenwerking in de zuidelijke Kaukasus, waarbij de
Europese Commissie adviserende en technische diensten
verstrekt;
organisatie van een conferentie inzake investeringen en
economische ontwikkeling in de zuidelijke Kaukasus met
deelneming van banken en bedrijven in de Europese Unie;
oprichting van een delegatie van de Europese Commissie in
Armenië en Azerbeidzjan;
verslag over de in deze resolutie genoemde initiatieven;
uitgebreid verslag over de toestand, samenwerking en
initiatieven in de regio en uitwerking van een
gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie voor de
zuidelijke Kaukasus;

op zo kort mogelijk
termijn
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Politieke situatie in Myanmar (Birma)

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0622/2001
procedure/fase: debat mensenrechten

Besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
lidstaten ASEAN, NLD, Aung
San Suu Kyi, SPDC

gemeenschappelijke verklaring die de internationale
gemeenschap en het volk van Birma de nodige informatie
verschaft over de vooruitgang die al dan niet bij de
besprekingen geboekt wordt;
onderzoek naar de manier waarop met zo weinig mogelijke
politieke tussenkomst van het militaire bewind humanitaire
hulp kan worden bezorgd aan de meest noodlijdende
gebieden;

Oost-Timor

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0625/2001
procedure/fase: actualiteitendebat

Besluit: aanbeveling aangenomen
met wijzigingen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
parlementen lidstaten, gekozen
constituerende vergadering en
toekomstige regering Oost-Timor,
Veiligheidsraad, SG VN en Hoge
Commissaris voor de
mensenrechten VN,
Vredesnobelprijswinnaars.
Ximenes Belo et Ramos Horta,
leider van het Timorese verzet
Xanana Gusmão

uitzending van een waarnemingsmissie met Europese
waarnemers, ook van het Europees Parlement, voor de
presidentsverkiezingen van 2002;
opstelling van een algemeen concept voor de
ontwikkelingshulp van het land, zodat de hulp zijn doel
bereikt en in het belang van de bevolking wordt gebruikt;

2002
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Colombia

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0632/2001

procedure/fase: actualiteitendebat

Besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie,
regering Colombia, Hoge
Commissaris voor de
mensenrechten VN

halfjaarlijks rapport over de situatie rond het vredesproces
en de mensenrechten in Colombia;

zo snel mogelijk

Octrooieren van menselijke genen

auteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0633/2001
procedure/fase: actualiteitendebat

Besluit: aanbeveling aangenomen
datum: 04/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 04/10/01
bestemd voor: Raad, Commissie,
regeringen lidstaten, Europees
Octrooibureau

heroverweging van het vraagstuk van het octrooieren van
genen;
nemen van de nodige maatregelen opdat de genetische code
van de mens in de gehele wereld vrijelijk beschikbaar is
voor onderzoek;



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 43
Type: http:

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
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Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Stefania.Barbesta@esc.eu.int
New: mailto:Stefania.Barbesta@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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