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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:

35/01 Sportcentra in Brussel en Straatsburg

36/01 Bewaringstermijn van elektronische post in de brievenbussen van parlementsleden en
assistenten teruggebracht tot 45 dagen

37/01 Wijziging van bepaalde voorschriften in de Regeling kosten en vergoedingen van de
leden

38/01 As flights have resumed at Zaventem Airport, the shuttle service between Parliament
and the nearest airports is to end

39/01 Toegang tot de Wiertzstraat

40/01 Ontwerp voor een petitie die ten doel heeft de afbraak van het oude station
van de Leopoldwijk te voorkomen

42/01 Invoering van een elektronisch systeem voor opstelling van opgaven van financiële
belangen door de leden van het Europees Parlement

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN NEDERLANDS AFGEVAARDIGDE IN

HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 12 november 2001 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Adriaan VERMEER

ter vervanging van de heer Jan-Kees WIEBENGA (ELDR/NL), met ingang van 6 november 2001.

______________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 28.11.2001

Indiener Onderwerp Nr.

Frank Vanhecke Taalgebruik bij het  indienen van Europese projecten bij
de Commissie

E-3042/01

Elmar Brok Het belang van geo-informatie voor de ontwikkeling van
de economie

E-3043/01

Ioannis Marinos Cohesiefonds en DEIACH E-3044/01

Glenys Kinnock Aanwezigheid van badmeesters/strandwachten E-3045/01

Albert Maat Invoer van gezouten kipfilet E-3046/01

Ilda Figueiredo Trans-Europese energienetten E-3047/01

Ilda Figueiredo Lloyd's en Richtlijn 73/239/EEG E-3048/01

Alexandros Alavanos Controle met betrekking tot de gezondheid en de
veiligheid van werknemers

E-3049/01

Alexandros Alavanos Aanvullende gegevens over de gezondheid en de
veiligheid van werknemers

E-3050/01

Alexandros Alavanos Wegenbouwkosten in Griekenland E-3051/01

Anna Karamanou Vrijlating van gegijzelden E-3052/01

Anna Karamanou Vrijlating van gegijzelden E-3053/01

Anna Karamanou Religieuze onrust in Nigeria E-3054/01

Anna Karamanou Religieuze onrust in Nigeria E-3055/01

Isidoro Sánchez García Vrijwaring van de toegang tot ultraperifere eilanden en
regio's via het luchtruim in het licht van de huidige
internationale crisis in de luchtvaart

E-3056/01

María Sornosa Martínez Controlemaatregelen voor de fabricage en invoer van
medische apparatuur

E-3057/01

Vincenzo Lavarra en Giovanni
Pittella

Verzoek om uitstel voor de voltooiing van multiregionale
operationele programma's

E-3058/01

Hiltrud Breyer Nieuwe bewijzen voor misbruiken - afschaffing subsidies
voor fokken van vechtstieren

E-3059/01

Pere Esteve Verkeerde benaming van de Illes Balears E-3060/01

Cristiana Muscardini en Antonio
Mussa

Chemische en bacteriologische stoffen -
airconditioningsystemen

E-3061/01
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Erik Meijer Het bevorderen van integratie en toekomstperspectief voor
Roma-kinderen door een toereikend aanbod van onderwijs
in eigen taal en cultuur

E-3062/01

Erik Meijer De vliegramp van 8 oktober 2001 en het ontbreken van
grondradar tijdens de voortgezette openstelling van de op
te heffen oude Milanese luchthaven Linate

E-3063/01

Jan Andersson Geschil inzake havengelden E-3064/01

Gerhard Schmid Belgische minister van Buitenlandse Zaken verstrikt in
corruptieschandaal

E-3065/01

Mario Borghezio Geen Duitse schadevergoeding voor voormalige militaire
en civiele Italiaanse geïnterneerden

P-3066/01

Olivier Dupuis Uitwijzing van de heer Fava Minor uit de Volksrepubliek
China

P-3067/01

Ian Hudghton Beleid aangaande centrale containerhavens P-3068/01

Neil MacCormick Beleid inzake havens als knooppunt voor het
containerverkeer

P-3069/01

Chantal Cauquil Dolfijnen die omkomen in de communautaire wateren P-3070/01

Michl Ebner Microfiltratie van rauwe melk op het landbouwbedrijf E-3071/01

Hiltrud Breyer Salmonellazieken door ondeskundig vervoer van dieren en
grootschalige dierenhouderij

E-3072/01

Mihail Papayannakis Erkenning van diploma's van architecten E-3073/01

Carlos Bautista Ojeda Discriminatie van gehandicapte piloten in Spanje E-3074/01

Isidoro Sánchez García Gedurende de periode 1991-2001 door de Canarische
Eilanden ontvangen steun aan ultraperifere regio's

E-3075/01

Luis Berenguer Fuster Inbreukprocedure wegens toekenning van overheidssteun
aan Terra Mítica (Alicante): toegekende leningen

E-3076/01

Luis Berenguer Fuster Inbreukprocedure wegens toekenning van overheidssteun
aan het themapark "Terra Mítica" (Alicante)

E-3077/01

Bart Staes Europees standpunt met betrekking tot de ontwikkeling
van een anti-rakettenschild door de Verenigde Staten

E-3078/01

Ilda Figueiredo Handelspakket met Pakistan en de gevolgen daarvan voor
de sector textiel en kleding

E-3079/01

Sérgio Marques Kernfusie in het zesde kaderprogramma E-3080/01

Jonas Sjöstedt De praktische invoering van Eurodac E-3081/01

Jonas Sjöstedt Kosten voor uitbreiding van migratiecontrole voor het
Schengengebied

E-3082/01
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Marialiese Flemming Europese veiligheidsnormen en beschermingsmaatregelen
voor kerncentrales

P-3083/01

Gabriele Stauner Mededelingen van deskundigen over de
gezondheidsrisico's van vervalste boter

P-3084/01

Konstantinos Hatzidakis Stand van zaken bij de uitvoering van de programma's van
het communautair bestek en de werken van de
Cohesiefonds

E-3085/01

Rosa Miguélez Ramos Reizen van de directeur-generaal Visserij E-3086/01

Erik Meijer De voorgenomen bouw van 109 windmolens in de
trekvogelroute langs het Nederlandse deel van de
Waddenzee en tijdige melding van strijdigheid met
richtlijnen

E-3087/01

Erik Meijer De verontrusting van Stephen Hawking over het
uitsterven van de mensheid als gevolg van ongelukken bij
biologische experimenten op het gebied van
gentechnologie

E-3088/01

Erik Meijer Gelijkstelling van de strijd tegen HIV/Aids en tropische
ziekten met de bestrijding van miltvuur door het voor
iedereen bewerkstelligen van toegang tot medicijnen

E-3089/01

Sérgio Marques Programma's in het kader van URBAN II E-3090/01

Alexandros Alavanos Gang van zaken bij de herstructurering van de Griekse
wijnbouw

E-3091/01

Alexandros Alavanos Gang van zaken bij het olijfkadaster van Griekenland E-3092/01

Alexandros Alavanos Gebruik van de middelen van het Communautair Fonds
voor onderzoek en informatie over tabak

E-3093/01

Stavros Xarchakos CD vervalsing E-3094/01

Stavros Xarchakos Koppelaarsbendes E-3095/01

Mihail Papayannakis Toepassing van de richtlijnen betreffende de gezondheid
en de veiligheid op de plaats van het werk

E-3096/01

Heidi Hautala Overgangsperiode voor Finland voor de beperking van
dioxine

E-3097/01

Claude Moraes Het geval Tracey Housel, een Britse onderdaan die in
Georgia, USA, op zijn terechtstelling wacht

P-3098/01

W.G. van Velzen Staalindustrie, Amerikaanse staatssteun en
importbeperkingen

P-3099/01

Alexandros Alavanos Heffing van een bijkomende nationale belasting op
bosbouwproducten in Griekenland

E-3100/01
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Struan Stevenson en anderen Schelvisvisserij E-3101/01

Yasmine Boudjenah Levering van materiaal dat voor interne repressie gebruikt
kan worden aan derde landen

E-3102/01

Yasmine Boudjenah Levering van materiaal dat voor interne repressie gebruikt
kan worden aan derde landen

E-3103/01

Yasmine Boudjenah Ratificatie van de overeenkomst van Kotonu E-3104/01

Yasmine Boudjenah Praktijken van internatonale financiële instellingen E-3105/01

Jean-Claude Fruteau Studie over de weerslag van het initiatief alles behalve
wapens

P-3106/01

Torben Lund EU-transportsteun vernielt natuurrijkdom in Oost-Europa P-3107/01

Chris Davies EC-keurmerk op verdovingswapens E-3108/01

Chris Davies Procedures voor de verlening van studiebeurzen van het
Europees Sociaal Fonds aan universiteitsstudenten

E-3109/01

Bart Staes Toepassing Europese regelgeving inzake openbare
aanbestedingen

E-3110/01

Erik Meijer Aanvaarden of tegengaan van de voortgaande stappen van
het computerbedrijf Microsoft om door koppelverkoop
een onaantastbare monopoliepositie te verwerven.

E-3111/01

Erik Meijer Gevolgen van het voorgestelde Raamwerk anti-terrorisme
en het Europees aanhoudingsbevel voor thans bestaande
burgerrrechten

E-3112/01

Theresa Villiers Uitgaven voor gezondheidszorg P-3113/01

Theresa Villiers Uitgaven voor gezondheidszorg E-3114/01

Rosa Miguélez Ramos Steun aan de mosselsector in de Languedoc (Frankrijk) E-3115/01

Giovanni Pittella Toestand van het milieu in Marianna di Pietrabianca
(Catanzaro, Italië)

E-3116/01

Karin Riis-Jørgensen De luchtvaartindustrie na de 11de september P-3117/01

Emilia Müller Leader+ P-3118/01

Vraag geannuleerd P-3119/01

Graham Watson Niet voor de menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten

E-3120/01

Brice Hortefeux Veiligheid van tunnels P-3121/01

Christos Folias Problemen met het beheer van de spoorwegprojecten in
Griekenland in het kader van het CB

P-3122/01

Karin Riis-Jørgensen Richtlijn 98/34/EG - kennisgeving 2001/0267/NL E-3123/01
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Rolf Linkohr Omzetting van evacuatierichtlijn 89/618/Euratom E-3124/01

María Valenciano Martínez-Orozco Financiering van 85% van de bouwkosten van een nieuwe
metrolijn in de autonome regio Madrid

E-3125/01

Piia-Noora Kauppi Harmonie in de mededingingswetgeving E-3126/01

Piia-Noora Kauppi Vermogen van radio-uitzendingen E-3127/01

Jean-Claude Fruteau Gevolgen van de partnerschapsovereenkomst ACS-EU en
het EBA-initiatief voor de ultraperifere regio's

E-3128/01

Monica Frassoni Gebruik van de golfvelden te Is Arenas op Sardinië
(Italië)

E-3129/01

Mario Borghezio Terroristische aanslagen op christenen in Pakistan E-3130/01

Roberta Angelilli Bescherming van het cultureel erfgoed na de aanslagen in
New York en Washington

E-3131/01

W.G. van Velzen Vervolgvraag discriminatie mobiele telefonie E-3132/01

Avril Doyle Verordening 925/1999 van de Raad betreffende de
inschrijving en het gebruik in de Gemeenschap van
bepaalde typen civiele subsonische straalvliegtuigen

P-3133/01

Jan Mulder Gevolgen van overheidsfinanciering BSE-
voorzorgsmaatregelen

P-3134/01

Salvador Garriga Polledo Overzicht van fraude en onregelmatigheden ten nadele
van het ESF en het EFRO in Spanje tijdens de periode
1994-1999

P-3135/01

Mark Watts Exportrestituties voor slachtvee E-3136/01

Glyn Ford Boete voor de Franse voetbalbond in verband met de
verkoop van kaartjes voor het Wereldkampioenschap
voetbal

E-3137/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Verbod op het gebruik van drijfnetten in de Europese
Unie

E-3138/01

Gianfranco Dell'Alba Vergoedingen voor dienstreizen van de ambtenaren van
de Commissie

E-3139/01

Hanja Maij-Weggen Opslag van kernafval uit EU-lidstaten in Rusland P-3140/01

Konstantinos Hatzidakis Problemen bij de uitvoering van spoorwegprojecten in
Griekenland die gefinancierd worden uit de
communautaire steunbestekken

P-3141/01

Gary Titley Verordeningen betreffende overheidssteun en kleine en
middelgrote ondernemingen (KMO)

P-3142/01

Luciano Caveri Mont-Blanctunnel P-3143/01
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Carlos Coelho Vertragingen bij omzetting richtlijnen P-3144/01

Jo Leinen Omzetting evacuatierichtlijn 89/618/Euratom E-3145/01

Gary Titley Vrijlating van vermiste soldaten uit Israël E-3146/01

Nicholas Clegg Informatiepakketten voor gemakkelijk gebruik van de
euro

E-3147/01

Jaime Valdivielso de Cué Visserij E-3148/01

Brice Hortefeux Belastingparadijzen binnen de Europese Unie E-3149/01

Brice Hortefeux Vennootschapsbelasting E-3150/01

Luciano Caveri Mont Blanc-tunnel E-3151/01

Lousewies van der Laan Biometrisch paspoort E-3152/01

Helena Torres Marques Kosten van de via het Multibanco-netwerk in Portugal
verrichte operaties

E-3153/01

Karin Riis-Jørgensen Inbreuk op de mededingsregels E-3154/01

Karin Riis-Jørgensen Interpretatie van Richtlijn (94/62/EG) betreffende
verpakking en verpakkingsafval

E-3155/01

Charles Tannock Inbeslagneming van vermoedelijke smokkelwaar door de
Britse douane aan toegangspunten tot het VK

E-3156/01

Charles Tannock Transparantie in de toepassing van de inspectieprocedures
ten aanzien van de instandhouding van de kabeljauw- en
schelvisbestanden in de Noordzee

E-3157/01

Massimo Carraro en Giovanni
Pittella

Airbus E-3158/01

Jens-Peter Bonde Kopie van Gemeenschapswetgeving en
screeningsverslagen

E-3159/01

Jannis Sakellariou Motorrijtuigenbelasting E-3160/01

Bertel Haarder De rol van Denemarken in de bestrijding van seksueel
misbruik van kinderen

E-3161/01

Christopher Heaton-Harris Absenteïsme onder het personeel van de Commissie E-3162/01

Theresa Villiers Veroordelingen wegens witwaspraktijken E-3163/01

Theresa Villiers Veroordelingen wegens witwaspraktijken E-3164/01

Lord Inglewood Sellafield en de Ierse regering E-3165/01

Lord Inglewood Sellafield en de Ierse regering E-3166/01

Fernando Fernández Martín Cofinanciering van samenwerkings- en
ontwikkelingsprojecten

E-3167/01



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN16

Bulletin 10.12.2001 - NL- PE 312.594

Fernando Fernández Martín Hulpprogramma voor straatkinderen en straatjongeren in
Colombia

E-3168/01

Sergio Berlato Oneerlijke concurrentie in de sector van de aquacultuur in
Europa

E-3169/01

Sebastiano Musumeci Regels voor de diensten van algemeen belang in de
Europese Unie

E-3170/01

Cristiana Muscardini Ongeluk in de Gottard-tunnel E-3171/01

Maria Sanders-ten Holte Onveiligheid bij het vervoeren van kinderen op motoren E-3172/01

Erik Meijer Het verwerven van voorkennis door leden van de
Europese Commissie van een ambtelijke inventarisatie
van mogelijke misstanden

P-3173/01

Ioannis Averoff Milieueffecten van de bouw van hydro-elektrische
installaties in Epirus

P-3174/01

Marco Cappato Verdwijning van Keuakoun, Sisa-At, Phengphanh,
Chanmanivong en Keochay

P-3175/01

Werner Langen Definitieve aanmelding vogelbeschermingsgebieden in
Duitsland

P-3176/01

Christos Zacharakis Moord op de hongerstakers in Turkije P-3177/01

Reimer Böge Nieuwe regeling van de invoercontingenten voor bevroren
rundvlees

E-3178/01

Herbert Bösch Verslag over de verlening van staatssteun in de sector
kabelbanen en skiliften

E-3179/01

Christos Zacharakis Moord op hongerstakers in Turkije E-3180/01

John McCartin Vrij verkeer van personen E-3181/01

Alexander de Roo Stortplaats op het eiland Gozo (Malta) E-3182/01

Carlos Bautista Ojeda Beschadiging van gewassen door de wilde fauna in het
natuurpark van Baza

E-3183/01

Mario Borghezio Door wie werd het Islamitisch Centrum van Milaan
gedekt?

E-3184/01

Mario Borghezio Noord-Cyprus "toevluchtsoord" van het terrorisme:
Europa dient op te treden tegen Turkije

E-3185/01

Hanja Maij-Weggen Bushmeat E-3186/01

Hanja Maij-Weggen Bushmeat E-3187/01

Jan Mulder Europese steun voor de ontwikkeling van
bedrijventerreinen

E-3188/01
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Willi Rothley Talen in de EU P-3189/01

Christel Fiebiger Bijeenkomst betreffende de continentale biogeografische
regio (Natura 2000)

E-3190/01

Elizabeth Lynne Europees CE-keurmerk op verdovingswapens E-3191/01

Raffaele Costa Financiering van transeuropese netwerken E-3192/01

Raffaele Costa Europese bijdragen voor verenigingen en organisaties E-3193/01

Antonios Trakatellis Metro van Thessaloniki - gegevens over het verloop van
de werkzaamheden en de opname ervan in het derde
communautair bestek

P-3194/01

James Provan Subsidie voor de Europese Federatie van Journalisten E-3195/01

Jens-Peter Bonde Informatie E-3196/01

Christos Folias en Konstantinos
Hatzidakis

Optreden van de Griekse autoriteiten in geval van
tekortkomingen

E-3197/01

Konstantinos Hatzidakis Gang van zaken bij de tenuitvoerlegging van het
wegenbouwproject PATHE

E-3198/01

Konstantinos Hatzidakis Gang van zaken bij de voltooiing van projecten in verband
met de Olympische Spelen

E-3199/01

Konstantinos Hatzidakis Tenuitvoerlegging van het programma "geïntegreerde
maatregelen" ter bestrijding van de werkloosheid in
Griekenland

E-3200/01

Konstantinos Hatzidakis Defecten in de snelweg ten hoogte van Malakassa E-3201/01

Graham Watson Herstel van de luchtvaartindustrie na de terroristische
aanslagen van 11 september

E-3202/01

Giovanni Pittella Overdracht bedrijfsonderdeel van Ericsson aan het
concern El.Man

E-3203/01

Mihail Papayannakis Illegale stortplaats in de Kotychi-lagune in het
departement Ilia

E-3204/01

Alexander de Roo en anderen Prijs van voor irrigatie gebruikt water en het Spaanse
Nationale Hydrologische Plan

E-3205/01

Francisca Sauquillo Pérez del Arco
en María Sornosa Martínez

Kunststofvergassingsinstallatie van Poligás in Ribesalbes E-3206/01

Robert Goebbels Gemeenschappelijk Europees luchtruim E-3207/01

Adriana Poli Bortone en Elizabeth
Montfort

Het recht op leven E-3208/01

Stefano Zappalà en Antonio Tajani Het eiland Santo Stefano E-3209/01
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Erik Meijer De botsing tussen uitbreiding van de Rotterdamse haven
met een 'Tweede Maasvlakte' in de Noordzee en de
toepassing van de vogelrichtlijn

E-3210/01

Kathalijne Buitenweg Verblijfsvergunningen gehuwden van hetzelfde geslacht E-3211/01

John Bowis en anderen Economisch-effect-evaluatie voor de richtlijn over
fysische agentia (trillingen)

E-3212/01

Philip Bradbourn en anderen Gevolgen van het nieuwe 500 EUR-biljet voor het
witwassen van geld

E-3213/01

Camilo Nogueira Román Bijeenkomst van 4 november 2001 in Londen E-3214/01

Torben Lund Dons plukken van levende ganzen P-3215/01

Jean Lambert Desinfectering van vliegtuigen E-3216/01

Jean Lambert Krachtcentrales in Megalopolis, Griekenland E-3217/01

Jean Lambert EU-geld voor vervoer in de Peloponnesus E-3218/01

Pere Esteve Oprichting van een Europees Civiel Vredeskorps E-3219/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub i) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3220/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub j) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3221/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub k) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3222/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 3 sub a) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3223/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 3 sub b) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3224/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 3 sub c) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3225/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 3 sub d) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3226/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 3 sub e) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3227/01
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Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 3 sub f) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3228/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub a) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3229/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub b) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3230/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub b) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3231/01

Maurizio Turco Balans van de actie in Afghanistan in het licht van artikel
4, sub c van het Gemeenschappelijk standpunt van de
Raad d.d. 22 januari 2001

E-3232/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub d) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3233/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub e) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3234/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub f) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3235/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub g) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3236/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub h) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3237/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 4 sub i) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3238/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 5 sub a) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3239/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 5 sub b) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3240/01
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Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 5 sub c) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3241/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub c) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3242/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 5 sub d) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3243/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 6 sub a) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3244/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 6 sub b) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3245/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 6 sub c) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3246/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub d) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3247/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub e) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3248/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub f) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3249/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub g) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3250/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub h) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3251/01

Maurizio Turco Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van
artikel 2 sub a) van het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 22 januari 2001

E-3252/01

Jan Wiersma Roma-activist Rudko Kawczynski P-3253/01

Daniela Raschhofer Terugvordering van eigen middelen in het kader van de
fraudebestrijding

E-3254/01

Daniela Raschhofer Uitvoering van programma's en steun voor grensregio's E-3255/01
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André Brie Het lot van de ontvoerde Israëlische soldaten E-3256/01

Nirj Deva Zelfbeschikking E-3257/01

Paul Lannoye Dierproeven E-3258/01

Mario Borghezio Gebruik van de Occitaanse taal tijdens de Winterspelen
van 2006 in Turijn

E-3259/01

Jan Wiersma Roma-activist Rudko Kawczynski E-3260/01

Joke Swiebel Verordening (EG) nr. 1347/2000 en openstelling
burgerlijk huwelijk en adoptie door personen van
hetzelfde geslacht in Nederland

E-3261/01

Gary Titley Vrijheid van de media in Georgië E-3262/01

Carlos Bautista Ojeda Communautair tabakfonds P-3263/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Stroom illegale immigranten naar Griekenland - De rol
van Turkije als kandidaat-lidstaat

P-3264/01

Alexandros Alavanos Wijziging van het onderzoekprogramma met het oog op
de bestrijding van miltvuur

E-3265/01

Alexandros Alavanos Aanbevelingen van de Commissie betreffende het
werkgelegenheidsbeleid in Griekenland

E-3266/01

Alexandros Alavanos Het Kourna-meer E-3267/01

Alexandros Alavanos Het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van
slachtoffers van geweldmisdrijven

E-3268/01

Alexandros Alavanos Toezicht op miltvuurlaboratoria in Europa E-3269/01

Nirj Deva Nabob Khair Baksh Marri E-3270/01

Sebastiano Musumeci Belemmeringen voor de export van bloedsinaasappelen E-3271/01

Raffaele Costa Radicale militanten in Laos en eerbied voor de
mensenrechten

E-3272/01

Frank Vanhecke Steun luchtvaartindustrie E-3273/01

Patricia McKenna Plannen voor de ontwikkeling van de aquacultuur in
Ierland

P-3274/01

Michl Ebner Koop van tweedehands auto's binnen de Gemeenschap -
fiscale behandeling

E-3275/01

Michl Ebner Overplaatsing van OLAF-ambtenaren E-3276/01

Hiltrud Breyer Kerncentrales als mogelijk doelwit van terreuraanslagen E-3277/01

Konstantinos Hatzidakis Problemen bij de financiering van de bouw van het
kuuroord van Killini, in Griekenland

E-3278/01
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Glyn Ford Vrijstelling van voorschrijfkosten E-3279/01

John McCartin Overeenkomst van Lomé en ontwikkelingshulp van de
Europese Unie

E-3280/01

Isidoro Sánchez García Gemeenschappelijk standpunt van de Raad tegenover
Cuba

E-3281/01

Laura González Álvarez Milieuvervuiling van San Claudio (Oviedo, Asturië) E-3282/01

Laura González Álvarez Verbod voor Spaanse vissersboten om hun vangst aan
land te brengen in de haven van La Rochelle (Frankrijk)

E-3283/01

Francesco Rutelli Europese dag tegen de doodstraf E-3284/01

Paulo Casaca Tabaksmokkel E-3285/01

Paulo Casaca Financiële correcties op het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

E-3286/01

Ilda Figueiredo Restituties voor het gebruik van zetmeel uit aardappelen
en granen en steun voor aardappelzetmeel

P-3287/01

Martin Callanan Budgettaire uitgaven 1999 E-3288/01

Christopher Heaton-Harris Tabaksubsidie E-3289/01

Christopher Heaton-Harris Maatschappelijke integratie in de lidstaten E-3290/01

Christopher Heaton-Harris Sportfinanciering E-3291/01

Jonas Sjöstedt Eventuele discriminatie van vrouwen  in de bepalingen
van de Zweedse verzekering voor arbeidsongevallen

E-3292/01

Jonas Sjöstedt Steun van de Commissie aan het Team Europe Junior E-3293/01

Jonas Sjöstedt De uitzondering voor Zweden op het gebied van
levensmiddelen

E-3294/01

Jonas Sjöstedt Deregulering van de kusthavens E-3295/01

Jonas Sjöstedt Gebrek aan controle op zuiveringsslib E-3296/01

Jonas Sjöstedt Zweeds verbod op legbatterijen E-3297/01

Jonas Sjöstedt Ingetrokken EU-steun wegens verwaarlozing van dieren E-3298/01

Jonas Sjöstedt Bijstand aan Slowakije E-3299/01

Jonas Sjöstedt Harmonisatie van de accijns op alcohol E-3300/01

Jonas Sjöstedt Harmonisatie van gasflessen E-3301/01

Jonas Sjöstedt Benadeling van koolzaadolie E-3302/01

Jonas Sjöstedt Vermeende onregelmatigheden bij het Bureau voor
internationale  programma's in Stockholm

E-3303/01
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Jonas Sjöstedt Salmonella in ingevoerd vlees in Zweden E-3304/01

Jonas Sjöstedt Het monopolie op de Zweedse markt van kansspelen E-3305/01

Jonas Sjöstedt De Zweedse wet op het merken van honden E-3306/01

Hiltrud Breyer Aanbeveling betreffende het houden van pelsdieren E-3307/01

Konstantinos Hatzidakis Terroristencellen in de Balkan E-3308/01

Konstantinos Hatzidakis Verschijnselen van wanbeheer door de Griekse
pensioenfondsen

E-3309/01

Ioannis Souladakis De huidige crisis in de luchtvaart- en toeristensector in
Europa

E-3310/01

Salvador Garriga Polledo Toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie E-3311/01

Salvador Garriga Polledo Stem van de Europese Unie in de wereld E-3312/01

Salvador Garriga Polledo Steun voor de bevordering van de wijnconsumptie in de
EU

E-3313/01

Jorge Hernández Mollar Handvest van de rechten van rechtsbijstandscliënten E-3314/01

Jorge Hernández Mollar Arbitrage voor de toeristische sector in de Europese Unie E-3315/01

Jorge Hernández Mollar Steun voor het op de markt brengen van ecologische
producten uit Andalusië

E-3316/01
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VRAGENUUR  (B5-0338/01) 13 en 14 november 2001

32 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Chris DAVIES Beleidskeuzen voor het integratieproces van Cardiff H-0778/01

Manuel MEDINA ORTEGA Veel illegale immigranten zoeken hun heil op de Canarische
eilanden

H-0781/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Verwijzing naar het nationalisme in de conclusies van de
Europese Raad van 21 september 2001

H-0783/01

Antonios TRAKATELLIS Clandestiene binnenkomst van illegale immigranten in
Griekenland via Turkije - Schending van de
partnerschapsovereenkomst

H-0784/01

Mihail PAPAYANNAKIS Uitspraken van de heer Berlusconi H-0788/01

Ioannis MARINOS Vermelding van bijkomende gegevens op de nieuwe
identiteitskaarten van de EU

H-0791/01

Catherine STIHLER Discriminatie volgens leeftijd H-0795/01

María IZQUIERDO ROJO Specifieke maatregelen voor de opvang van en hulp aan de
bevolking van Afghanistan

H-0796/01

Alexandros ALAVANOS Stroom Afghaanse vluchtelingen op weg naar Europa H-0825/01

Lennart SACRÉDEUS Doodstraf geëist tegen 16 Afghanen wegens wisseling van
godsdienst

H-0797/01

Pat GALLAGHER Prioriteiten in de visserijsector tijdens de tweede helft van het
Belgische voorzitterschap

H-0806/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Herziening van het gemeenschappelijk standpunt over Cuba H-0807/01

Liam HYLAND Plattelandsvlucht stopzetten H-0810/01

Brian CROWLEY Europees burgerschap, studenten en staatssteun H-0814/01

James FITZSIMONS Sellafield en de dreiging van het terrorisme H-0816/01

Proinsias DE ROSSA MOX (plutonium in gemengd oxide)-installatie in Sellafield H-0824/01

Jonas SJÖSTEDT Nieuwe dioxinevoorschriften bedreigen visstand in Oostzee H-0820/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Belgisch voorzitterschap: verordening betreffende tekeningen
en modellen

H-0838/01
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Afghanistan en drugs H-0857/01

Nuala AHERN Bedreiging van kerninstallaties na de 11de september H-0849/01

Minerva MALLIORI Ernstige ongewenste nevenwerkingen bij de consumptie van
"energy drinks" in de Unie

H-0839/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

Mevrouw REDING

Mihail PAPAYANNAKIS Verbod van op kinderen gerichte reclame H-0772/01

Theresa ZABELL Antidopingagentschap H-0776/01

Gerard COLLINS Het Europese Jaar van de Talen H-0805/01

De Heer LIIKANEN

Neil MacCORMICK EG-veiligheidsmerk op apparaten die als foltertuig kunnen
worden gebruikt

H-0786/01

Catherine STIHLER Elektroshockwapens H-0790/01

William NEWTON DUNN CE-keurmerken H-0801/01

David BOWE Voorgesteld verbod op fluorkoolwaterstoffen H-0800/01

Jonas SJÖSTEDT Zweeds verbod op cadmium in commerciële mest H-0821/01
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Heer VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Veel illegale immigranten zoeken hun heil op de Canarische
eilanden

H-0782/01

Ioannis MARINOS Vermelding van de geloofsovertuiging op de nieuwe
identiteitskaarten van de EU

H-0792/01

María IZQUIERDO ROJO Toepassing van fundamentalistische wetten in de Europese
Unie

H-0794/01

_______________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
November 2001

Instelling

Aantal
inge-

diende
vragen

Plenair be-
handelde
vragen

Vragen
met

schrifte-
lijk

antwoord

Aanvullende
vragen

Wegens
afwezig-
heid van
indiener
vervallen
vragen

Door
indiener in-
getrokken

vragen

Reeds op
ontwerp-
agenda

geplaatste
vragen

Vertegenwoordigers
Van de instellingen

Raad 27 18 4 3 4 1 0 Mevrouw DURANT

Commissie 57 14 43 7 0 0 0 Mevrouw de PALACIO
Mevrouw REDING
De heer LIIKANEN
De heer VITORINO

Totaal 84 32 47 10 4 1 0
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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 13

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE De Twin Towers in New York 10.10.2001 10.01.2002 6

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 19

                                                     
1 Situatie op 16.11.2001
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

DUFF
(ELDR)

Herziening van het Reglement met
betrekking tot de parlementaire
immuniteit

AFCO (P) 12.11.01

MARTIN
(PSE)

Hervorming van de procedures en
instellingen voor begrotingscontrole
(par.18 resolutie v.h. EP d.d. 13.12.00)

AFCO (P) 12.11.01

von WOGAU
(PPE-DE)

Tenuitvoerlegging van de wetgeving in
het kader van de financiële diensten

AFCO (P) 13.11.01

BROK
(PPE-DE)

Macrofinanciële bijstand aan de Federale
Republiek Joegoslavië (wijz. van besluit
2001/549/EG)

AFET (A) 13.11.01 C5-0559/01

BROK
(PPE-DE)

Toekenning van macrofinanciële bijstand
aan Bosnië-Herzegovina (wijz. besl.
1999/325/EG)

AFET (A) 13.11.01 C5-0558/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Besluit van de Raad betreffende
oprichting van een EUROJUST-team

BUDG (A) 06.11.01 C5-0396/00

RÜBIG
(PPE-DE)

Strijd tegen AIDS, tuberculose en
malaria: wereldfonds, bijdrage van de
Gemeenschap

BUDG (A) 12.11.01 C5-0520/01

STENMARCK
(PPE-DE)

Gemeenschappelijke regels op het gebied
van de veiligheid in de burgerluchtvaart

BUDG (A) 12.11.01 C5-0481/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Instandhouding, verzameling en gebruik
van genetische hulpbronnen in de
landbouw (wijz. ver. 1258/1999/EG)

BUDG (A) 21.11.01 C5-0581/01

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Actieprogramma voor administratieve
samenwerking op het gebied van
buitengrenzen, visa, asiel en immigratie
(ARGO)

BUDG (A) 21.11.01 C5-0553/01

PSE-Fraktie Omschakeling van akkerbouwareaal op
extensieve veehouderij in Portugal

BUDG (A) 21.11.01 C5-0512/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PPE-DE Fraktie Europees Jaar van opvoeding door sport
2004

BUDG (A) 21.11.01 C5-0497/01

FÄRM
(PSE)

Macrofinanciële bijstand aan de Federale
Republiek Joegoslavië (wijz. van besluit
2001/549/EG)

BUDG (P) 12.11.01 C5-0559/01

FÄRM
(PSE)

Toekenning van macrofinanciële bijstand
aan Bosnië-Herzegovina (wijz. besl.
1999/325/EG)

BUDG (P) 12.11.01 C5-0558/01

THEATO
(PPE-DE)

Besluit van de Raad betreffende
oprichting van een EUROJUST-team

CONT (A) 06.11.01 C5-0396/00

BLAK
(PSE)

Kwijting 2000: 6de, 7de en 8ste Europees
Ontwikkelingsfonds (EOF). Mededeling

CONT (P) 06.11.01 C5-0209/01

MORGAN
(PSE)

Kwijting 2000: algemene begroting EG,
overige afdelingen, kwijting 96,97,98,99:
ESC

CONT (P) 06.11.01 C4-0197/97
C4-0353/98
C5-0008/99
C5-0312/99
C5-0239/01
tot
C5-0244/01

STAES
(VERTS/ALE)

Kwijting 2000: gedecentraliseerde
agentsch.(Eur. Stichting tot verbetering
v/d levens-& arbeidsomst.,CEDEFOP &
Kosovo)

CONT (P) 06.11.01

GARGANI
(PPE-DE)

Culturele hoofdstad van Europa CULT (P) 21.11.01

PSE-Fraktie Wijziging van Verordening (EG) nr.
1659/98 betreffende gedecentraliseerde
samenwerking

DEVE (P) 27.11.01 C5-0509/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Europaovereenkomst EG/Hongarije:
toepassing van de mededingingsregels
(intrekking besluit 2/96)

ECON (A) 21.11.01

FLEMMING
(PPE-DE)

Communautaire richtsnoeren voor de
ontwikkeling van een Trans-Europees
vervoersnet (beschikking 1692/96/EG)

ENVI (A) 06.11.01 C5-0478/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Reclame in de interne markt:
bescherming van de consument en
verplichtingen

ENVI (A) 06.11.01 C5-0475/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Bescherming van de bossen tegen
luchtverontreiniging (wijz. ver.
3528/86/EEG)

ENVI (P) 20.11.01 C5-0551/01

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

Bossen:bescherming tegen brand,
verlenging tot 2001 (wijziging
verordening (EEG) nr. 2158/92)

ENVI (P) 20.11.01 C5-0552/01

PPE-DE Fraktie Luchtverontreiniging: emissie van
kooldioxide en brandstofverbruik van
voertuigen van categorie N1 (wijz. richtl.
70/156

ENVI (P) 20.11.01 C5-0516/01

McNALLY
(PSE)

Kwijting 2000: begroting EGKS ITRE (A) 22.11.01

PPE-DE Fraktie Bescherming van voetgangers:
verbintenis van de Europese
automobielindustrie

ITRE (A) 22.11.01 C5-0537/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Europaovereenkomst EG/Hongarije:
toepassing van de mededingingsregels
(intrekking besluit 2/96)

ITRE (P) 22.11.01

GUE/NGL-Fraktie Gezamenlijk Verdrag inzake de
veiligheid van het beheer van bestraalde
splijtstof en radioactief afval
(EURATOM)

ITRE (P) 22.11.01 C5-0567/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Actieprogramma voor de
totstandbrenging van het
gemeenschappelijk Europees luchtruim

JURI (A) 06.11.01 C5-0480/01

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Levering van luchtnavigatiediensten in
het gemeenschappelijk Europees
luchtruim

JURI (A) 06.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01
C5-0484/01

WUERMELING
(PPE-DE)

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

JURI (A) 06.11.01 C5-0447/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek tot opheffing van de immuniteit
van de heer PASQUA

JURI (P) 06.11.01 IMM012202

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek tot opheffing van de immuniteit
van de heer MARCHIANI

JURI (P) 06.11.01 IMM012203

WUERMELING
(PPE-DE)

Meststoffen JURI (P) 06.11.01 C5-0427/01

PALACIO
VALLELER-
SUNDI
(PPE-DE)

Verkeersveiligeid: goedkeuring van twee-
of driewielige voertuigen (wijziging
richtlijn 92/61/EEG)

JURI (P) 21.11.01 C5-0012/99

CASHMAN
(PSE)

Voorlichting en communicatie: kader
voor interinstitutionele samenwerking en
samenwerking met de lidstaten

LIBE (A) 21.11.01 C5-0465/01

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Netwerk van aanspreekpunten inzake
personen die verantw. zijn voor genocide,
misdrijven tegen de menselijkheid

LIBE (P) 21.11.01 C5-0499/01

KLAMT
(PPE-DE)

Actieprogramma voor administratieve
samenwerking op het gebied van
buitengrenzen, visa, asiel en immigratie
(ARGO)

LIBE (P) 21.11.01 C5-0553/01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Asiel: minimumnormen voor de
toekenning van de status van vluchteling

LIBE (P) 21.11.01 C5-0573/01

von BÖTTICHER
(PPE-DE)

Schengen: procedure wijziging van
artikel 40, leden 1 en 7. Initiatief van
België, Spanje en Frankrijk

LIBE (P) 21.11.01 C5-0563/01

BUSK
(ELDR)

Toezicht op de uitvoering van het
gemeenschappelijk visserijbeleid -
verslag 1996-1999

PECH (P) 20.11.01

KINDERMANN
(PSE)

Meerjarig oriëntatieprogramma MOP IV
voor de vissersvloten aan het einde van
2000

PECH (P) 20.11.01

BRADBOURN
(PPE-DE)

Communautaire richtsnoeren voor de
ontwikkeling van een Trans-Europees
vervoersnet (beschikking 1692/96/EG)

RETT (P) 20.11.01 C5-0478/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

FAVA
(PSE)

Actieprogramma voor de
totstandbrenging van het
gemeenschappelijk Europees luchtruim

RETT (P) 20.11.01 C5-0480/01

FOSTER
(PPE-DE)

Gemeenschappelijke regels op het gebied
van de veiligheid in de burgerluchtvaart

RETT (P) 20.11.01 C5-0481/01

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Bescherming van voetgangers:
verbintenis van de Europese
automobielindustrie

RETT (P) 20.11.01 C5-0537/01

MARKOV
(GUE/NGL)

Harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer

RETT (P) 20.11.01 C5-0485/01

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Levering van luchtnavigatiediensten in
het gemeenschappelijk Europees
luchtruim

RETT (P) 20.11.01 C5-0482/01
C5-0483/01

C5-0484/01

SCALLON
(PPE-DE)

INTERBUS-overeenkomst: ongeregeld
internationaal vervoer van personen met
touringcars en met autobussen

RETT (P) 20.11.01

SOMMER
(PPE-DE)

Gevolgen van de uitbreiding voor de aan
kandidaat-lidstaten grenzende regio's;
steun aan de grensregio's

RETT (P) 20.11.01 C5-0599/01
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie:
Jeugd voor Europa en Europees vrijwilligerswerk- Evaluatieverslag

BUDG
CONT
EMPL
CULT

SEC (01) 1621
def.

Aanbeveling van de Commissie voor een Aanbeveling van de Raad
inzake de tenuitvoerlegging van het werkgelegenheidsbeleid van de
lidstaten

CULT
ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (01) 512
def.

 Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie ENVI
JURI

COM (01) 531
def.

Verslag van de Commissie: De Structuurfondsen in 2000 (twaalfde
jaarlijks verslag)

BUDG
CONT
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (01) 539
def.

Jaarlijks versalg van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de resultaten van de meerjarige
oriëntatieprogramma's voor de vissersvloten aan het einde van 2000

PECH COM (01) 541
def.

Verslag van de Commissie over de inname van
levensmiddelenadditieven via de voeding in de Europese Unie

ENVI COM (01) 542
def.

Verslag over het Internationaal Fonds voor Ierland op grond van
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 214/2000 van de Raad
[SEC(2001)1579]

BUDG
CONT
RETT

COM (01) 548
def.

Mededeling van de Commissie: De regionale dimensie van de
Europese onderzoeksruimte

ITRE
RETT

COM (01) 549
def.

30e Financieel Verslag betreffende het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL) - Afdeling Garantie -
Begrotingsjaar 2000

AGRI
BUDG
CONT

COM (01) 552
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

171/01

Verklaring van de Europese Unie over het Midden-Oosten
Luxemburg, 29 oktober 2001

Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Conferentie van Madrid acht de Europese Unie het
noodzakelijk eraan te herinneren dat zij ervan overtuigd is dat het kader van het "vredesproces" zoals dit in
de loop van de onderhandelingen en de akkoorden tussen de verschillende partijen moeizaam tot stand is
gekomen, de enige redelijke hoop vormt op beëindiging van een conflict waarvan het voortduren het lijden
van de getroffen bevolkingen alleen maar kan verergeren.

In het Nabije Oosten verslechtert de situatie voortdurend. In de afgelopen dagen heeft het geweld een niveau
bereikt dat in jaren niet meer was voorgekomen. Het wantrouwen, de angst en de verbittering leiden tot een
radicalisering van de geesten. Het ontbreken van een politiek perspectief werkt de voortzetting van de
confrontatie in de hand en speelt de extremisten in de kaart.

De Europese Unie roept Israëli's en Palestijnen op onmiddellijk en onvoorwaardelijk, nu het nog kan, de
onderhandelingen te hervatten op basis van de aanbevelingen van het rapport Mitchell en het plan Tenet. Zij
verzoekt de Israëlische autoriteiten de onmiddellijke terugtrekking van hun strijdkrachten uit het onder
Palestijns bestuur vallend gebied (genaamd zone A) onmiddellijk te voltooien. Zij verzoekt de Palestijnse
Autoriteit alles in het werk te stellen om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddaden jegens
Israël, aan te houden.

In het kader van het vredesproces zijn talrijke etappes voltooid, ondanks de diverse moeilijkheden en
hindernissen. Het resultaat hiervan moet worden geconsolideerd, en belangrijker nog, verder worden
ontwikkeld, in het bijzonder:

- de beginselen van de Conferentie van Madrid, met name het beginsel "land voor vrede",
- de resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties,
- de door de partijen ondertekende akkoorden, die ter plaatse tot reële resultaten hebben geleid, en de

vorderingen die tijdens de vorige onderhandelingen zijn geboekt.

Gezien de huidige omstandigheden verzoekt de Europese Unie beide partijen om zowel op politiek,
economisch en sociaal gebied als op het gebied van de veiligheid, alles in het werk te stellen, teneinde terug
te keren op de weg van de onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf, met als doel te beantwoorden aan
de gerechtvaardigde verwachtingen van de volkeren in de regio die tijdens de Conferentie van Madrid van
1991 zijn gewekt:

- voor de Palestijnen de totstandbrenging van een leefbare en democratische staat, alsmede de
beëindiging van de bezetting van hun gebieden,

- voor de Israëli's het recht om binnen internationaal erkende grenzen in vrede en veiligheid te leven.

De Europese Unie herinnert er tevens aan dat het streven naar een alomvattende en duurzame vrede in de
regio het noodzakelijk maakt dat naar behoren rekening wordt gehouden met de Israëlisch-Syrische en de
Israëlisch-Libanese aspecten van het conflict, waarvan de oplossing op dezelfde beginselen moet worden
gebaseerd.
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Het streven naar vrede is in de eerste plaats een taak van de partijen zelf, middels onderhandelingen over alle
elementen die deel uitmaken van de definitieve status. Dit houdt ook in, het uitzicht op een rechtvaardige en
duurzame oplossing van de bijzonder complexe vraagstukken inzake Jeruzalem en de vluchtelingen alsmede
economische steun voor de Palestijnse bevolking. De Europese Unie, in nauwe samenwerking met de
Verenigde Staten van Amerika en de andere betrokken partners, herhaalt bereid te zijn zich in te spannen
voor een definitieve oplossing van het conflict.

________________________

172/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de komende algemene verkiezingen in Nicaragua

Brussel, 31 oktober 2001

Zoals zij op 8 mei 2001 heeft verklaard, volgt de Europese Unie met grote belangstelling de voorbereidingen
van de aanstaande algemene verkiezingen op 4 november in Nicaragua.

Op verzoek van de regering van de Republiek Nicaragua heeft de EU zich grote moeite getroost om een
uitgebreide waarnemersmissie in te zetten die op elke fase van het verkiezingsproces toeziet.

De EU is erdoor bemoedigd dat de voorbereidingen voor de verkiezingen, ondanks enkele technische
problemen, naar tevredenheid lijken te vorderen. De EU vertrouwt erop dat de algemene verkiezingen op
4 november in overeenstemming met de vigerende wetgeving en in volledige transparantie, vrijheid en
veiligheid zullen plaatsvinden. De toekomstige regering moet het resultaat zijn van de bij de stembusgang
vrijelijk geuite wil van de bevolking.

De EU pleit ervoor dat er na de verkiezingen een goed georganiseerde machtsoverdracht plaatsvindt die,
overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen, in januari 2002 eindigt met de beëdiging van de nieuwe
president en vice-president van de Republiek.

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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173/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte

betreffende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië
Brussel, 31 oktober 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/719/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië dat de Raad
van de Europese Unie op 8 oktober 2001 op grond van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie heeft vastgesteld. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk
standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

_______________

174/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Kosovo

Brussel, 6 november 2001

De Europese Unie prijst zich gelukkig met de oproep die de president van de Federale Republiek
Joegoslavië, de heer KOSTUNICA op 3 november 2001 aan de Serviërs in Kosovo heeft gedaan om deel te
nemen aan de verkiezingen op 17 november in Kosovo. De Europese Unie heeft steeds gewezen op het
belang dat alle gemeenschappen in Kosovo aan de verkiezingen deelnemen, zodat zij vertegenwoordigd
kunnen worden in de nieuwe, voorlopige democratische instellingen en kunnen bijdragen aan de
totstandbrenging van een maatschappij die werkelijk democratisch en multi-etnisch is.

Voorts prijst de Europese Unie zich ook gelukkig met de ondertekening, op 5 november 2001, van het
"Gezamenlijk document UNMIK-FRJ" door de Missie van de Verenigde Naties in Kosovo (UNMIK) en de
autoriteiten van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de samenwerking bij aangelegenheden van
gemeenschappelijk belang tussen de Missie en de toekomstige verkozen autoriteiten van Kosovo enerzijds,
en de autoriteiten van Belgrado anderzijds, zulks in het kader van Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties.

________________________
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175/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de verkiezingen in Nicaragua

De Europese Unie complimenteert het volk en de politieke partijen van Nicaragua met de democratische
maturiteit die zij getoond hebben tijdens de presidentsverkiezingen van 4 november 2001, die een massale
opkomst hebben gekend. De EU-waarnemersmissie voor de verkiezingen en de andere internationale
waarnemers zijn van oordeel dat deze verkiezingen - een aantal kleine problemen daargelaten - vrij en
transparant zijn geweest. Zij hebben in een klimaat van orde en rust plaatsgevonden.

De Europese Unie feliciteert Zijne Excellentie de heer Enrique Bolaños ter gelegenheid van zijn verkiezing
tot president van de Republiek Nicaragua en wenst hem in alle oprechtheid succes toe bij de belangrijke
opdracht leiding te geven aan zijn land.

De Europese Unie waardeert het gebaar van de heer Daniel Ortega, die zijn nederlaag heeft erkend en heeft
meegedeeld dat hij op een kritische, maar constructieve manier oppositie zal voeren.

De Europese Unie verzoekt president Bolaños en de regering van Nicaragua alle nodige maatregelen te
nemen om de problemen op het gebied van goed bestuur en de uitroeiing van corruptie aan te pakken als
conditio sine qua non voor de ontwikkeling van het land.

De Europese Unie zal steun blijven verlenen aan Nicaragua en aan president Bolaños, die belangrijke
uitdagingen zal moeten aangaan, zoals de armoedebestrijding, de interne politieke dialoog, de nationale
verzoening en het weer op gang brengen van de regionale integratie.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de nieuwe president de beloofde initiatieven betreffende de
hervorming van de kieswetgeving en de depolitisering van de Consejo Supremo Electoral (Hoge Kiesraad)
metterdaad zal nemen.

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

________________________
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN EN TEKENS

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

Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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VERGADERPERIODE VAN 22 T /M 25 OKTOBER 2001

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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le globe en séance
Réforme du Conseil

4ème Conférence interministérielle de
l�OMC : Etat d�avancement de la préparation

Conférence de Marrakech sur le changement
climatique : stratégie de l�UE

Turquie : progrès en vue de l�adhésion � Aide financière

Chine : adhésion à l�OMC
Sénégal : accords de pêche

Territoire douanier distinct du Taipei chinois :
adhésion à l�OMC

Tunnel du Mont-Blanc: réouverture �
déclaration de la Commission

Tchernobyl:contribution pour la réalisation d�un massif
de protection

Mer Baltique : projets environnmentaux dans la partie russe de
son bassin

Sécurité des transports aériens et des sites
industriels, y compris les centrales
nucléaires : déclaration de la Commission

Conseil Européen de Gand

Projet de budget général de l�UE  pour 2002
Projet de budget opérationnel CECA pour 2002

Madagascar : accords de pêche

Modification de la durée des interruptions de la session
Séance  plénière à Bruxelles le 17/11/2001
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A m e n d e m e n ts  lé g is la t if s  -  C o d é c is io n  -  s e s s io n  d e  O c to b re  I I  2 0 0 1

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

A 5 - 0 3 3 5 - 2 0 0 1   M ig u é le z  R a m o s
2 0 0 1 /0 0 4 6   R E T T

A 5 - 0 3 2 7 /2 0 0 1   V a t a n e n
2 0 0 1 /0 0 2 6   R E T T

A 5 - 0 3 1 7 /2 0 0 1   J a c k so n
2 0 0 1 /0 1 3 9   E N V I

A 5 - 0 3 2 1 /2 0 0 1   K o r h o la
2 0 0 0 /0 3 3 1   E N V I

A 5 - 0 3 5 8 /2 0 0 1   H a u t a la
2 0 0 0 /0 1 4 2   F E M M

A 5 - 0 3 1 9 /2 0 0 1   J e n se n
2 0 0 0 /0 1 9 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 0 /2 0 0 1   T h o r n in g - Sc h m id t
1 9 9 2 /0 4 4 9   E M P L

A 5 - 0 3 2 5 /2 0 0 1   G h ila r d o t t i
1 9 9 8 /0 3 1 5   E M P L

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 2   E C O N

A 5 - 0 3 2 4 /2 0 0 1   Sc h m id t
1 9 9 8 /0 2 4 3   E C O N

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

P E :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b so lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i fs  -  C o n s u l t a t i o n  -  s e s s i o n  d e  O c t o b r e  I I  2 0 0 1

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 8   P E C H

A 5 - 0 3 1 6 /2 0 0 1   A t t w o o ll
2 0 0 1 /0 1 2 9   P E C H

A 5 - 0 3 1 5 /2 0 0 1   F r a ga  E s t é v e z
2 0 0 1 /0 1 6 1   P E C H

A 5 - 0 3 4 0 /2 0 0 1   A d a m
2 0 0 1 /0 1 0 3   A G R I

A 5 - 0 3 6 0 /2 0 0 1   W e ile r
2 0 0 1 /0 2 0 8   E M P L

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 8   L I B E

A 5 - 0 3 3 3 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 8 1 9   L I B E

A 5 - 0 3 3 9 /2 0 0 1   v o n  B o e t t ic h e r
2 0 0 1 /0 1 0 9   L I B E

A 5 - 0 3 4 5 /2 0 0 1   V ir r a n k o s k i
2 0 0 1 /0 1 1 3   B U D G

A 5 - 0 3 3 8 /2 0 0 1   L a m a s s o u r e
2 0 0 1 /0 0 9 7   A F E T

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

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

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

Legenda:

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

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

Titel;
Preamb=preambule;
Objet=onderwerp/toepassingsgebied;
Déf=definities;
Oblig=rechten en verplichtingen;
Exec=uitvoeringsbevoegdheden;
Proced=procedurele bepalingen;
Mesures=toepassingsmaatregelen;
Transit=overgangsmaatregelen;
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

Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake
communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de
werkgelegenheid

commPARL: EMPL
rapporteur: Anne Elisabet Jensen
referentie: 2000/0195
zittingsdocument : A5-0319/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk standpunt
gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  14
Σ amLEG/comPARL: 14
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 0
Objet 1
Déf 0
Oblig 7
Exec 2
Proced 0
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 2
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van
fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1 van Richtlijn 89/391/EEG)

commPARL: EMPL
rapporteur: Helle Thorning-Schmidt
referentie: 1992/0449
zittingsdocument : A5-0320/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk standpunt
gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  6
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 1

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

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 5
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen
voor collectieve belegging in effecten (icbe's) met het oog op de
reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde
prospectussen

commPARL: ECON
rapporteur: Olle Schmidt
referentie: 1998/0242
zittingsdocument : A5-0324/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk standpunt
gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Bolkestein 22/10/01

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

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

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

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen
voor collectieve belegging in effecten (icbe's), betreffende
beleggingen van icbe's

commPARL: ECON
rapporteur: Olle Schmidt
referentie: 1998/0243
zittingsdocument : A5-0324/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk standpunt
gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 1
Σ amLEG/GrPOL: 1

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 0
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van
een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van
de werknemers in de Europese Gemeenschap

commPARL: EMPL
rapporteur: Fiorella Ghilardotti
referentie: 1998/0315
zittingsdocument : A5-0325/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk standpunt
gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Diamantopoulou 23/10/01

 Σ amLEG :  16
Σ amLEG/comPARL: 13
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 2
Objet 3
Déf 0
Oblig 4
Exec 0
Proced 0
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
voorschriften en geharmoniseerde procedures voor veilig laden en
lossen van bulkcarriers

commPARL: RETT
rapporteur: Rijk van Dam
referentie: 2000/0121
zittingsdocument : A5-0326/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk standpunt
goedgekeurd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 24/10/01

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

gemeenschappelijk standpunt goedgekeurd
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

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

commPARL: FEMM
rapporteur: Heidi Anneli Hautala
referentie: 2000/0142
zittingsdocument : A5-0358/2001
procedure/fase: COD ***II

besluit: gemeenschappelijk standpunt
gewijzigd
datum: 24/10/01

Raad: �/�
Commissie: Diamantopoulou 23/10/01

Patten 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 2
Objet 1
Déf 3
Oblig 1
Exec 1
Proced 1
Mesures 6
Transit 0
Ann 0

L 0
� 2
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 13

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van
niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam
zijn op het gebied van milieubescherming

commPARL: ENVI
rapporteur: Caroline F. Jackson
referentie: 2001/0139
zittingsdocument : A5-0317/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

 Σ amLEG :  24
Σ amLEG/comPARL: 24
Σ amLEG/GrPOL: 3

Titre 0
Preamb 1
Objet 7
Déf 0
Oblig 4
Exec 3
Proced 2
Mesures 4
Transit 0
Ann 3

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 5
<=> 0
i-PE 5
[X] 1
ε.a 13
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in
publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde
plannen en programma's betreffende het milieu en tot wijziging van
de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG

commPARL: ENVI
rapporteur: Eija-Riitta Anneli Korhola
referentie: 2000/0331
zittingsdocument : A5-0321/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Bolkestein 22/10/01

 Σ amLEG :  29
Σ amLEG/comPARL: 29
Σ amLEG/GrPOL: 6

Titre 0
Preamb 8
Objet 16
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 0
Mesures 0
Transit 0
Ann 5

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 29

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in of vertrekken
uit havens in de Gemeenschap

commPARL: RETT
rapporteur: Ari Vatanen
referentie: 2001/0026
zittingsdocument : A5-0327/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 24/10/01

 Σ amLEG :  9
Σ amLEG/comPARL: 9
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 1
€ 0
<=> 1
i-PE 0
[X] 0
ε.a 7
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke
nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek
(NUTS)

commPARL: RETT
rapporteur: Rosa Miguélez Ramos
referentie: 2001/0046
zittingsdocument : A5-0335/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 24/10/01

Raad: �/�
Commissie: Solbes Mira 23/10/01

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

Titre 0
Preamb 3
Objet 0
Déf 2
Oblig 2
Exec 0
Proced 2
Mesures 0
Transit 0
Ann 2

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 9

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van twee overeen-
komsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van
het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de
financiële tegenprestatie bedoeld in de overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de regering van de
Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor
de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode
van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001

commPARL: PECH
rapporteur: Pat the Cope Gallagher
referentie: 2001/0168
zittingsdocument : A5-0314/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Fischler 25/10/01

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot
vaststelling van de voor de periode van 21 mei 2001 tot en met 20
mei 2004 geldende vangstmogelijkheden en financiële bijdrage, als
bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Republiek Madagaskar inzake de visserij voor
de kust van Madagaskar

commPARL: PECH
rapporteur: Carmen Fraga Estévez
referentie: 2001/0161
zittingsdocument : A5-0315/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

Beschikking van de Raad houdende wijziging van Beschikking
97/413/EG van de Raad inzake de doelstellingen en bepalingen voor
de herstructurering, in de periode van 1 januari 1997 tot en met 31
december 2001, van de communautaire visserijsector met het oog op
de totstandbrenging van een duurzaam evenwicht tussen de
visbestanden en de exploitatie daarvan

commPARL: PECH
rapporteur: Elspeth Attwooll
referentie: 2001/0128
zittingsdocument : A5-0316/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 3
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 0
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 3
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

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

commPARL: PECH
rapporteur: Elspeth Attwooll
referentie: 2001/0129
zittingsdocument : A5-0316/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  7
Σ amLEG/comPARL: 7
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 1
Objet 0
Déf 2
Oblig 3
Exec 0
Proced 0
Mesures 1
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 6

Initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Zweden
met het oog op de aanneming van een verordening van de
Raad betreffende de ontwikkeling van een Schengen-
informatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

commPARL: LIBE
rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
referentie: 2001/0818
zittingsdocument : A5-0333/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: initiatief gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Vitorino 22/10/01

 Σ amLEG :  3
Σ amLEG/comPARL: 6
Σ amLEG/GrPOL: 3

Titre 0
Preamb 1
Objet 1
Déf 0
Oblig 0
Exec 3
Proced 1
Mesures 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 1
<=> 3
i-PE 1
[X] 0
ε.a 1
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Zweden
met  het oog op de aanneming van een besluit van de Raad
betreffende de ontwikkeling van een Schengen-
informatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

commPARL: LIBE
rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
referentie: 2001/0819
zittingsdocument : A5-0333/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: initiatief gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Vitorino 22/10/01

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

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

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

verordening van de Raad betreffende financiële
pretoetredingssteun voor Turkije

commPARL: AFET
rapporteur: Alain Lamassoure
referentie: 2001/0097
zittingsdocument : A5-0338/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Verheugen 24/10/01

 Σ amLEG :  15
Σ amLEG/comPARL: 15
Σ amLEG/GrPOL: 0

Titre 0
Preamb 8
Objet 1
Déf 0
Oblig 0
Exec 0
Proced 2
Mesures 4
Transit 0
Ann 0

L 0
� 1
ΑΩ- 0
€ 3
<=> 0
i-PE 1
[X] 0
ε.a 10
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Verordening van de Raad tot vaststelling van een algemeen kader
voor communautaire activiteiten ter vergemakkelijking van de
totstandbrenging van een Europese justitiële ruimte in burgerlijke
zaken

commPARL: LIBE
rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher
referentie: 2001/0109
zittingsdocument : A5-0339/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 23/10/01

Raad: �/�
Commissie: Vitorino 22/10/01

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

Titre 0
Preamb 3
Objet 1
Déf 1
Oblig 1
Exec 0
Proced 0
Mesures 0
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 0
€ 2
<=> 0
i-PE 0
[X] 0
ε.a 4

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

commPARL: AGRI
rapporteur: Gordon J. Adam
referentie: 2001/0103
zittingsdocument : A5-0340/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Fischler 25/10/01

 Σ amLEG :  39
Σ amLEG/comPARL: 40
Σ amLEG/GrPOL: 1

Titre 0
Preamb 8
Objet 6
Déf 1
Oblig 3
Exec 5
Proced 7
Mesures 10
Transit 0
Ann 0

L 0
� 0
ΑΩ- 2
€ 7
<=> 2
i-PE 3
[X] 0
ε.a 26
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Besluit van de Raad betreffende een tweede financiële bijdrage van
de Gemeenschap aan de Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling ten behoeve van het Fonds Inkapseling Tsjernobyl

commPARL: BUDG
rapporteur: Kyösti Tapio Virrankoski
referentie: 2001/0113
zittingsdocument : A5-0345/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 24/10/01

Raad: �/�
Commissie: Solbes Mira 23/10/01

 Σ amLEG :  2
Σ amLEG/comPARL: 2
Σ amLEG/GrPOL: 0

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

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

Benoeming van 9 leden van de Rekenkamer (Jean-François
BERNICOT � FR, David BOSTOCK � EN, François
COLLING � L, Maarten B. ENGWIRDA � NL, Morten
LEVYSOHN �DA, Hedda von WEDEL � DE, Ioannis
SARMAS � EL, Hubert WEBER � A, Lars TOBISSON - SV)

commPARL: CONT
rapporteur: Diemut R. Theato
referentie: 2001/0808, 2001/0809, 2001/0810, 2001/0811,

2001/0812, 2001/0813, 2001/0814, 2001/0815,
2001/0816

zittingsdocument : A5-0346/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 23/10/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Besluit van de Raad tot verlening van een garantie van de
Gemeenschap voor verliezen van de Europese
Investeringsbank op buitengewone leningen voor concrete
milieuprojecten in het gebied rond de Oostzee in Rusland in
het kader van de Noordelijke Dimensie

commPARL: BUDG
rapporteur: Esko Olavi Seppänen
referentie: 2001/0121
zittingsdocument : A5-0350/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 24/10/01

Raad: �/�
Commissie: Solbes Mira 23/10/01

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd

Besluit van de Raad tot wijziging van besluit van de Raad
1999/733/EG houdende toekenning van aanvullende
macrofinanciële bijstand aan de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië

commPARL: BUDG
rapporteur: Göran Färm
referentie: 2001/0213
zittingsdocument : A5-0353/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: terugverwijzing
datum: 22/10/01

Raad: �/�
Commissie: �/�

 Σ amLEG :  geen
Σ amLEG/comPARL: geen
Σ amLEG/GrPOL: geen

terugverwijzing commissie
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2002

commPARL: EMPL
rapporteur: Barbara Weiler
referentie: 2001/0208
zittingsdocument : A5-0360/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel gewijzigd
datum: 24/10/01

Raad: �/�
Commissie: Diamantopoulou 23/10/01

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

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

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

Besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt
van de Gemeenschap betreffende de toetreding van de
Volksrepubliek China tot de Wereldhandelsorganisatie op de
Ministeriële Conferentie die is ingesteld bij de Overeenkomst
tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie

commPARL: ITRE
rapporteur: Per Gahrton
referentie: 2001/0218
zittingsdocument : A5-0366/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 24/10/01

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de
Gemeenschap in de Ministeriële Conferentie die werd
opgericht bij de Overeenkomst ter oprichting van de
Wereldhandelsorganisatie inzake de toetreding van het
afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en
Matsu (Chinees Taipei) tot de Wereldhandelsorganisatie

commPARL: ITRE
rapporteur: Per Gahrton
referentie: 2001/0216
zittingsdocument : A5-0367/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 25/10/01

Raad: �/�
Commissie: Lamy 24/10/01

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging,
voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten
van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van
Richtlijn 93/42/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn
2000/70/EG

commPARL: ENVI
rapporteur: commENVI
referentie: 2001/0186
zittingsdocument : C5-0382/2001
procedure/fase: COD ***I

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 23/10/01

Raad: zonder verslag
Commissie: zonder verslag

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Ontwerpbesluit van de Raad inzake de bescherming van de
euro tegen valsemunterij

commPARL: LIBE
rapporteur: commLIBE
referentie: 2001/0804
zittingsdocument : C5-0362/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 23/10/01

Raad: zonder verslag
Commissie: zonder verslag

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

wetgevingsvoorstel goedgekeurd

Besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese
Gemeenschap tot de Commissie van de Codex Alimentarius

commPARL: ENVI
rapporteur: zonder verslag
referentie: 2001/0120
zittingsdocument : C5-0310/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: terugverwijzing
datum: 22/10/01

Raad: �/�
Commissie: �/�

 Σ amLEG : geen
Σ amLEG/comPARL: geen
Σ amLEG/GrPOL: geen

terugverwijzing commissie
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Dossier Stemming ter plenaire amLEG: uitsplitsing naar
standaardstructuur kernthema

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 2262/84 houdende bijzondere maatregelen in de
sector olijfolie

commPARL: AGRI
rapporteur: commAGRI
referentie: 2001/0181
zittingsdocument : C5-0437/2001
procedure/fase: CNS *

besluit: wetgevingsvoorstel
goedgekeurd
datum: 23/10/01

Raad: zonder verslag
Commissie: zonder verslag

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

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

rapporteur: Nisticò
commPARL: ENVI
referentie: 2000/0323
zittingsdocument: A5-0272/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre geen am.

Preamb 43,75%
Objet 50,61%
Déf 48,57%
Oblig geen am.
Exec 46,67%
Proced geen am.
Mesures 69,64%
Transit geen am.
Ann 90,00%

L geen am.
� 10,00%
ΑΩ 90,00%
€ geen am.
<=> 10,00%
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 54,18%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  53,43%

Er komt een tweede lezing, waarbij
onduidelijk is hoe het GS van de Raad
eruit zal komen te zien.
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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 afvalstoffenstatistieken

rapporteur: Blokland
commPARL: ENVI
referentie: 1999/0010
zittingsdocument: A5-0267/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 04/09/01

Titre geen am.

Preamb 90,00%
Objet 36,67%
Déf 90,00%
Oblig geen am.
Exec 10,00%
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann 44,64%

L geen am.
� geen am.
ΑΩ 10,00%
€ geen am.
<=> 10,00%
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 48,60%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  44,46%

Er komt een tweede lezing, waarbij
onduidelijk is hoe het GS van de Raad
eruit zal komen te zien.

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

rapporteur: Ries
commPARL: ENVI
referentie: 2001/0012
zittingsdocument: A5-0271/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre   0,00%

Preamb 30,00%
Objet geen am.
Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec geen am.
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann 10,00%

L geen am.
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 18,75%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  18,75%

Er komt een tweede lezing. De Raad zal
naar verwachting in oktober zijn GS
vaststellen. De Commissie heeft op 28
september een gewijzigd voorstel
ingediend (COM (2001) 0555)
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur: Schmitt
commPARL: RETT
referentie: 2000/0246
zittingsdocument: A5-0279/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 05/09/01

Titre geen am.

Preamb 64,00%
Objet 60,37%
Déf 75,00%
Oblig 75,00%
Exec 75,00%
Proced 56,82%
Mesures 55,00%
Transit geen am.
Ann geen am.

L geen am.
� geen am.
ΑΩ 49,00%
€ 65,00%
<=> geen am.
i-PE 53,33%
[X] 75,00%
ε.a 60,46%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  59,53%

Er komt een tweede lezing, waarbij
onduidelijk is hoe het GS van de Raad
eruit zal komen te zien. In Juni 2002 is
een definitief besluit gepland.

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

rapporteur: Ojeda Sanz
commPARL: RETT
referentie: 2001/0048
zittingsdocument: A5-0265/2001
procedure/fase: COD ***I
datum goedkeuring: 04/09/01

Titre geen am.

Preamb 90,00%
Objet 50,00%

Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec geen am.
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann 50,00%

L geen am.
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 58,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  58,00%

Er komt een tweede lezing, waarbij
onduidelijk is hoe het GS van de Raad
eruit zal komen te zien.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur: Menrad
commPARL: EMPL
referentie: 1989/0219
zittingsdocument: A5-0231/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 04/09/01

Titre geen am.

Preamb 0,00%
Objet 0,00%
Déf 0,00%
Oblig geen am.
Exec 0,00%
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann 0,00%

L 0,00%
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> 0,00%
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 0,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  0,00%

De Raad heeft op 8 oktober 2001 een
definitief besluit vastgesteld, waarbij
geen enkel amendement van het
Parlement werd overgenomen.

Verordening van de Raad betreffende
uitvoering van de mededingingsregels van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag en tot
wijziging van verordening (EEG) nr.
1017/68, verordening (EEG) nr. 3975/87
("uitvoeringsverordening van de artikelen 81
en 82 van het Verdrag")

rapporteur: Evans
commPARL: ECON
referentie: 2000/0243
zittingsdocument: A5-0229/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre geen am.

Preamb 36,67%
Objet 24,42%
Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec 23,75%
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann geen am.

L geen am.
� geen am.
ΑΩ 65,00%
€ geen am.
<=> 10,00%
i-PE 10,00%
[X] geen am.
ε.a 25,17%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  25,45%

Onduidelijk is hoe het GS van de Raad
eruit zal komen te zien.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur: Andria
commPARL: ECON
referentie: 2001/0062
zittingsdocument: A5-0269/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre geen am.

Preamb 40,00%
Objet geen am.

Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec 70,00%
Proced 10,00%
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann geen am.

L geen am.
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE 40,00%
[X] geen am.
ε.a 40,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  40,00%

De Commissie is van plan haar
standpunt mondeling bij de Raad te
bepleiten. Vaststelling van het
definitieve besluit is gepland voor
oktober 2001.

Verordening van de Raad betreffende het
statuut van de Europese Vennootschap (SE)

rapporteur: Mayer
commPARL: JURI
referentie: 1989/0218
zittingsdocument: A5-0243/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 04/09/01

Titre geen am.

Preamb 0,00%
Objet 0,00%
Déf geen am.
Oblig 0,00%
Exec 0,00%
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann geen am.

L 0,00%
� geen am.
ΑΩ 0,00%
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 0,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  0,00%

De Raad van sociale zaken heeft zijn
besluit vastgesteld op 8 oktober 2001.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
referentie: 1996/0113
zittingsdocument: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre geen am.

Preamb geen am.
Objet geen am.
Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec geen am.
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann 10,00%

L geen am.
� geen am.
ΑΩ 10,00%
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a geen am.

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen: 10,00%

Het aldus gewijzigde voorstel zal door
de Raad op 18 oktober worden
behandeld. De Commissie zal geen
gewijzigd voorstel indienen.

Richtlijn van de Raad inzake honing
(hernieuwde raadpleging over de
comitologie)

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
referentie: 1996/0114
zittingsdocument: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre geen am.

Preamb 10,00%
Objet 10,00%
Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec geen am.
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann 10,00%

L geen am.
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 10,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  10,00%

Het aldus gewijzigde voorstel zal door
de Raad op 18 oktober worden
behandeld. De Commissie zal geen
gewijzigd voorstel indienen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
referentie: 1996/0115
zittingsdocument: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre geen am.

Preamb geen am.
Objet 10,00%
Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec geen am.
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann 10,00%

L geen am.
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 10,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  10,00%

Het aldus gewijzigde voorstel zal door
de Raad op 18 oktober worden
behandeld. De Commissie zal geen
gewijzigd voorstel indienen.

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

rapporteur: Lannoye
commPARL: ENVI
referentie: 1996/0116
zittingsdocument: A5-0217/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 06/09/01

Titre geen am.

Preamb geen am.
Objet 10,00%
Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec geen am.
Proced geen am.
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann geen am.

L geen am.
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE geen am.
[X] geen am.
ε.a 10,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  10,00%

Het aldus gewijzigde voorstel zal door
de Raad op 18 oktober worden
behandeld. De Commissie zal geen
gewijzigd voorstel indienen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur: Folias
commPARL: CONT
referentie: 2001/0058
zittingsdocument: A5-0295/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 20/09/01

Titre geen am.

Preamb 10,00%
Objet geen am.
Déf geen am.
Oblig geen am.
Exec 10,00%
Proced 10,00%
Mesures geen am.
Transit geen am.
Ann geen am.

L geen am.
� geen am.
ΑΩ geen am.
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE 10,00%
[X] 10,00%
ε.a 10,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen:  10,00%

Het is onduidelijk hoe het besluit van de
Raad eruit zal komen te zien.

richtlijn van de Raad betreffende
minimumnormen voor de procedures in de
lidstaten voor de toekenning of intrekking
van de vluchtelingenstatus

rapporteur: Watson
commPARL: LIBE
referentie: 2000/0238
zittingsdocument: A5-0291/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 20/09/01

Titre geen am.

Preamb 30,00%
Objet 30,00%
Déf 30,00%
Oblig 30,00%
Exec 30,00%
Proced 30,00%
Mesures 30,00%
Transit 30,00%
Ann 30,00%

L geen am.
� 30,00%
ΑΩ 30,00%
€ geen am.
<=> geen am.
i-PE 30,00%
[X] geen am.
ε.a 30,00%

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen
: 30,00%

Een gewijzigd Commissievoorstel staat
gepland onder het ES-voorzitterschap.
Over de stand van werkzaamheden van
de Raad valt nog niets te zeggen.
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Uitsplitsing van de acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen

Dossier

standaardstructuur kernthema

Opmerkingen over de verdere
procedure

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

rapporteur: Marinho
commPARL: LIBE
referentie: 2001/0803
zittingsdocument: A5-0274/2001
procedure/fase: CNS *
datum goedkeuring: 20/09/01

Titre geen am.

Preamb ?%
Objet ?%
Déf ?%
Oblig geen am.
Exec ?%
Proced ?%
Mesures ?%
Transit geen am.
Ann geen am.

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

Algemene acceptatiegraad van de
wetgevingsamendementen
:  ?%

De Commissie heeft haar standpunt nog
niet meegedeeld (zie doc SP(2001)3244
van 17 okt 2001)
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POST-SESSION.BUDG

De werkzaamheden van de plenaire vergaderingen verlopen volgens de definitieve ontwerpagenda. Onderstaande tabel verschaft informatie over de verklaringen en
mededelingen van de andere instellingen en over de aanneming van niet-wetgevingsverslagen. Met name wordt het aan elk dossier te geven gevolg vermeld, alsook een
tijdschema.
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Thema Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor
het begrotingsjaar 2002 - Afdeling III - Commissie (C5-
0300/2001 - 2000/2324(BUD)) en over de nota van
wijziging nr. 1/2002 bij het ontwerp van algemene begroting
van de Europese Unie van het begrotingsjaar 2002

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Costa Neves
referentie: 2000/2324
zittingsdocument: A5-0330/2001
procedure/fase: BUD

Besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 25/10/01

Raad: Vande Lanotte 23/10/01
Commissie: Schreyer 23/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
overige betrokken instellingen en
organen

Financiële vooruitzichten: beschikbare marges: intern beleid 4,2
mln €; extern beleid 0,1 mln €; administratie 3,5 mln €;
Hervorming van de Commissie:
informatie over wetgevingsamendementen van het EP betreffende
de herziening van het Financieel Reglement;
15,2 mln € uit hoofde van nieuwe posten en andere ad hoc-
besluiten inzake het organigram;
mechanisme voor follow-up begrotingsuitvoering en sluiting van
een akkoord.
Communautair beleid en communautaire acties:
landbouwluik: studie over de gevolgen van maatregelen genomen
in het kader van de hervormingen van Agenda 2000
verbetering van de follow-up van bestrijding van armoede en
maatschappelijke uitsluiting
analyseverslag over de doelmatigheid en productiviteit van de
werkzaamheden van de organen; instelling van een
standaardsysteem voor analytische rekeningen;
voorlichtingsbeleid: verduidelijkingen ten aanzien van de
externalisering van bepaalde openbare taken en concrete resultaten
van de interinstitutionele samenwerking;
aanvallen tegen het WTC en het Pentagon: verslag vergezeld van
begrotingsgevolgen met het oog op humanitaire maatregelen ten
behoeve van de vluchtelingen in Afghanistan en aangrenzende
regio's (Kirgizistan, Tadzjikistan, Oezbekistan) alsmede
maatregelen in het kader van de diversifiëring  van de
communautaire ontwikkelingssamenwerking;
coördinatie en vereenvoudiging van de samenwerking in het kader
van de programma's Interreg, TACIS en PHARE;
subsidies - Hfst A-30: nauwlettend toezicht op de uitvoering van de
desbetreffende kredieten en indiening van een globaal voorstel met
realistische criteria voor de selectie van instanties en een goed
beheersmodel;

voor de tweede
lezing
voor de tweede
lezing

voor de tweede
lezing

voor de tweede
lezing

voor de tweede
lezing
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Thema Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor
het begrotingsjaar 2002 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII,
VIII) en over de nota van wijziging nr. 1/2002 (12733/2001 -
C5-0495/2001) bij het ontwerp van algemene begroting van
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Buitenweg
referentie: 2000/2325
zittingsdocument: A5-0329/2001
procedure/fase: BUD

Besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 25/10/01

Raad: Vande Lanotte 23/10/01
Commissie: Schreyer 23/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
overige betrokken instellingen en
organen

Europees Parlement
goedkeuring Statuut van de leden en nieuwe Regeling kosten en
vergoedingen van de leden; 18,78 mln € uit hoofde van
maatregelen met het oog op de uitbreiding en opneming in de
begroting van kredieten voor andere maatregelen inzake het
organigram;
gedetailleerd verslag over het gebruik van de kredieten voor
"hulpfunctionarissen";
verslag over uitgaven i.v.m. publicatie;
goedkeuring van passende regels, m.i.v. financiële regels,
betreffende de Vereniging van oud-leden van het EP; herziening
van de geldende regels voor het Euroscola-programma en
bezoekersgroepen;
reorganisatie van de activiteiten in het kader van het
voorlichtingsbeleid van het Parlement;
studie over de werkmethoden en de personeelsstructuur van het EP
(EP-ROME) en benutting van de resultaten;
complete lijst van besparingen die de negatieve prioriteiten zouden
kunnen opleveren;

februari 2002
1 maart 2002

vóór 2003

1 juli 2002

onverwijld

begrotingsjaar 2002

begrotingsjaar 2002
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Thema Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor
het begrotingsjaar 2002 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII,
VIII) en over de nota van wijziging nr. 1/2002 (12733/2001 -
C5-0495/2001) bij het ontwerp van algemene begroting van
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Buitenweg
referentie: 2000/2325
zittingsdocument: A5-0329/2001
procedure/fase: BUD

Besluit: resolutie aangenomen met
wijzigingen
datum: 25/10/01

Raad: Vande Lanotte 23/10/01
Commissie: Schreyer 23/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
overige betrokken instellingen en
organen

alle instellingen
deelname aan het SMEA (communautair systeem voor
milieubeheer en -audit);
verslag over de technieken voor het opstellen van de begroting per
activiteit;
verslag over de tenuitvoerlegging van het gelijkekansenbeleid;
instelling van een interinstitutionele dienst aanwerving;
verslag over de maatregelen om het ziekteverzuim binnen de
instellingen terug te dringen;
Hof van Justitie: verslag over de vertaalachterstand bij het Hof en
de ontwikkeling van de werklast bij het Hof;
Rekenkamer: plan voor deblokkering van kredieten voor 19
nieuwe posten n.a.v. de vaststelling van het werkprogramma van de
Kamer;
ESC+CvdR: gedetailleerde verslagen over de besteding van de
kredieten van artikel 130 (dienstreiskosten);
Europese ombudsman: veranderingen tijdelijke posten in
ambtenarenposten en ambtenarenposten in tijdelijke posten;
Europese toezichthouder voor gegevensbescherming
akkoord voor samenwerking tussen het Parlement en de
toezichthouder voor gegevensbescherming, naar het voorbeeld van
het bestaande samenwerkingsakkoord tussen het Parlement en de
ombudsman;
aanvullende informatie voor wat betreft de te verwachten werklast
van deze nieuwe instantie;

februari 2002

1 maart 2002

vóórt 2003
1 juli 2002

voor de richtsnoeren
2003

1 juni 2002

30 maart 2002

begrotingsjaar 2002

Ontwerp van operationele begroting van de EGKS voor 2002

auteur: commPARL BUDG
rapporteur: Seppänen
referentie: 2001/2100
zittingsdocument: A5-0342/2001
procedure/fase: BUD

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 25/10/01

Raad: Vande Lanotte 23/10/01
Commissie: Schreyer 23/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
Raadgevend comité EGKS

verhoging van de operiationele begroting met € 16 mln;
heropvoering van de maatregelen inzake herstructurering en
opneming van de nodige kredieten in de algemene begroting;
gegevens over de modernisering van deze sector in de
kandidaatlanden in Midden- en Oost-Europa;
beoordeling van de financiering van de nieuwe activiteiten die
stapsgewijs zullen worden opgenomen in de algemene begroting en
herhaling van het verzoek gedaan in het kader van de operationele
begroting voor 2001;

begrotingsjaar 2002
begrotingsjaar 2002
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Thema Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Kwijting voor het financieel beheer van het zesde, zevende
en achtste Europees Ontwikkelingsfonds betreffende het
begrotingsjaar 1999

auteur: commPARL CONT
rapporteur: Rühle
referentie: 2000/2164
zittingsdocument: A5-0337/2001
procedure/fase: DEC

Besluit: kwijting verleend
datum: 24/10/01

Raad: .../...
Commissie: Nielson 23/10/01

bestemd voor: Raad, Commissie,
EHvJ, Rekenkamer, EIB

verbetering van de indiening van de financiële overzichten;
presentatieanalyse van de rekenilngen voor het begrotingsjaar
2000;
voorstellen om de komende vijf jaar het aandeel van de ACS-
landen in uit hoofde van het EOF gefinancierde contracten te
brengen op 40% door toepassing van artikel 95 van de
Overeenkomst van Cotonou;
voorstel tot wijziging ad hoc van het Financieel Regelemnet van 16
juni 1998;
mandaat aan de Voorzitter en de voorzitter van CONT om ervoor te
zorgen dat in de toekomst door de Commissie in het kader van de
kwijtingsprocedure opgestuurde documenten door alle leden
kunnen worden ingezien, overeenkomstig de bepalingen van het
Reglement en de bepalingen van het kaderakkoord van 5 juli 2000;
budgettering van het EOF;



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 81

Bulletin 10.12.2001 - NL- PE 312.594

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 Tijdschema
Internationaal Monetair Stelsel: hoe kan men
het beter laten functioneren en toekomstige
crises vermijden

auteur: commPARL ECON
rapporteur: Goebbels
referentie: 2000/2017
zittingsdocument: A5-0302/2001
procedure/fase: INI

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 23/10/01

Raad: .../...
Commissie: Solbes Mira
22/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie, dir.-gen. BRI,
pres. ECB, dir.-gen. IMF, pres.
Wereldbank, dir.-gen. WTO,
secr.-gen. VN

oprichting van een "Waarnemingscentrum voor systemisch risico",
toe te voegen aan de BIB;
voorstel voor een richtlijn voor monetair crisisbeheer;
oprichting van een "kredietregister" bij de BIB ter centralisering van
alle informatie over blootstelling van alle omvangrijke financiële
ondernemingen aan instellingen die worden gekarakteriseerd door
een systematisch hoge schuldenlast;
ontwerp van een Europees Stelsel van Centrale Banken als
coördinatieorgaan voor de nationale autoriteiten belast met controle
en toezicht, overeenkomstig artikel 105, lid 6 van het EG-Verdrag;
instelling van prudentiële instrumenten in het kader van de regulering
van de geïntegreerde financiële markt;
moratoire procedure voor de afbetaling van de schuldenlast van
landen die worden getroffen door liquiditeits- of solvabiliteitscrises; zo spoedig

mogelijk
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Hervorming van de Raad

auteur: commPARL AFCO
rapporteur: Poos
referentie: 2001/2020
zittingsdocument: A5-0308/2001
procedure/fase: INI

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 25/10/01

Raad: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Commissie: Barnier 24/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie

aanwezigheid van de Raad in de plenaire vergadering van het
Parlement gedurende een extra halve dag, met name debatten en
belangrijke stemmingen over de wetgeving, de
wetgevingsinitiatieven van de lidstaten en het jaarlijks wetgevend
programma van de Commissie;
indiening van een verslag van de Hoge Vertegenwoordiger voor het
GBVB, eventueel samen met de met buitenlandse betrekkingen
belaste commissaris, al naargelang de behoefte van het EP, hetzij in
de plenaire vergadering hetzij in de bevoegde parlementaire
commissie;
verslag van de fungerend voorzitter van de Raad; uitwerking, in
overleg van de Raad, van regels voor versnelling van de eerste lezing
bij wetgevingsprocedures;
aanwezigheid van de Raad in het EP bij de vaststelling van
wetgevingsteksten en, omgekeerd, van het EP bij de vaststelling van
de uiteindelijke wetgevingsbesluiten door de Raad; in het geval van
medebeslissingsprocedures dienen de vertegenwoordigers van het
Parlement recht van spreken te krijgen in de vergaderingen van de
Raad; het Parlement en de Raad dienen samen, als op voet van
gelijkheid opererende wetgevers het definitieve resultaat van een
wetgevingsprocedure bekend te maken;
instelling van een permanente dialoog tussen de Raad en de fracties
van het Europees Parlement d.m.v. regelmatige ontmoetingen met de
minister van Buitenlandse Zaken en/of de minister voor Europese
Aangelegenheden van het land dat het voorzitterschap van de Raad
bekleedt met de fracties en/of de fractievoorzitters;
gezamenlijke vaststelling door EP/Raad/Commissie van de
doelstellingen voor het komende jaar (rekening houdend met het
meerjarig programma van de Commissie);

begin van elk
voorzitterschap
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Aanbeveling van de Raad betreffende het
verstandig gebruik van antimicrobiële
stoffen in de menselijke geneeskunde- deel II

auteur: commPARL ENVI
rapporteur: Rod
referentie: 2001/2164
zittingsdocument: A5-0318/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 23/10/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

bestemd voor: Raad,
Commissie

maximale beperking van de invloed van de farmaceutische industrie
op de actoren in de volksgezondheidssector en instelling van een
controle op reclame voor geneesmiddelen;
kadervoorstel gericht op beperking en eventueel verbod op het
gebruik van antimicrobiële stoffen op andere gebieden
(diergeneeskunde, diervoeding, gewasbeschermingsmiddelen), en
van resistentiegenen in GGM's.

Memorandum van de Commissie over
levenslang leren

auteur: commPARL CULT
rapporteur: Van Brempt
referentie: 2001/2088
zittingsdocument: A5-0322/2001
procedure/fase: COS, artikel 62 van het
Reglement

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 23/10/01

Raad: zonder debat
Commissie: zonder debat

bestemd voor: Raad,
Commissie, reg./parl. lidstaten,
Europese sociale partners???

definitie van de concepten i.v.m. continue opleiding;
betere coördinatie van de bestaande financiering ter optimale
waarborging van iedere burger van het recht op onderwijs en toegang
tot beroepsopleiding en continue opleiding;
actieplan voor levenslang leren;
uitwerking van een systeem waarin de huidige evaluatie- en
marktverkenningsinstrumenten zijn ondergebracht alsmede de
formele, niet-formele en informele ervaringen;
opneming van de man/vrouwdimensie in de activiteiten uit hoofde
van het ESF en de communautaire programma's;
voorstellen voor financiering van levenslang leren projecten;
organisatie van een debat over de uitsplitsing van de uitgaven in de
lidstaten tussen personen, werkgevers en overheidsinstanties;

eind 2001
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Uitvoering van innovatieve acties uit hoofde
van artikel 6 van de verordening betreffende
het Europees Sociaal Fonds voor de
programmeringsperiode 2000-2006

auteur: commPARL EMPL
rapporteur: Kratsa-Tsagaropoulou
referentie: 2001/2141
zittingsdocument: A5-0328/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 24/10/01

Raad: .../...
Commissie: Diamantopoulou
23/10/01
bestemd voor: Commissie

herdefiniëring van de thematische sectoren voor het jaar 2002,
waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan rechtstreeks met
de werkloosheidsbestrijding verband houdende kwesties en
bevordering van de sociale samenhang;
evaluatie van de resultaten van innoverende acties die zijn gevoerd
tijdens de vorige programmeringsperiodes, systematische,
kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de gefinancierde acties
met het oog op vaststelling van proefprojecten;

jaarlijks
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Openheid en democratie in de internationale
handel

auteur: commPARL ITRE
rapporteur: Désir
referentie: 2001/2093
zittingsdocument: A5-0331/2001
procedure/fase: INI

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 25/10/01

Raad: .../...
Commissie: Lamy 24/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie, parl. lidstaten,
leden WTO op de 4e
ministersconferentie van de
WTO in Doha (Qatar)??

versterking van de WTO-begroting op basis van een contributie die in
verhouding staat tot het aandeel van de leden in de internationale
handel;
versterking van het bestaande early warning system;
versterking van de coördinatie tussen de multilaterale en bilaterale
donorlanden, met name de lidstaten van de EU, bij de technische
ondersteuning aan de ontwikkelingslanden;
herziening van artikel 7 van het akkoord over het oplossen van
geschillen;
oprichting van een bureau voor juridische bijstand, gefinancierd uit
de WTO-begroting, teneinde de minder goed vertegenwoordigde
landen in staat te stellen het DSB in te schakelen;
oprichting van een parlementaire assemblée binnen de WTO met
adviserende bevoegdheden;
herziening van de bepalingen van het EGV betreffende het
gemeenschappelijk handelsbeleid, teneinde volledige betrokkenheid
van het Europees Parlement te waarborgen;
publicatie van een politieke verklaring waarin duidelijk de
bescherming van diensten van algemeen belang en van sociaal
karakter in het kader van de regionale soevereiniteit wordt
gewaarborgd;
sluiting van een nieuw WTO-akkoord inzake multilaterale
milieuovereenkomsten;
instelling van een werkgroep binnen de WTO belast met het indienen
van voorstellen voor hervorming van de werking van de WTO bij de
algemene raad en de leden van de WTO, en wel zo spoedig mogelijk;

4de
ministerscon-
ferentie van de
WTO te Doha
(Qatar)
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Bij de tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid (GBVB)

auteur: commPARL AFET
rapporteur: Brok
referentie: 2001/2007
zittingsdocument: A5-0332/2001
procedure/fase: INI

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 25/10/01

Raad: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Commissie: Patten + Lamy
24/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie, parl. lidstaten

besluit over operationele beschikbaarheid van een "snelle
interventiemacht";
instelling van een permanente delegatie van AFET belast met de
betrekkingen met de Parlementaire assemblée van de NAVO;
uitwerking van een globale gemeenschappelijke strategie ter
bestrijding van terrorisme met gebruikmaking van de middelen van
Europol en Eurojust;
totstandbrenging van contacten tussen het Parlement en de OVSE;
complete bevriezing van de bouw van nederzettingen en het zenden
van internationale waarnemers in de bezette gebileden (Midden-
Oosten);
uitwerking van een globale en coherente langetermijnpolitiek voor de
Kaukasusregio;
uitwerking van een gemeenschappelijke strategie inzake
conflictpreventie in Afrika;
opzetten van een strategisch partnerschap met Latijns-Amerika;
intensivering van de contacten tussen de trojka en Algerije ter
ondersteuning van de aangekondigde hervormingen;
vaststelling van een beleid van geleidelijke toenadering tot Iran;

Europese Raad
van Laken

Belgisch
voorzitterschap
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Visserij en armoedebestrijding

auteur: commPARL DEVE
rapporteur: Lannoye
referentie: 2001/2032
zittingsdocument: A5-0334/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 25/10/01

Raad: .../...
Commissie: Fischler 25/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie

specifieke mechanismen ter versterking van de organisaties in de
ambachtelijke visserijsector in de ontwikkelingslanden;
het afhankelijk stellen van ondertekening van visserijakkoorden aan
de clausule inzake voorziening van de binnenlandse markt en de
duurzame ontwikkeling van de visserijsector van het betrokken
ontwikkelingsland;
eerbiediging van het voorzorgsbeginsel in de akkoorden met
ontwikkelingslanden;
instellingen van een doelmatig surveillance- en controleprogramma
in de EEZ van de ontwikkelingslanden;
wijziging van het FIOV zodat dit instrument niet langer kan dienen
voor het toekennen van subsidies aan communautaire reders die hun
boten onderbrengen onder goedkope vlag;
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Vorderingen van Turkije op de weg naar
toetreding (1999)

auteur: commPARL AFET
rapporteur: Lamassoure
referentie: 2000/2014
zittingsdocument: A5-0343/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 25/10/01

Raad: .../...
Commissie: Verheugen
24/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie, reg./parl. lidstaten,
reg./parl. Turkije

afschaffing van staatsveiligheidstribunalen en een zo breed mogelijke
amnestie;
ratificatie en toepassing van de VN-Verdragen inzake politieke,
civiele, sociale en culturele rechten;
ratificatie van het Internationaal verdrag inzake de politieke en
burgerrechten;
volledige garantie van de vrijheid van vereniging en meningsuiting
en eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de
grondrechten van de Unie;
onmiddellijke afschaffing van de doodstraf;
beter gebruik van de financiële samenewerking door een betere
toepassing door Turkije van de criteria van Kopenhagen;
kaderprogramma voor de bevordering van de rechten van de mens
binnen de administratieve structuren van het politieapparaat, de
gendarmerie en het leger;
opstelling van een nauwkeurig tijdschema voor de eerbiediging van
de politieke criteria van Kopenhagen;
onmiddellijke toepassing van de arresten van het Europees Hof voor
de rechten van de mens;
voortzetting van de inspanningen gericht op bestrijding van de
corruptie in de overheidssector;
overeenstemming van in het kader van spoedprocedures vastgestelde
wetgevingsbesluiten met het acquis communautaire;
noodzaak Turkije te voorzien van een moderne wetgeving inzake het
stakingsrecht en collectieve onderhandelingen;
een constructieve houding en het uitoefenen van een beslissende
invloed ter ondersteuning van de VN-secretaris-generaal, waarbij de
Turks-Cypriotische gemeenschap wordt uitgenodigd rechtstreekse
onderhandelingen te hervatten die moeten leiden tot directe en
substantiële onderhandelingen, teneinde te komen tot een globale
oplossing, voordat toetreding plaatsvindt, overeenkomstig de
conclusies van de Europese Raad van Helsinki;
het betrekken van Turkije bij het debat over de toekomst van Europa,
op voet van gelijkheid met de overige kandidaatlanden;

2002
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Gezamenlijk verslag over de
werkgelegenheid 2001

auteur: commPARL EMPL
rapporteur: Weiler
referentie: 2000/2168
zittingsdocument: A5-0360/2001
procedure/fase: COS

Besluit: resolutie aangenomen
met wijzigingen
datum: 24/10/01

Raad: .../...
Commissie: Diamantopoulou
23/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie, parl. lidstaten en
kandidaatlanden

aanbevelingen over de richtsnoeren voor 2002
opstelling van vergelijkbare statistieken over de kwalitatieve
structuur van de verschillende vormen van gedeeltelijke
werkgelegenheid en werkloosheid, en evaluatie;
diepteanalyse van het werkgelegenheidsbeleid voor werknemers;
vaststelling van passende maatregelen ter waarborging van de
toepassing van het EU-beleid inzake toetreding van immigranten tot
de arbeidsmarkt en maatschappelijke integratie;
vaststelling van beleid en specifieke maatregelen ten behoeve van de
economische en sociale samenhang in achterstandsregio's of regio's
die worden geconfronteerd met structurele moeilijkheden;
organisatie van versterkte controle tegen zwart werken;
verlichting van de fiscale druk en de mogelijkheid van toepassing van
een verlaagd BTW-tarief op zeer arbeidsintensieve diensten;
onderhandeling, op alle passende niveaus (Europees, natoinaal,
sectorieel, plaatselijk en ondernemingsniveau) over akkoorden
betreffende modernisering en organisatie van het werk;
voorstel voor een richtlijn gebaseerd op het beginsel volgens welk
uitzendkrachten op dezelfde wijze moeten worden behandeld als de
werknemers van de bedrijven die een beroep doen op deze tijdelijke
arbeidskrachten;
passende maatregelen teneinde onverwijld het beginsel "gelijk werk,
gelijk salaris" toe te passen;
volledige betrokkenheid van het EP bij de herziening en de evaluatie
van de gevolgen van de werkgelegenheidsstrategie;
het zoeken, in samenwerking met de Raad, naar manieren van
samenwerking ter waarborging van een democratische controle op de
beleidssectoren die onder de open coördinatiemethode vallen;
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Strategie van de Europese Unie voor de
conferentie over klimaatverandering in
Marrakesj

auteur: commPARL ENVI
rapporteur: Jackson
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0686/2001
procedure/fase: art. 70 van het Reglement,
gevolgd door het advies van het EP??????

Besluit: resolutie aangenomen
datum: 25/10/01

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

bestemd voor: Raad,
Commissie, reg./parl. lidstaten,
secretariaat van de ????

vaststelling van een juridisch bindende regeling, vergezeld van passende
sancties ter bestrijding van klimlaatverandering;
vaststelling van een specifiek fonds voor de financiering van maatregelen
die erop zijn gericht de ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan
de klimaatverandering en hun nieuwe en milieuvriendelijke technologieën
ter beschikking te stellen;
ratificatie van het protocol van Kyoto door de EU;
toegang voor vertegenwoordigers van het Europees Parlement tot de
Conferentie van Marrakesj, in ieder geval als waarnemer, met of
zonder spreekrecht;
organisatie van een parlementair netwerk voor klimaatverandering,
samen met vertegenwoordigers van de Parlementaire Assemblée van
de Raad van Europa en vertegenwoordigers van de nationale
parlementen;
indiening van het instrument voor ratificatie van het Protocol van
Kyoto;

zo spoedig
mogelijk

voor of tijdens
de COP-7;

Vooruitgang bi jde voorbereiding van de
vierde WTO-ministersconferentie van de
Wereldhandelsorganisatie???

auteur: fractie
rapporteur: .../...
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0691/2001
procedure/fase: verklaringen
Raad/Commissie

Besluit: RC aangenomen
datum: 25/10/01

Raad: Neyts-Uyttebroeck
24/10/01
Commissie: Lamy 24/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie, reg./parl. lidstaten,
dir.-gen. WTO

aanbevelingen gericht op een communautaire onderhandelingsstrategie;
 oprichting van een Parlementaire assemblée van de WTO, bestaande uit
vertegenwoordigers van de parlementen van de lidstaten van de WTO, en
instelling van een permanente werkgroep die zich moet buigen over het
reglement voor deze Parlementaire assemblée;

 nauwere betrekkingen tussen de WTO en internationale milieuorganisaties;
 totstandbrenging van een multilateraal juridisch kader, onder auspiciën van
de WTO, voor rechtstreekse buitenlandse investeringen;

 oprichting gemeenschappelijk permanent forum IAB/WTO;
 goede en zinvolle informatie voor en tijdens de ministersconferentie van
Qatar;
betere toegang tot besluiten van de Raad (met name comité 133);

5de ministers-
conferentie van
de WTO-Qatar
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Europese Raad van Gent

auteur: Raad/Commissie
rapporteur: fractie
referentie: .../...
zittingsdocument: B5-0696/2001
procedure/fase: verklaringen
Raad/Commissie

Besluit: RC aangenomen met
wijzigingen
datum: 25/10/01

Raad: Verhofstadt 24/10/01
Commissie: Prodi 24/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie, Raad van Europa,
reg. lidstaten, reg./Congres
Verenigde Staten

zie A5-0308/2001, goedgekeurd op 25/10/01
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Gevolgen van de recente ????Conséquences
des événements récents sur la sécurité des
transports aériens et des sites industriels y
compris les centrales nucléaires

auteur: Commissie
rapporteur: .../...
referentie: .../...
zittingsdocument: .../...
procedure/fase: décl. COM

Besluit :
datum:

Raad: .../...
Commissie: Vitorino 22/10/01

bestemd voor:

luchtvervoer:
instelling van een wederzijds inspectiesysteem van het type "dual
review".
ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende uniformisering, binnen de Europese Unie, van
veiligheids- en zekerheidsnormen voor het luchtvervoer;
instelling van een pluridisciplinaire ad hoc-groep, bestaande uit
deskundigen op het gebied van luchtveiligheid en
terrorismebestrijding;
het organiseren van een conferentie door de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie;
gesprek met de Amerikaanse autoriteiten met het oog op oprichting
van een werkgroep die de inspanningen moet gaan coördineren ter
waarborging van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau;
industriële installaties:
versterking van de bestaande beschermingsfaciliteiten en fysieke
beschermingsmaatregelen, in het bijzonder voor nucleaire installaties;
evaluatie, met name uit het oogpunt van veiligheid, van de nucleaire
installaties, in samenwerking met het Internationaal Agentschap voor
Atoomenergie in Wenen;

examen en
urgence afin de
permettre un
accord au Raad
en décembre

datum non
encore arrêtée
6/7 déc 2001
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Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Heropening van de Mont-Blanc-tunnel

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

Besluit:
datum:

Raad: .../...
Commissie: Fischler 25/10/01

bestemd voor: Raad,
Commissie

wetgevingsvoorstel over de veiligheid van weg- en
spoorweginfrastructuren, beheersing van de vervoersstromen over de
Alpen;
daadwerkelijke toepassing van de richting van 1996 inzake trans-
Europese netwerken en verbindingen (Brenner, Lyon-Turijn)

begin 2002



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 95

Bulletin 10.12.2001 - NL- PE 312.594

Diverse besluiten

Onderwerp Stemming ter plenaire Te geven gevolg Tijdschema
Wijziging van de duur van onderbrekingen van de
vergadering

auteur: Conferentie van voorzitters
rapporteur: .../...
referentie: .../...
zittingsdocument: .../...
procedure/fase: artikel 10, lid 5 van het
Reglement

Besluit: wijziging van de duur
van onderbrekingen van de
vergadering
datum: 22/10/01

Raad: .../...
Commissie: .../...
bestemd voor: .../...

houden van een plenaire vergadering in Brussel 17 december
2001



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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