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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

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

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

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
ECON Economische en Monetaire Commissie
JURI Commissie juridische zaken en interne markt
INDU Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
REGI Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULT Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETI Commissie verzoekschriften
ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie

Dit bulletin is eveneens toegankelijk in EPADES, onder
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\01A2000.NL
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat mevrouw QUISTHOUDT-ROWOHL, fungerende voorzitter, aan de leden van
het Europees Parlement de volgende mededeling heeft doen toekomen:

27/99 Toegang tot de ledenbar in het Louise Weissgebouw in Straatsburg

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

Straatsburg: IPE 2-gebouw, 6/20 Tel.  74195

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN DUITS LID IN HET

EUROPEES PARLEMENT

____________________________________________

Tijdens zijn plenaire vergadering van 13 december 1999 heeft het Europees Parlement kennis
genomen van de verkiezing van

mevrouw Brigitte WENZEL-PERILLO

ter vervanging van de heer Stanislaw TILLICH (PPE-DE/D), met ingang van 27 november 1999.

_____________________________
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EUROPEES PARLEMENT

OVERZICHT VRAGENUUR
DECEMBER 1999

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

Reed
ontw
agen

gepla
vra

Raad 32 12 19 8 0 0 1

Commissie 75 16 58 5 3 0 1

Totaal 107 28 77 13 3 0 2
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN -  JAAR 19991

Nr. PE-nr. Indiener Onderwerp In

7/99

8/99

9/99

10/99

168.504

168.513

168.514

168.519

HELMER, KAUPPI, DUCARNE,
DOYLE

Roy PERRY

Ward BEYSEN

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

“Country Sports”

Zetel van het Europees Parlement

De reden van onthouding i.v.m. de resolutie
over Tampere

De nefaste invloed van de Wereldorganisatie
op het dierenwelzijn

13

26

03

15

                                                
1 Situatie op 17.12.1999
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

119/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de
ondertekening in Arusha van de overeenkomst tot oprichting van de Oost-Afrikaanse

Gemeenschap
Brussel, 30 november 1999

De Europese Unie verheugt zich over de oprichting van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en
feliciteert de lidstaten met deze belangrijke verwezenlijking.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de Oost-Afrikaanse Gemeenschap op politiek en
economisch vlak een klimaat zal scheppen en mechanismen in het leven zal roepen in de regio die
bevorderlijk zullen zijn voor vrede, economische groei en welvaart voor haar lidstaten en hun
bevolking.

De Europese Unie wenst uiting te geven aan haar bereidheid om met de Oost-Afrikaanse
Gemeenschap en haar lidstaten samen te werken en hen op diverse gebieden van hun
gemeenschappelijke inspanningen te steunen.

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

________________________
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CONFERENTIE VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LIDSTATEN

BENOEMING VAN EEN RECHTER AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De voorzitter van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten heeft
het Europees Parlement op 29 november 1999 ter informatie een voor eensluidend gewaarmerkt
afschrift doen toekomen van het besluit inzake de benoeming van

de heer Antonio Mario LA PERGOLA

tot rechter van het Hof van Justitie voor de periode van 15 december 1999 tot 6 oktober 2000, ter
vervanging van de overleden Frederico MANCINI.

_______________
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EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU VAN HET RAADGEVEND COMITÉ VAN DE
EGKS

Op 17 november 1999 heeft de voorzitter van het Raadgevend Comité van de EGKS het Europees
Parlement een lijst toegezonden waarop de leden van het comité voor het begrotingsjaar 1999-2000
zijn vermeld:

Voorzitter: Giovanni PEREGO (IT)

Vice-voorzitters: Jean-Marc MOHR (FR)
Ruprecht VONDRAN (DE)

Leden: Marcel DETAILLE (L)
Pierre DIEDERICH (B)
Evangelos DIMOU (EL)
José FERNANDES (PO)
José Antonio GONZÁLEZ (ES)
Karl HAAS (AU)
Bo LEGELIUS (SV)
Gerrit MASTENBROEK (NL)
Gerald MOUSLEY (VK)
Veijo NIEMI (FI)
John O'SHEA (IR)
Dines SCHMIDT-NIELSEN (DK)

______________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

WERKZAAMHEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
VOLTALLIGE VERGADERING VAN 20 EN 21 OKTOBER 1999

GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De bedoeling van deze nota is een overzicht te geven van de adviezen die tijdens de
voltallige vergadering van 20 en 21 oktober 1999 van het Economisch en Sociaal Comité zijn
goedgekeurd.

Voor elk van de zes afdelingen van het ESC worden achtereenvolgens aangegeven: de aard
van het advies, de referentie, de uitslag van de stemming en de kern van de door het Comité
ingenomen standpunten. Tenslotte wordt een contactadres opgegeven waar desgewenst nadere
inlichtingen te verkrijgen zijn.

1. AFDELING "ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE, ECONOMISCHE EN
SOCIALE SAMENHANG"

•  Gevolgen van de EMU voor de cohesie (initiatiefadvies) - ECO/019
Rapporteur: de heer DOCK (Gr. II - B)

- Referentie: De gevolgen van de totstandbrenging van de EMU voor de economische en
sociale cohesie
CES 784/99 def.

- Uitslag van de stemming: 101 stemmen voor en 7 tegen, bij 5 onthoudingen

- Essentie van het advies: Het Comité stelt vast dat de economische en sociale cohesie
tussen de regio’s van de Europese Unie enkele maanden na de start van de derde fase van de
EMU nog heel wat te wensen overlaat. In het licht van deze vaststelling vestigt het Comité
de aandacht op de nieuwe mogelijkheden die de monetaire eenwording biedt, de
verplichtingen die ze voor de deelnemende landen en de sociale partners met zich brengt,
alsook de risico’s waarop de deelnemende landen en de Europese instellingen zich moeten
voorbereiden.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Economische en monetaire unie, economische en
sociale samenhang"
Roberto Pietrasanta, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.be)
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•  Stelsel van de eigen middelen van de EU - ECO/027
Rapporteur: de heer CAL (Gr. II-P)

- Referentie: Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van de eigen
middelen van de Europese Unie
COM(1999) 333 def. - 99/0139 CNS
CES 813/99 def. - 99/0139 CNS

- Uitslag van de stemming: 109 stemmen voor en 1 tegen, bij 2 onthoudingen

- Essentie van het advies: Bij de beoordeling van het voorstel voor een besluit brengt het
Comité zijn advies uit over de algemene regeling die een stelsel van eigen middelen zou
moeten garanderen dat "billijk, doorzichtig, kostendoelmatig en eenvoudig" is, vooral met
het oog op de nieuwe situatie die door de uitbreiding met de kandidaat-landen zal ontstaan.
Het Comité geeft ook de voorwaarden aan die naar zijn mening vervuld moeten zijn, wil
men een brede consensus bereiken bij de indiening van de concrete voorstellen door de
Commissie.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Economische en monetaire unie, economische en
sociale samenhang",

- Arie Van de Graaf, afdelingshoofd
(Tel.: 32 2 546 9227 - e-mail: Arie.VanDeGraaf@CES.be)

•  Macro-economische dimensie van het werkgelegenheidsbeleid (vervolgadvies) - ECO/023
Rapporteur: de heer CAL (Gr. II-P)

- Referentie: De macro-economische dimensie van het werkgelegenheidsbeleid - CES
818/99 def.

- Uitslag van de stemming: 76 stemmen voor en 2 tegen, bij 4 onthoudingen

- Essentie van het advies: Na er de aandacht op te hebben gevestigd dat de macro-
economische dialoog een geïntegreerde aanpak mogelijk maakt van alle beleidsterreinen die
betrekking hebben op de werkgelegenheid, houdt het Comité vast aan zijn bezorgdheid en
commentaar met betrekking tot de economische ontwikkeling van de Europese Unie
(waarvan de dynamiek te wensen overlaat) en de werkloosheid (die gemiddeld te hoog
blijft). Het geeft bijgevolg de maatregelen aan die op middellange en lange termijn moeten
worden gevolgd om een op stabiliteit en groei gericht beleid te waarborgen, met name door
een geïntegreerde benadering van het begrotings-, structuur-, monetair en loonbeleid.

- Contactadres: verantwoordelijk: Secretariaat Afdeling "Economische en
monetaire unie, economische en sociale samenhang",
Arie Van de Graaf, afdelingshoofd
(Tel.: 32 2 546 9227 - e-mail: Arie.VanDeGraaf@CES.be)
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•  Negende jaarlijks verslag van de structuurfondsen 1997 (initiatiefadvies) - ECO/021
Rapporteur: de heer CAL (Gr. II-P)

- Referentie: Negende jaarlijks verslag van de Structuurfondsen 1997
- COM(1999) 562 def.

CES 758/99 def.

- Uitslag van de stemming: 80 stemmen voor en 1 tegen, bij 1 onthouding

- Contactadres: verantwoordelijk: Secretariaat Afdeling "Economische en monetaire
unie, economische en sociale samenhang",
Roberto Pietrasanta, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.be)

•  Duurzame stadsontwikkeling in de Europese Unie (initiatiefadvies) - ECO/020
Rapporteur: de heer VINAY (Gr. II-I)

- Referentie: Een actiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie
CES 762/99 def.

- Uitslag van de stemming: 80 stemmen voor bij 1 onthouding

- Contactadres: verantwoordelijk: Secretariaat Afdeling "Economische en monetaire
unie, economische en sociale samenhang",
Roberto Pietrasanta, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.be)

2. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE EN CONSUMPTIE"

•  Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (gecodificeerde versie)- INT/045
Rapporteur: de heer BRAGHIN (Gr. I-I)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk
gebruik (gecodificeerde versie)
COM(1999) 315 def. - 99/0134 COD
CES 780/99 def. - 99/0134 COD

- Uitslag van de stemming: 105 stemmen voor en 1 tegen, bij 3 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Birgit Fular, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.be)
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•  Naar een interne markt voor aanvullende pensioenen - INT/039
Rapporteur: de heer BYRNE (Gr. I-IRL)

- Referentie: Mededeling van de Commissie – naar een interne markt voor aanvullende
pensioenen – Resultaten van de raadpleging over het Groenboek over aanvullende
pensioenen in de interne markt

- COM(1999) 134 def.
CES 637/99 def.

- Uitslag van de stemming: 89 stemmen voor en 5 tegen, bij 5 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Alison Imrie, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.be)

•  Betekening van stukken in burgerlijke of handelszaken - INT/040
Algemeen rapporteur: de heer HERNANDEZ BATALLER (Gr. III-E)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de betekening en de
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke
of in handelszaken

- COM(1999) 219 def. - 99/0102 CNS
CES 724/99 def. - 99/0102 CNS

- Uitslag van de stemming: 85 stemmen voor, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Birgit Fular, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.be)

•  Goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen - INT/044
Rapporteur: de heer BARROS VALE (Gr. I-P)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of
driewielige motorvoertuigen
COM(1999) 276 def. - 99/0117 COD
CES 777/99 def. - 99/0117 COD

- Uitslag van de stemming: 93 stemmen voor en 3 tegen, bij 7 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Birgit Fular, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.be)



ALGEMENE INFORMATIE18

Bulletin 17.01.2000
Sluiting van de redactie: 07.01.2000

- NL- PE 168.651

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

•  Elektriciteit/duurzame energiebronnen - TEN/020
Rapporteur: de heer MORGAN (Gr. I-GB)

- Referentie: Werkdocument van de Commissie: Elektriciteit uit duurzame bron en de
interne markt voor elektriciteit
SEC(1999) 470 def.
CES 514/99 def.

- Uitslag van de stemming: 107 stemmen voor en 1 tegen, bij 4 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Vervoer, energie, infrastructuur,
informatiemaatschappij",
Robert Steinlechner, administrateur
(Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: Robert.Steinlechner@CES.be)

•  Energierendementseisen/fluorescentielampen - TEN/025
Rapporteur: de heer BERNABEI (Gr. I-I)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
energierendementseisen voor schakelapparaten voor fluorescentielampen
COM(1999) 296 def. - 99/0127 COD
CES 798/99 def. - 99/0127 COD

- Uitslag van de stemming: 103 stemmen voor, bij 1 onthouding

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Vervoer, energie, infrastructuur,
informatiemaatschappij",
Nemesio Martinez, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: Nemesio.Martinez@CES.be)

•  Diensten van algemeen belang (initiatiefadvies) - TEN/022
Rapporteur: de heer HERNANDEZ BATALLER (Gr. III-E)

- Referentie: De diensten van algemeen belang
CES 689/99 def.

- Uitslag van de stemming: 76 stemmen voor en 1 tegen, bij 3 onthoudingen
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- Essentie van het advies: Het Comité is van oordeel dat de diensten van algemeen
economisch belang een beslissende rol zullen spelen in de bevordering van de economische
en sociale samenhang en dat het "gemeenschappelijke waarden " zijn die de Unie moet
behouden en aanmoedigen (punt 7.1).
Voor de handhaving van het Europees sociaal model moet er een evenwicht bestaan tussen
de diensten van algemeen belang en de regels van de interne markt, en met name de vrije
mededinging (punt 7.5).
Het Comité verzoekt de Raad, het Europees Parlement en de Commissie het recht van
gelijke toegang tot de in het advies behandelde diensten op te nemen in het EU-handvest van
grondrechten over de opstelling waarvan tijdens de Europese Top te Keulen
overeenstemming werd bereikt (punt 7.6).

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Vervoer, energie, infrastructuur,
informatiemaatschappij",
Nemesio Martinez, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: Nemesio.Martinez@CES.be)

4. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (gecodificeerde versie) - SOC/018
Rapporteur: de heer ETTY (Gr. II-NL)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van
werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde
versie)
COM(1999) 152 def. - 99/0085 SYN
CES 816/99 def. - 99/0085 SYN

- Uitslag van de stemming: 97 stemmen voor en 1 tegen, bij 2 onthoudingen

- Contactadres:  Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Alan Hick, hoofdadministrateur

(Tel.: 32 2 546 9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.be)
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•  Integratie van vluchtelingen - SOC/022
Rapporteur: mevrouw zu EULENBURG (Gr. III-D)

- Referentie: Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair
actieprogramma ter bevordering van de integratie van vluchtelingen
COM(1998) 731 def. - 98/0356 CNS
CES 749/99 def. - 98/0356 CNS

- Uitslag van de stemming: 107 stemmen voor en 1 tegen, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Katarina Lindahl, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Beslissingen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid - SOC/021
Rapporteur: de heer BRAGHIN (Gr. I-I)

- Referentie: Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende de bevoegdheid
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de
ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen
COM(1999) 220 def. - 99/0110 CNS
CES 775/99 def. - 99/0110 CNS

- Uitslag van de stemming: 53 stemmen voor en 4 tegen, bij 1 onthouding

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Katarina Lindahl, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CDR.be)

•  Richtsnoeren werkgelegenheid 2000 - SOC/020
Rapporteur: de heer LUSTENHOUWER (Gr. III-NL)

- Referentie: Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2000
COM(1999) 441 def. - 99/0816 CNS
CES 802/99 - 99/0816 CNS

- Uitslag van de stemming: 78 stemmen voor en 1 tegen, bij 1 onthouding
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- Essentie van het advies: Het Comité is verheugd dat het zich nu over dit onderwerp kan
uitspreken op basis van een formele raadpleging door de Raad, zoals die door de
inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam is vereist. Het Comité beschouwt dit als
een belangrijke erkenning van zijn rol in het totstandbrengingsproces van een Europees
werkgelegenheidsbeleid. Het ESC realiseert zich dat de voorliggende ontwerprichtsnoeren
de eerste zijn die gezien moeten worden in het kader van het door de Europese Raad te
Keulen vastgestelde Europese werkgelegenheidspact.
Een van de in het oog springende dimensies van deze ontwerprichtsnoeren is de speciale
aandacht voor innovatie. Het Comité beklemtoont dat innovatie niet alleen gezien mag worden
in de strikt technische betekenis van het woord. Innovaties, in de zin van maatschappelijke
processen, moeten zich ook voordoen waar arbeidsmarkten niet optimaal functioneren. Dit
kan bijvoorbeeld een nieuwe rolverdeling tussen verantwoordelijke overheden en de sociale
partners betekenen, met de bedoeling deze laatsten meer bij alle maatregelen te betrekken die
bijvoorbeeld ter bestrijding van de werkloosheid worden genomen. Vooral op lokaal niveau
kunnen hier, op basis van beste praktijken, innovatieve toepassingen van modern, pro-actief
arbeidsmarktbeleid tot successen leiden.
Binnen alle pijlers van het werkgelegenheidsbeleid mogen de lidstaten geen mogelijkheid
onbenut laten om de dienstensector in kansrijke markten met een hoog kennisniveau uit te
breiden. Daarnaast is de dienstensector gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer
uiteenlopende bedrijven, waaronder ook vele zeer arbeidsintensieve. Het gaat veelal om
kleine bedrijven, vooral in de consumentensector (waaronder detailhandel en
consumentverzorgend ambacht). Uit het oogpunt van de werkgelegenheid is het behoud van
deze bedrijven en het bevorderen van hun uitzicht op continuïteit dan ook noodzakelijk.
Het Comité roept de Commissie, de lidstaten, de lokale overheden en de sociale partners
derhalve op ter plaatse inhoud te geven aan het geheel van de richtsnoeren voor de
werkgelegenheid. Het Comité biedt een platform waar deze lokale ervaringen kunnen
worden uitgewisseld.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Wolfgang Jungk, afdelingshoofd
(Tel.: 32 2 546 9623 - e-mail: Wolfgang Jungk@CES.be)

5. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING EN MILIEU"

•  Landbouw- en milieudoelstellingen /Agenda 2000 (initiatiefadvies) - NAT/025
Rapporteur: de heer COLOMBO (Gr. II-I)

- Referentie: De voor het in Agenda 2000 aangekondigde streven naar een multifunctionele
landbouw met voorrang te verwezenlijken landbouw- en milieudoelstellingen
(initiatiefadvies)
CES 384/99 def.
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- Uitslag van de stemming: 93 stemmen voor en 1 tegen, bij 4 onthoudingen

- Essentie van het advies: Het Comité heeft met grote meerderheid van stemmen twee
initiatiefadviezen goedgekeurd over het Europees landbouwmodel en de met het oog op
multifunctionaliteit na te streven landbouw- en milieudoelstellingen (rapporteurs: Strasser
en Colombo).
Consolidering van het Europese landbouwmodel vereist volgens het Comité een reeks
initiatieven om de soms zeer uiteenlopende doelstellingen in een valabele toekomststrategie
te verenigen.
Centraal in deze strategie staat de opvoering van het concurrentievermogen van de Europese
producten, waarbij vooral kwalitatieve elementen een belangrijke rol spelen. Voorgesteld
wordt de informatie voor de consument (etikettering en traceerbaarheid,
oorsprongsbenamingen, specificiteitscertificering), alsook de randvoorwaarden voor
onderzoek en technologie te verbeteren, en internationaal eenvormige milieu-,
dierbeschermings- en sociale normen in te voeren.
Met het oog op een duurzame landbouw bouwt het Comité zijn voorstellen rond drie
aandachtspunten op:

•  handhaving van de landbouwbestemming van grond;
•  promotie van streek- en kwaliteitsproducten;
•  noodzakelijke stimulansen voor de instandhouding van de activiteiten ter

bescherming van het territorium en voor de verhoging van de doeltreffendheid van
het productiestelsel.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

•  Mond- en klauwzeervaccins - NAT/037
Rapporteur: de heer DONNELLY (Gr. III-IRL)

- Referentie: Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking
91/666/EEG betreffende de vorming van communautaire reserves van mond- en
klauwzeervaccins
COM(1999) 290 def. - 99/0121 CNS
CES 737/99 def. - 99/0121 CNS

- Uitslag van de stemming: 105 stemmen voor en 1 tegen, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)
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•  GMO/groenten en fruit - NAT/040
Algemeen rapporteur: de heer FAKAS (Gr. III-GR)

- Referentie: Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit
COM(1999) 376 def. - 99/0161 CNS
CES 900/99 def. - 99/0161 CNS

- Uitslag van de stemming: 69 stemmen voor en 2 tegen, bij 8 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

•  Europees landbouwmodel (initiatiefadvies) - NAT/028
Rapporteur: de heer STRASSER (Gr. III-A)

- Referentie: Een beleid ter consolidering van het Europese landbouwmodel
CES 548/99 def.

- Uitslag van de stemming: 76 stemmen voor en 5 tegen, bij 15 onthoudingen

- Essentie van het advies: Consolidering van het Europese landbouwmodel vereist
volgens het Comité een reeks initiatieven om de soms zeer uiteenlopende doelstellingen in
een valabele toekomststrategie te verenigen.
Centraal in deze strategie staat de opvoering van het concurrentievermogen van de Europese
producten, waarbij vooral kwalitatieve elementen een belangrijke rol spelen. Voorgesteld
wordt de informatie voor de consument (etikettering en traceerbaarheid,
oorsprongsbenamingen, specificiteitscertificering), alsook de randvoorwaarden voor
onderzoek en technologie te verbeteren, en internationaal eenvormige milieu-,
dierbeschermings- en sociale normen in te voeren.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

6. AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

•  Noordelijke dimensie en betrekkingen met Rusland (initiatiefadvies) - REX/019
Rapporteur: de heer HAMRO-DROTZ (Gr. I-FIN)
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- Referentie: De noordelijke dimensie van het EU-beleid en de betrekkingen met Rusland
CES 284/99 def.

- Uitslag van de stemming: 104 stemmen voor en 2 tegen, bij 3 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling “Externe betrekkingen”,
Maarit Laurila, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9810 - e-mail: Maarit.Laurila@CES.be)

•  Millenniumronde van de WTO (vervolg van initiatiefadvies) - REX/024
Rapporteur: de heer Van DIJK (Gr. II-NL)

- Referentie: Transparantie en deelname van de maatschappelijke organisaties aan de
millenniumronde van de Wereldhandelsorganisatie
CES 746/99 def.

- Uitslag van de stemming: 103 stemmen voor en 1 tegen, bij 5 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling “Externe betrekkingen”,
Johan Enegren, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: Johan.Enegren@CES-CdR..be)

_______________
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WERKZAAMHEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
VOLTALLIGE VERGADERING VAN 8 EN 9 DECEMBER 1999

GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De bedoeling van deze nota is een overzicht te geven van de adviezen die tijdens de
voltallige vergadering van 8 en 9 december 1999 van het Economisch en Sociaal Comité zijn
goedgekeurd.

Voor elk van de zes afdelingen van het ESC worden achtereenvolgens aangegeven: de aard
van het advies, de referentie, de uitslag van de stemming en de kern van de door het Comité
ingenomen standpunten. Tenslotte wordt een contactadres opgegeven waar desgewenst nadere
inlichtingen te verkrijgen zijn.

1. AFDELING "ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN, ECONOMISCHE EN
SOCIALE SAMENHANG"

•  Communautair initiatief INTERREG (ontwerpmededeling) - ECO/031
Algemeen rapporteur: de heer BARROS VALE (Gr. I - P)

- Referentie: Ontwerpmededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van de
richtsnoeren voor een communautair initiatief inzake de trans-Europese samenwerking met
het oog op een harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling van het Europees grondgebied
(INTERREG)
COM(1999) 479 def.
CES 1051/99 def.

- Uitslag van de stemming: 78 stemmen voor en 1 tegen, bij 5 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Economische en monetaire unie, economische en
sociale samenhang",

- Roberto Pietrasanta, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.be)

•  Communautair initiatief URBAN (ontwerpmededeling) - ECO/030
Algemeen rapporteur: de heer VINAY (Gr. II - I)
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- Referentie: Ontwerpmededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van
de richtsnoeren voor een communautair initiatief voor economische en sociale rehabilitatie
van in crisis verkerende steden en voorsteden met het oog op een duurzame
stadsontwikkeling (URBAN)
COM(1999) 477 def.
CES 1055/99 def.

- Uitslag van de stemming: met algemene stemmen goedgekeurd

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Economische en monetaire unie, economische en
sociale samenhang",

- Roberto Pietrasanta, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.be)

2. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE EN CONSUMPTIE"

•  Algemene productveiligheid (initiatiefadvies) - INT/035
Rapporteur: mevrouw WILLIAMS (Gr. III - GB)

- Referentie: Algemene productveiligheid
CES 524/99 def.

- Uitslag van de stemming: 48 stemmen voor en 9 tegen, bij 2 onthoudingen

- Essentie van het advies: Het Comité onderstreept dat een doeltreffende richtlijn inzake
algemene productveiligheid van het grootste belang is voor de werking van de interne markt,
vooral als ze is bijgewerkt om zich aan te passen aan de veranderende behoeften en
praktijken op het gebied van algemene productaansprakelijkheid. Deze richtlijn is inderdaad
niet alleen een noodzakelijke vorm van bescherming van de consument, maar ook een
onontbeerlijke bescherming voor producenten en leveranciers voor zover ze een duidelijk
regelgevend kader biedt. Het advies van het Comité vormt een belangrijke bijdrage tot de
huidige herziening van de richtlijn door de Commissie.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Alison IMRIE, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.be)

•  Modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag
(Witboek) - INT/038

Rapporteur: de heer BAGLIANO (Gr. I - I)
Corapporteur: de heer LUSTENHOUWER (Gr. III - NL)
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- Referentie: Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing
van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag – Programma van de Commissie nr. 99/027
COM(1999) 101 def./2
CES 805/99 def.
CES 637/99 def.

- Uitslag van de stemming: 68 stemmen voor, bij 2 onthoudingen

- Essentie van het advies: Gelet op de beweegredenen, de doelstellingen en de
vermoedelijke gevolgen van de herziening is het Comité van oordeel dat het initiatief van de
Commissie, voor zover het tegemoetkomt aan de behoefte aan rechtszekerheid van de
bedrijven, een heel belangrijke rol kan spelen in de consolidatie en de voortzetting van het
communautaire integratieproces. Maar het Comité begrijpt ook de bezorgdheid die het
voorstel heeft gewekt, met name gelet op de risico’s en moeilijkheden waarin het in zijn
advies de aandacht vestigt. De gevaren die een “versnippering van de interne markt” en een
“hernationalisatie” van het mededingingsrecht inhouden, zijn een bron van grote
bezorgdheid. Het Comité stelt een aantal concrete en noodzakelijke maatregelen voor en
doet een reeks algemenere voorstellen die van groot belang zijn voor de tenuitvoerlegging
van de herziening.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Alison IMRIE, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.be)

•  XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1998) - INT/041
Rapporteur: de heer BAGLIANO (Gr. I - I)

- Referentie: XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid (1998)
SEC (1999) 743 def.
CES 925/99 def.

- Uitslag van de stemming: 97 stemmen voor en 1 tegen, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Alison IMRIE, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.be)
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•  Toepassing van de mededingingsregels - Verzekeringssector (initiatiefadvies) - INT/046
Rapporteur: de heer RAVOET (Gr. I - B)

- Referentie: Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de
werking van Verordening (EEG) nr. 3932/92 van de Commissie van 21 december 1992
betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag (ex-artikel 85, lid 3) op
bepaalde overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de
verzekeringssector
COM(1999) 192 def.
CES 779/99 def.

- Uitslag van de stemming: met algemene stemmen goedgekeurd

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Birgit FULAR, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.be)

•  Verticale overeenkomsten (art. 85, lid 3) (vervolgadvies) - INT/052
Rapporteur: de heer REGALDO (Gr. I - I)

- Referentie: Verordening van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3
van het EG-Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen
PB nr. C 270 van 24.09.1999
CES 922/99 def.

- Uitslag van de stemming: 100 stemmen voor en 1 tegen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Interne markt, productie en consumptie",
Alison IMRIE, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.be)

3. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Gezondheid en veiligheid op het werk – tenuitvoerlegging van de communautaire maatregelen
en nieuwe risico’s (initiatiefadvies) - SOC/016

Rapporteur: de heer BEIRNAERT (Gr. I - B)

- Referenties: CES 610/99 def.

- Uitslag van de stemming: 118 stemmen voor en 1 tegen, bij 1 onthouding.
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- Essentie van het advies: De meest voor de hand liggende argumenten voor een
doeltreffend gezondheids- en veiligheidsbeleid zijn de menselijke aspecten en de
aanzienlijke economische kosten die ongevallen en ziekten met zich brengen, maar
voordelen als verhoogde inzetbaarheid en productiviteit van de werknemers en verbetering
van de kwaliteit van het werk spelen ook mee. Zonder afbreuk te doen aan de wetgevende
functie, die immers niet aan belang heeft ingeboet en om sociale en economische redenen
gerechtvaardigd blijft, moet de schijnwerper worden gericht op de niet-wetgevende rol van
de Europese Unie via acties op het gebied van voorlichting, bewustmaking, opleiding en
benchmarking. Het Comité is dan ook van oordeel dat het streven naar veiligheid en
gezondheid op het werk in de toekomst het onderwerp moet zijn van een van de
werkgelegenheidsrichtsnoeren. Dit richtsnoer zou moeten worden geschraagd met geslaagde
praktijkvoorbeelden, naar analogie van de huidige richtsnoeren die op "benchmarking" zijn
gebaseerd. Voorts zou de invloed van het werkgelegenheidsbeleid op de veiligheid en de
gezondheid op het werk moeten worden geëvalueerd.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Alan HICK, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.be)

•  Actieplan inzake drugsbestrijding - SOC/023
Rapporteur: mevrouw HASSETT (Gr. III - IRL)

- Referenties: CES 874/99 def.

- Uitslag van de stemming: 112 stemmen voor, bij 3 onthoudingen

- Essentie van het advies: Het Comité spreekt zich positief uit over de mededeling, die
een belangrijke stap vormt op de weg naar een brede aanpak van de drugsbestrijding door de
Europese Unie. Het stelt evenwel met bezorgdheid vast dat de financiële middelen voor de
uitvoering van het plan niet zijn vastgelegd. Het Comité vestigt de aandacht op het belang
van bredere sociale partnerschappen, de evaluatie niet alleen van successen maar ook van
mislukkingen, de versterking van acties op het niveau van groepen leeftijdsgenoten en
mensen die in een soortgelijke situatie verkeren, en het van meet af aan betrekken van
jongeren bij het opzetten van preventieprogramma’s. Politie, onderwijsinstellingen,
rehabilitatiecentra dienen gezamenlijk een preventief beleid te voeren. Voorts is er een
zekere harmonisatie van de wetgeving op dit gebied nodig. Het Comité is verheugd over de
actie van de Gemeenschap op het gebied van synthetische drugs. Het roept de Commissie op
het actieplan ter bevordering van het veilige gebruik van Internet ten uitvoer te leggen en
een studie te verrichten over de sociaal-economische factoren die de ontwikkeling van het
drugsgebruik beïnvloeden.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Katarina Lindahl, administrateur
(Tel:. 32 2 546 9619 - e-mail: Katarina.Lindahl@CES-CdR.be)
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•  Bescherming van natuurlijke personen/verwerking van persoonsgegevens - SOC/025
Rapporteur: de heer RETUREAU (Gr. II-F)

- Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Gemeenschap en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens
COM(1999) 337 def. - 99/0153 COD
CES 1008/99 def. - 99/0085 SYN

- Uitslag van de stemming: 117 stemmen voor, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Stefania Barbesta, hoofdadministrateur
(Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: Stefania.Barbesta@CES.be)

•  Europees Jaar van de talen 2001 - SOC/028
Algemeen rapporteur: de heer RUPP (Gr. III-D)

- Referentie: Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
het Europees Jaar van de talen 2001
COM(1999) 485 def. - 99/0208 COD
CES 1068/99 def. - 99/0208 COD

- Uitslag van de stemming: 67 stemmen voor, bij 6 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap",
Stefania Barbesta, hoofdadministrateur
(Tel. 32 2 546 9510 - e-mail: Stefania.Barbesta@CES.be)

4. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING EN MILIEU"

•  Nationale emissiemaxima luchtverontreinigende stoffen/Ozon - NAT/031
Rapporteur: de heer CHIRIACO (Gr. II - I)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
nationale emissiemaxima voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen en het voorstel voor
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende ozon in de lucht
COM(1999) 125 def. - 99/0067 COD - 99/0068 COD
CES 772/99 def. - 99/0067 COD - 99/0068 COD



ALGEMENE INFORMATIE 31

Bulletin 17.01.2000
Sluiting van de redactie: 07.01.2000

- NL- PE 168.651

- Uitslag van de stemming: 96 stemmen voor en 2 tegen, bij 3 onthoudingen

- Essentie van het advies: Het Comité steunt de door de Commissie voorgestelde
langetermijn- en tussentijdse doelstellingen. Het ESC stemt, met name, in met de
streefwaarde van 120 Tg/m3  voor troposferisch ozon en merkt daarbij op dat tal van
ontwikkelde landen vergelijkbare streefwaarden hebben aangenomen of gepland.

Het Comité stelt vast dat de door de Commissie voorgestelde nationale emissiemaxima
overeenstemmen met het streefniveau dat door de lidstaten werd overeengekomen bij het
begin van de onderhandelingen over het "multi-pollutant protocol” in het kader van de
VN/ECE. Het Comité betreurt echter dat de emissiereductie van de EU-lidstaten met dit
protocol, hoewel het een stap in de goede richting is, waarschijnlijk ver beneden de ambities
blijft die de Commissie in verband met de nationale emissiemaxima heeft aangegeven.

Wat de middelen om de doelstellingen te verwezenlijken betreft, juicht het Comité de
gedifferentieerde aanpak voor de verwezenlijking van de tussentijdse doelstellingen toe, die
de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt om, rekening houdend met de specifieke nationale
situatie, te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn. Wel is het Comité van
mening dat de Commissie een actieve coördinerende rol moet spelen bij de voorbereiding
en actualisering van de nationale programma’s (artikel 6) en van de emissie-inventarissen en
-prognoses (artikel 7).

Het Comité is ingenomen met het op periodieke verslagen gebaseerde
evaluatiemechanisme (artikel 9 van de NEM-richtlijn). In dit verband dient de verdere
verbetering van het RAINS-model bijzondere aandacht te krijgen.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Julius Langendorff, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.be)

•  Verwerking verpakkingsafval (initiatiefadvies) - NAT/033
Rapporteur: de heer  VERHAEGHE (Gr. I - B)

- Referentie: De verwerking van verpakkingsafval van levensmiddelen en non-food-
producten
CES 693/99 def.

- Uitslag van de stemming: 112 stemmen voor, bij 1 onthouding
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- Essentie van het advies: In het licht van de geslaagde toepassing van Richtlijn 94/62/EG
vindt het Comité het nodig dat in de Europese wetgeving een "pro-actief" beleid op het
gebied van de recycling van verpakkingsafval wordt verankerd en voor alle categorieën
verpakkingsmaterialen ambitieuze beheersdoelstellingen worden vastgesteld. Daarnaast
moeten in overeenstemming met het concept van duurzame ontwikkeling
milieubeleidsmaatregelen worden genomen waarbij economie èn milieu maximaal zijn
gebaat.
Het Comité beklemtoont dat de consumenten en burgers bewust moeten worden
gemaakt van de verpakkingsafvalproblematiek en van jongs af aan tot milieuvriendelijk
gedrag moeten worden aangezet. Er dient ook een echte dialoog tussen het bedrijfsleven,
de overheid, de media en de burgers/consumenten via
belangenbehartigingsorganisaties tot stand te worden gebracht, en wel in het teken van
samenwerking en van gedeelde verantwoordelijkheid voor het milieu en tegenover de
toekomstige generaties.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Julius Langendorff, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@CES.be)

•  Bosbouwstrategie voor de Europese Unie (mededeling) - vervolg van initiatiefadvies - NAT/034
Rapporteur: de heer KALLIO (Gr. III - FIN)
Corapporteur: de heer WILMS (Gr. II - D)

- Referentie: Een bosbouwstrategie voor de Europese Unie (mededeling)
COM(1999) 649 def.
CES 668/99 def.

- Uitslag van de stemming: 53 stemmen voor en 7 tegen, bij 7 onthoudingen

- Essentie van het advies: Hoewel het Comité het eens is met de benadering die op het
subsidiariteitsbeginsel is gebaseerd, vindt het de door de Commissie uitgestippelde strategie
nog te algemeen en verzoekt het de Commissie de problemen waarmee de bosbouwsector is
geconfronteerd aan een diepgaander analyse te onderwerpen en de coördinatie te
verbeteren.

Het ESC vestigt de aandacht op de toegevoegde waarde van communautaire maatregelen
op gebieden zoals plattelandsontwikkeling, bescherming van de bossen tegen brand en
luchtverontreiniging, ontwikkeling van een Europees informatie- en
communicatiesysteem voor de bosbouw (EFICS), onderzoek en ontwikkeling, alsmede
ontwikkelingssamenwerking.
Het Comité legt de klemtoon op de uitdagingen van de toekomst na te hebben benadrukt
dat de bosbouwsector een enorm potentieel op het gebied van werkgelegenheid en
duurzame ontwikkeling vormt.
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- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

•  Bescherming van de bossen tegen luchtverontreiniging - NAT/038
Rapporteur: de heer RIBBE (Gr. III - D)

- Referentie: Voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3528/86 betreffende de bescherming van de bossen
in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging – Voorstel voor een verordening (EG) van
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2158/92
betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand
COM(1999) 379 def. - 99/0159 COD en 99/0160 COD
CES 1001/99 def. - 99/0159 COD en 99/0160 COD

- Uitslag van de stemming: 102 stemmen voor en 1 tegen, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Julius Langendorff, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@CES.be)

•  Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleur- en zoetstoffen - NAT/039
Rapporteur: de heer WILKINSON (Gr. I - GB)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van
kleurstoffen en zoetstoffen
COM(1999) 329 def. - 99/0158 COD
CES 988/99 def. - 99/0158 COD

- Uitslag van de stemming: 102 stemmen voor en 1 tegen, bij 4 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Julius Langendorff, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@CES.be)

•  Toevoegingsmiddelen in diervoeder  - NAT/041
Rapporteur: de heer DONNELLY (Gr. III - IRL)
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- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
70/524/EEG betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding
COM(1999) 388 def. - 99/0168 CNS
CES 1002/99 def. - 99/0168 CNS

- Uitslag van de stemming: 111 stemmen voor en 1 tegen, bij 1 onthouding

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

•  Zaaddragende leguminosen - NAT/042
Rapporteur: de heer BARATO TRIGUERO (Gr. III - E)

- Referentie: Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van
Verordening (EG) nr. 1577/96 tot invoering van een bijzondere maatregel voor bepaalde
zaaddragende leguminosen
COM(1999) 428 def. - 99/0182 CNS
CES 982/99 def. - 99/0182 CNS

- Uitslag van de stemming: 107 stemmen voor en 1 tegen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

•  Minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten - NAT/043
Rapporteur: de heer MUÑIZ GUARDADO (Gr. III - E)

- Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/53/EEG
tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde
visziekten
COM(1999) 437 def. - 99/0191 CNS
CES 888/99 def. - 99/0191 CNS

- Uitslag van de stemming: 113 stemmen voor en 3 tegen, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Julius Langendorff, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@CES.be)
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•  Veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens - NAT/046

Rapporteur: de heer NIELSEN (Gr. III - DK)

- Referentie: Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad houdende wijziging van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke
vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en
varkens

 COM(1999) 456 def. - 99/0217 COD
CES 1003/99 def. - 99/0217 COD

- Uitslag van de stemming: 114 stemmen voor en 1 tegen, bij 3 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

•  Communautair initiatief LEADER+ (ontwerpmededeling) - NAT/047
Algemeen rapporteur: de heer  BASTIAN (Gr. III - F)

- Referentie: Ontwerpmededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van
de richtsnoeren voor het communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling (LEADER+)
COM(1999) 475 def.
CES 1059/99 def.

- Uitslag van de stemming: met algemene stemmen goedgekeurd

- Essentie van het advies: Het Comité vindt de uitbreiding van LEADER+ tot het
gehele grondgebied van de Unie een goede zaak. Het is niettemin bezorgd over het
groeiende aantal en de versnippering van de projecten die ingevolge de nieuwe opzet zullen
worden gepresenteerd, alsook de verminderde doeltreffendheid die daaruit zou kunnen
voortvloeien.

Wat de complementariteit met andere communautaire programma’s op het gebied van
plattelandsontwikkeling betreft merkt het ESC op dat overlappingen en dubbele betalingen
bij de financiering, die de begunstigden meer voordelen zouden opleveren dan de bedoeling
is, moeten worden voorkomen. Het Comité ziet een belangrijke rol weggelegd voor de
Waarnemingspost voor plattelandsgebieden.
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Wat ten slotte de tenuitvoerlegging van LEADER+ betreft, verlangt het Comité dat de
Commissie en de lidstaten alles in het werk stellen om de selectiecriteria voor PG’s en
projecten duidelijk toe te lichten en de administratieve procedures zoveel mogelijk te
vereenvoudigen waaraan de PG’s worden onderworpen als hun projecten eenmaal zijn
geselecteerd. Voorts vindt het ESC de termijn van zes maanden die de lidstaten krijgen om
concrete programma’s in te dienen nogal krap, met name voor gebieden waar de lokale
actoren nog niet eerder actief aan soortgelijke projecten hebben deelgenomen.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Julius Langendorff, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9111 - e-mail: Julius.Langendorff@CES.be)

•  Identificatie- en registratieregeling voor runderen (wijziging van verordening nr. 820/97) -
NAT/048

Algemeen rapporteur: de heer EVANS (Gr. I - GB)

- Referentie: Voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad tot vaststelling van een
identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en
rundvleesproducten
COM(1999) 487 def. - 99/0205 COD
CES 1060/99 def. - 99/0205 COD

- Uitslag van de stemming: 40 stemmen voor en 1 tegen, bij 4 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)

•  Boviene somatotropine (BST) - NAT/053
Algemeen rapporteur: de heer  NIELSEN (Gr. III - DK)

- Referentie: Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het op de markt
brengen en het toedienen van boviene somatotropine (BST) en tot intrekking van
Beschikking 90/218/EEG van de Raad
COM(1999) 544 def. - 99/0219 CNS
CES 1061/99 def.- 99/0219 CNS

- Uitslag van de stemming: 46 stemmen voor, bij 2 onthoudingen

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu",
Siegfried Jantscher, administrateur
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Siegfried.Jantscher@CES.be)
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5. AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

•  De toetreding van Polen tot de EU (initiatiefadvies) - REX/018
Rapporteur: de heer RIBBE (Gr. III - D)

- Referentie: CES 742/99 def.

- Uitslag van de stemming: 103 stemmen voor en 14 tegen, bij 5 onthoudingen

- Essentie van het advies: Het ESC beveelt de Raad en de Commissie aan in het kader
van de onderhandelingen met de Poolse regering te bekijken hoe de sociale partners en de
maatschappelijke organisaties er bewust van kunnen worden gemaakt dat ze hun structuren
doeltreffender moeten maken. Het ESC onderstreept tevens dat het absoluut noodzakelijk is
de informatiestroom naar en de dialoog met de maatschappelijke organisaties (werkgevers,
vakbonden, organisaties van handel, industrie en landbouw, verenigingen van consumenten
en milieubeschermers) over de voorbereiding van de toetreding tot de EU en de gevolgen
van deze toetreding te intensiveren.

- Contactadres: Secretariaat Afdeling "Externe betrekkingen",
Johan Enegren, administrateur
(Tel.: 9628 - e-mail: johan.enegren@ces-cdr.be)

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

Naam Betreft Commissie Datum Fractie Doc.

PIECYK Technische controle aan
de wegkant van in de
Gemeenschap aan het
wegverkeer deelnemende
bedrijfsvoertuigen

REGI (P) 14.12.99 PSE C4-0346/98

_______________



OFFICIËLE STUKKEN 41

Bulletin 17.01.2000
Sluiting van de redactie: 07.01.2000

- NL- PE 168.651

OFFICIËLE STUKKEN
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft     Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake
het economisch effect van de voorgestelde richtlijn van de
Raad betreffende de voor geregeld personenvervoer en
veerdiensten tussen de lidstaten geldende
bemanningsvoorwaarden

EMPL
REGI

SEC (99) 1721
final

Werkdocument van de diensten van de Commissie:
Informatiecampagne over de voedselveiligheid in de
Europese Unie

CULT
ENVI

SEC (99) 1781
final

Zeventiende Jaarverslag van de Commissie aan het
Europees Parlement over de antidumping- en
antisubsidieactiviteiten van de Gemeenschap (1998)

DEVE
INDU

COM (99) 411
final

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het
Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité
en aan het Comité van de Regio's: Structurele
veranderingen en aanpassingen in de Europese Industrie

INDU COM (99) 465
final

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,
de Raad en het Economisch en Sociaal Comité: Mededeling
over de tenuitvoerlegging van het actieprogramma als
voorgesteld in de mededeling betreffende intermodaliteit en
intermodaal vrachtvervoer in de Europese Unie
(COM(97)243 van 29 mei 1997)

REGI COM (99) 519
final

_________________
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A.  AANGENOMEN RESOLUTIES EN BESLUITEN 1

VERGADERPERIODE VAN 1 EN 2 DECEMBER 1999
(Brussel)

                                                
1 Deel A van dit overzicht is opgesteld door DG II, Directoraat B, Follow-up parlementaire besluiten  (tel. 42661 – e-mail : DG2-

Suiv@europarl.eu.int).
De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement (PB C219 van
30.7.1999, blz. 374).
PV = Notulen (voorlopige uitgave)
CRE = Volledig verslag der vergaderingen  (voorlopige uitgave), redevoering nr. …

Overzicht van de aangenomen resoluties en besluiten

COD
36%

CNS
50%

AA
14%

COD:medebeslissing CNS:raadpleging AA:overige besluiten

Overzicht van de wetgevingswerkzaamheden in het kader van de 
medebeslissingsprocedure

COD I 
40%

COD II
40%

COD III
20%

COD I: gewijzigd wetgevingsvoorstel

COD II: geamendeerd gemeenschappelijk standpunt

COD III: goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst

mailto:Suiv@europarl.europa.eu
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MEDEBESLISSINGSPROCEDURE 

Eerste lezing

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

ENVI/ Breyer (A5-0065/1999)
02.12.1999 PV blz. II/28
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-151
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende grenswaarden voor
benzeen en koolmonoxide in de lucht
COM(1998) 591 - C4-0135/1999 - 1998/0333

AFET/ Morillon (A5-0071/1999)
02.12.1999 PV blz. II/15
Standpunt van de Raad: CRE 3-057
Standpunt van de Commissie: CRE 3-058, 3-139
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van
Turkije
COM(1998) 600 - C4-0670/1998 - 1998/0300

Tweede lezing

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

JURI/ Moraes (A5-0085/1999)
02.12.1999 PV blz. II/8
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van beschikking nr. 210/97/EG houdende goedkeuring van het actieprogramma voor de
douane in de Gemeenschap ("Douane 2000") en tot intrekking van beschikking 91/341/EEG van de
Raad (9601/1/1999 - C5-0183/1999 – 1998/0314)
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ENVI/ González Álvarez (A5-0064/1999)
02.12.1999 PV blz. II/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CR 3-159
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
instelling van een systeem ter bewaking van de gemiddelde specifieke uitstoot van kooldioxide door
nieuwe personenauto's
COM(1998) 348 - C5-0041/1999 - 1998/0202(COD) – 5621/2/1999rév2

Derde lezing

♦  Goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst van het Bemiddelingscomité

DELE/ Pronk (A5-0074/1999)
02.12.1999 PV blz. II/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-167
Gemeenschappelijk standpunt, goedgekeurd door het Bemiddelingscomité met het oog op de
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van de
werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in
de zin van artikel 16, lid 1 van richtlijn 89/391/CEE)
3623/1999 - C5-0221/1999 - 1995/0235

RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel
♦  
♦  Procedure zonder verslag (C5-0172/1999)
♦  02.12.1999 PV blz. II/7
Standpunt van de Raad: procedure zonder verslag
Standpunt van de Commissie: procedure zonder verslag
Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr.
2596/97 tot verlenging van de in artikel 149, lid 1, van de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden bedoelde periode
COM(1999) 412 - C5-0172/1999 - 1999/0179

ENVI/ Sjöstedt (A5-0044/99)
02.12.1999 PV blz. II/43
Standpunt van de Raad: geen
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Standpunt van de Commissie: geen
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad
inzake de goedkeuring, namens de Gemeenschap, van de wijzigingen op de bijlagen bij het Verdrag
ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied
(COM(1999) 128 – C4-0218/1999 – 1999/0077)

PECH/ Gallagher (A5-0025/1999)
02.12.1999 PV blz. II/77
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-048
Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende derde wijziging van verordening (EG)
nr. 850/98 van 30/03/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen
voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen
COM(1999) 141 - C4-0224/1999 - 1999/0081

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

AFET/ Morillon (A5-0070/1999)
02.12.1999 PV blz. II/34
Standpunt van de Raad: CRE 3-057
Standpunt van de Commissie: CRE 3-139
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
verdieping van de douane-unie
COM(1998) 600 - C4-0669/1998 - 1998/0299

AGRI/ Pesälä (A5-0072/1999)
02.12.1999 PV blz. II/44
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-185
Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig
teeltmateriaal
COM(1999) 188 – C5-0128/1999 – 1999/0092
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AGRI/ Ayuso González (A5-0068/1999)
02.12.1999 PV blz. II/53
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-193
Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/96
houdende een GMO in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit
COM(1999) 376 – C5-0140/1999 - 1999/0161

PECH/ Fraga Estévez (A5-0067/1999)
02.12.1999 PV blz. II/56
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-048
Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur
COM(1999) 055 - C4-0141/1999 - 1999/0047

OVERIGE BESLUITEN

RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦♦♦♦ verklaringen van de andere instellingen

PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL, ELDR, PSE (B5-0308, 0309, 0311 en 0312/1999)1

02.12.1999 PV blz. II/78
Standpunt van de Raad: CRE 3-057, 3-090, 3-093
Standpunt van de Commissie: CRE 3-058, 3-092, 3-176
Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereiding op de Europese Raad van 10 en 11
december 1999 in Helsinki

♦  een verslag opgesteld ten vervolge op een zogenoemde "prelegislatieve" raadpleging over een
onderwerp dat valt onder de werkzaamheden van de EU

ECON/ Torres Marques (A5-0076/1999)
02.12.1999 PV blz. II/83
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-026
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie aan de Raad over de duur
van de overgangsperiode voor de invoering van de euro
COM(1999) 174 - C5-0108/1999 - 1999/2111

                                                
1 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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AANGENOMEN RESOLUTIES EN BESLUITEN

VERGADERPERIODE VAN 13 T/M 17 DECEMBER 1999
(Straatsburg)

Overzicht van de aangenomen resoluties en besluiten

BUDG
6%

AVC
14%

CNS
16%

COD
20%

AA
44%

COD: medebeslissing CNS: raadpleging AVC: instemming
BUDG: begrotingskwesties AA:overige besluiten

Overzicht van de wetgevingswerkzaamheden in het kader van de 
medebeslissingsprocedure

COD I
50%COD II

40%

COD III
10%

COD: 1ste lezing COD II: 2de lezing COD III: 3de lezing
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MEDEBESLISSINGSPROCEDURE

Bevestiging eerste lezingen

DEVE/ Miranda (A5-0088/1999)
15.12.1999 N blz. II/12
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de lopende wetgevingsprocedures op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking (Mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam voor de
per 1 mei 1999 lopende wetgevingsprocedures op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
(SEC(1999) 581 - C4-0219/1999))
COM(1994) 289 - C4-0090/1994 - 1994/0167
(Zie bijlage I)

Eerste lezing

♦  Goedkeuring zonder  wijziging van het wetgevingsvoorstel

INDU/ Chichester (A5-0091/1999)
15.12.1999 N blz. II/13
Standpunt van de Raad: procedure zonder debat
Standpunt van de Commissie: procedure zonder debat
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
80/181/EEG inzake de aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de
meeteenheden
COM(1999) 40 - C4-0076/1999 - 1999/0014

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

REGI/ Aparicio Sánchez (A5-0075/1999)
15.12.1999 N blz. II/47
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-156
Aantal aangenomen amendenten: 5
Voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing
van vergunningen voor zware vrachtwagens die in Zwitserland aan het verkeer deelnemen
COM(1999) 35 - C5-0054/1999 - 1999/0022
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ENVI/ Papayannakis (A5-0101/1999)
16.12.1999 N blz. II/29
Standpunt van de Raad: VV 4-031
Standpunt van de Commissie: VV 3-341, 3-353, 3-355
Aantal aangenomen amendementen: 9
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling
voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten COM(1999) 487 –
C5-0241/1999 – 1999/0205

AGRI/ Redondo Jiménez (A5-0089/1999)
17.12.1999 N blz. II/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 5-029, 5-031
Aantal aangenomen amendementen: 4
Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlemnet en de Raad tot wijziging van
beschikking 96/411/EEG betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek
COM(1999) 332 - C5-0042/1999 - 1999/0137

Tweede lezing

♦♦♦♦ Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ENVI/ Grossetête (A5-0080/1999)
15.12.1999 N blz. II/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het gemeenschappelijk standpunt door de
Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en
de Raad inzake weesgeneesmiddelen
9616/1/1999 - C5-0182/1999 - 1998/0240

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

JURI/ Rothley (A5-0086/1999)
15.12.1999 N blz. II/34
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-145, 3-091
Aantal aangenomen amendementen: 19
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelnemen aan het verkeer van
motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en
88/357/EEG (vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering)
14247/1/1999 - C5-0027/1999 - 1997/0264

ENVI/ Hulthén (A5-0077/1999)
15.12.1999 N blz. II/42
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-172, 3-095
Aantal aangenomen amendementen: 9
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken
5748/3/1999 - C5-0034/1999 - 1998/0228

INDU/ Murphy (A5-0099/1999)
16.12.1999 N blz. II/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-334, 4-027
Aantal aangenomen amendementen: 25
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
8790/1/1999 - C5-0125/1999 - 1998/0099

Derde lezing

♦  Goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst van het Bemiddelingscomité

DELE/ Pack (A5-0097/1999)
15.12.1999 N blz. II/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-122
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake de door het bemiddelingscomité
goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van het besluit van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op
onderwijsgebied SOCRATES
C5-0267/1999 - 1998/0195



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 53

Bulletin 17.01.2000
Sluiting van de redactie: 07.01.2000

- NL- PE 168.651

INSTEMMINGSPROCEDURE

♦  Instemming met een internationale overeenkomst of een toetredingsverdrag

AFET/ Procedure zonder verslag (C5-0190/1999)
15.12.1999 N blz. II/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake de sluiting van een protocol tot
aanpassing van de institutionele aspecten van de Europaovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Hongarije anderzijds teneinde
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
9725/1999 - C5-0190/1999 - 1997/0272

AFET/ Procedure zonder verslag (C5-0191/1999)
15.12.1999 N blz. II/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol tot
aanpassing van de institutionele aspecten van de Europaovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Tsjechië anderzijds teneinde rekening
te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden tot de Europese Unie
9726/1999 - C5-0191/1999 - 1997/0273

AFET/ Procedure zonder verslag (C5-0192/1999)
15.12.1999 N blz. II/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol tot
aanpassing van de institutionele aspecten van de Europaovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Slowakije anderzijds, teneinde
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
9727/1999 - C5-0192/1999 - 1997/0274
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AFET/ Procedure zonder verslag (C5-0193/1999)
15.12.1999 N blz. II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol tot
aanpassing van de institutionele aspecten van de Europaovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Polen anderzijds, teneinde rekening te
houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden tot de Europese Unie
9728/1999 - C5-0193/1999 - 1997/0275

AFET/ Procedure zonder verslag (C5-0194/1999)
15.12.1999 N blz. II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol tot
aanpassing van de institutionele aspecten van de Europaovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Bulgarije anderzijds, teneinde
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
9729/1999 - C5-0194/1999 - 1997/0276

AFET/ Procedure zonder verslag (C5-0195/99)
15.12.1999 N blz. 8 II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol tot
aanpassing van de institutionele aspecten van de Europaovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Roemenië anderzijds, teneinde
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
9730/1999 - C5-0195/1999 - 1997/0277

INDU/ Bodrato (A5-0079/1999)
15.12.1999 N blz. II/50
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-258
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot
sluiting van de overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor
wielvoertuigen, uitrusting en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op
wielvoertuigen ("Parallelle Overeenkomst")
10167/1999 - C5-0073/1999 - 1999/0011
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RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

DEVE/ Procedure zonder verslag (C5-0258/1999)
15.12.1999 N blz. II/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verdeling van de krachtens het
voedselhulpverdrag van 1995 te leveren hoeveelheid graan voor de periode van 1 juli 1998 t/m 30
juni 1999
COM(1999) 384 - C5-0258/1999 - 1999/0162

PECH/ Busk (A5-0092/1999)
15.12.1999 N blz. II/51
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-130
Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van controlemaatregelen voor het gebied
waarop het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het
noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is
COM(1999) 345 - C5-0201/1999 - 1999/0138

REGI/ Procedure zonder verslag (C5-0285/1999)
17.12.1999 N blz. II/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende financiële bijdragen van de Gemeenschap
voor het Internationaal Fonds voor Ierland
COM(1999) 549 - C5-0285/1999 - 1999/0221

♦♦♦♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

INDU/ Procedure zonder verslag (C5-0286/1999)
15.12.1999 N blz. II/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-088
Aantal aangenomen amendementen: 1
Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een door het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren
aanvullend onderzoekprogramma
COM(1999) 578 - C5-0286/1999 - 1999/0232
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INDU/ Valdivielso de Cué (A5-0081/1999)
15.12.1999 N blz. II/52
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 2-249, 3-101
Aantal aangenomen amendementen : 45
Voorstel voor een verordening (Euratom, EG) van de Raad betreffende bijstand aan de Nieuwe
Onafhankelijke Staten en Mongolië bij de economische hervormingen en het economisch herstel
COM(1998) 753 - C4-0038/1999 - 1998/0368

AGRI/ Keppelhoff-Wiechert (A5-0098/1999)
16.12.1999 N blz. II/34
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 3-366, 3-368
Aantal aangenomen amendementen : 4
Voorstel voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het op de markt brengen en de
toediening van boviene somatotropine (BST) en tot intrekking van beschikking 90/218/EEG van de
Raad
COM(1999) 544 - C5-0250/99 - 1999/0219

AGRI/ Mayer (A5-0083/1999)
17.12.1999 N blz. II/9
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 5-043
Aantal aangenomen amendementen : 2
Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1696/71
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop
COM(1999) 302 - C5-0081/1999 - 1999/0128

INDU/ Savary (A5-0093/1999)
17.12.1999 N blz. II/11
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 5-057
Aantal aangenomen amendementen : 12
Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van besluit 97/787/EG tot toekenning van
buitengewone financiële bijstand aan Armenië en Georgië, met het oog op de uitbreiding ervan tot
Tadzjikistan
COM(1999) 391 - C5-0171/1999 - 1999/0172
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OVERIGE BESLUITEN

BEGROTINGSKWESTIES

♦♦♦♦ Begrotingsprocedure

BUDG/ Virrankoski (A5-0100/1999)
15.12.1999 N blz. II/33
Standpunt van de Raad : VV 2-085, 2-100, 2-223, 2-228
Standpunt van de Commissie : VV 2-089, 2-229
Resolutie van het Europees Parlement over de aanvullende raming bij de raming van het Europees
Parlement voor het begrotingsjaar 2000

BUDG/ Bourlanges, Virrankoski (A5-0095/1999)
16.12.1999 N blz. II/53
Standpunt van de Raad : VV 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Standpunt van de Commissie : VV 2-089, 2-229, 4-057
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese
Unie voor het begrotingsjaar 2000, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (C5-0600/1999)
en over de nota's van wijzigingen nr. 1/2000 (11568/1999 – C5-0313/1999, nr. 2/2000 (13482/1999
– C5-0311/1999) et nr. 3/2000 (..../1999 – C5- ..../1999) op het ontwerp van begroting 2000

BUDG/ Colom i Naval (A5-0103/1999)
16.12.1999 N blz. II/47
Standpunt van de Raad : VV 2-085, 2-100, 2-223, 2-228, 4-044, 4-059
Standpunt van de Commissie : VV 2-089, 2-229, 4-057
Resolutie van het Europees Parlement  over het voorstel voor een besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot herziening van de financiële vooruitzichten gevoegd bij het
Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure (SEC(1999) 1697 - C5-0322/1999) en over het voorstel voor een besluit van
het Europees Parlement en de Raad tot toepassing van het flexibiliteitsinstrument (punt 24 van het
Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure (SEC(1999) 1647 - C5-0314/1999).
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RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦  een ontwerpuitvoeringsmaatregel

ENVI/ Jackson (B5-0313/1999)
15.12.1999 N blz. II/69
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 1-187
Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoering die is gegeven aan het advies van het
Parlement inzake de etikettering van genetisch gemodificeerd voedsel

♦  verklaringen van andere instellingen

PSE, ELDR, PPE/DE (B5-0317, 0318 et 0319/1999)2

15.12.1999 N blz. II/67
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 1-055, 1-082
Resolutie van het Europees Parlement over de derde ministersvergadering van de
Wereldhandelsorganisatie in Seattle
PSE, Verts/ALE, ELDR, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0326, 0330, 0331, 0332 et 0360/1999)3

15.12.1999 N blz. II/72
Standpunt van de Raad : VV 2-025
Standpunt van de Commissie : VV 2-023
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Tsjetsjenië

ELDR, PPE/DE, PSE, GUE/NGL,Verts/ALE  (B5-0315, 0320, 0321, 0322 et 0324/1999)4.
15.12.1999 N blz. II/75
Standpunt van de Raad : VV 2-025
Standpunt van de Commissie : VV 2-023
Resolutie van het Europees Parlement over de OVSE

ENVI/  (B5-0314/1999)
15.12.1999 N blz. II/78
Standpunt van de Raad : VV 3-017, 3-040
Standpunt van de Commissie : VV 3-019, 3-041
Resolutie van het Europees Parlement over klimaatverandering: follow-up van de 5de Conferentie
van de partijen bij de UNFCC (Bonn, 25 oktober t/m 5 november 1999)

                                                
2 De volgorde van de resouties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
3 Idem.
4 Idem.
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ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, PSE (B5-0327, 0353, 0354 et 0357/1999)5

16.12.1999 N blz. II/37
Standpunt van de Raad : VV 2-025, 2-048
Standpunt van de Commissie : VV 2-023, 2-050
Resolutie van het Europees Parlement over de Europese Raad in Helsinki

PSE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL, ELDR, PPE/DE  (B5-0328, 0355, 0358, 0388, 0389 et
0391/1999)6

16.12.1999 N blz. II/43
Standpunt van de Raad : VV 3-045, 3-058
Standpunt van de Commissie : VV 3-046, 3-059
Resolutie van het Europees Parlement over Macao

♦  mondelinge vragen

Rothley en 59 andere ondertekenaars, GUE/NGL  (B5-0329/1999)
16.12.1999 N blz. II/77
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-102, 4-114
Resolutie van het Europees Parlement over de vaste boekenprijs

♦♦♦♦ over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0339, 0350, 0366, 0377 et 0382/1999)7

16.12.1999 N blz. II/59
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-130
Resolutie van het Europees Parlement over Indonesië

Verts/ALE, PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0333, 0340, 0352 et 0367/1999)8

16.12.1999 N blz. II/61
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-140
Resolutie van het Europees Parlement over het vredesproces in Sierra Leone

                                                
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
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PSE, ELDR, PPE/DE  (B5-0335, 0341, 0347, 0368 et 0369/1999)9

16.12.1999 N blz. II/63
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-173
Resolutie van het Europees Parlement over de doodstraf (Virginia, Jemen)

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0342, 0351, 0370, 0379 et 0383/1999)10

16.12.1999 N blz. II/65
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-173
Resolutie van het Europees Parlement over het stemrecht voor vrouwen in Koeweit

PSE, ELDR, PPE/DE, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0343, 0346, 0371, 0378 et 0384/1999)11

16.12.1999 N blz. II/66
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-173
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van vrouwen in Afghanistan

ELDR, PPE/DE, GUE/NGL, Verts/ALE  (B5-0348, 0372, 0385 et 0392/1999)12

16.12.1999 N blz. II/68
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-173
Resolutie van het Europees Parlement over de omstandigheden waaronder politieke gevangenen in
Djibouti vastzitten

PPE/DE  (B5-0375/1999)
16.12.1999 N blz. II/70
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-173
Resolutie van het Europees Parlement over de inhechtenisneming van de heer Agustín Jarquín,
president van de Rekenkamer van Nicaragua

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0337, 0344, 0349, 0373 et 0386/1999)13

16.12.1999 N blz. II/71
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-182

                                                
9 Idem.
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
13 Idem.
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Resolutie van het Europees Parlement over de ratificatie van het Verdrag van Rome tot oprichting
van een Permanent Internationaal Strafgerechtshof

Verts/ALE, PSE, PPE/DE, GUE/NGL  (B5-0334, 0345, 0374 et 0387/1999)14

16.12.1999 N blz. II/73
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-192
Resolutie van het Europees Parlement over de overstromingen in Zuid-Franrkijk

PPE/DE  (B5-0376/1999)
16.12.1999 N blz. II/75
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-192
Resolutie van het Europees Parlement over de orkaan in Denemarken, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden

Verts/ALE  (B5-0336/1999)
16.12.1999 N blz. II/76
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : VV 4-192
Resolutie van het Europees Parlement over de overstromingen in Vietnam

DIVERSE BESLUITEN

♦♦♦♦ Onderzoek van de geloofsbrieven

JURI/ Palacio (A5-0084/1999)
15.12.1999 N blz. II/15
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : geen
Besluit van het Europees Parlement over het onderzoek van de geloofsbrieven na de vijfde
rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement van 10-13 juni 1999

                                                
14.Idem.
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♦  Samenstelling van delegaties

15.12.1999 N blz. I/7
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : geen
Instelling van een orgaan belast met de opstelling van een "Handvest van de fundamentele
rechten van de Europese Unie", dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Europees
Parlement (16 parlementsleden), van de staatshoofden en regeringsleiders, van de nationale
parlementen en van de Commissie.

♦  Benoeming van leden van de Rekenkamer

CONT/ Theato (A5-0090/1999)
16.12.1999 N blz. II/7
Standpunt van de Raad : geen
Standpunt van de Commissie : geen
Resolutie houdende advies van het Europees Parlement over de benomeing van acht leden van de
Rekenkamer
C5-0231/1999, C5-0232/1999, C5-0233/1999, C5-0234/1999, C5-0235/1999, C5-0236/1999,
C5-0237/1999, C5-0238/1999 – 1999/0820

BIJLAGE

<Action>
1. 28 oktober 199415 : voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende het scheppen

van werkgelegenheid en de ondersteuning van kleine en zeer kleine bedrijven in de
Maghreblanden (COM(1994) 289 – C4-0090/1994 – 1994/0167(COD) -  oud 1994/0167(SYN))

________________

                                                
15 PB C 323 van 21.11.1994, blz. 492.
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B. VRAGENUUR (B5-0036/99) 14 en 15 december 1999

25 vragen (artikel 43 van het Reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Ioannis MARINOS Economische vluchtelingen in de EU H-0668/99

Monica FRASSONI Overeenstemming met het communautair beleid en toegang
tot de informatie van de Europese Investeringsbank (EIB)

H-0671/99

William NEWTON DUNN Meer transparantie in de Raad H-0673/99

Manuel MEDINA ORTEGA Controle luchtverkeer in Europa H-0674/99

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Referendum over zelfbestuur in de Westelijke Sahara H-0678/99

Alexandros ALAVANOS Uitvoering van een arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens tegen Turkije

H-0679/99

Mihail PAPAYANNAKIS Humanitaire steun aan Servië H-0685/99

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Overlappingen van plenaire zittingen EP en vergaderingen
Raad van Ministers

H-0694/99

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Vijftigste verjaardag van de Conventies van Genève H-0697/99

John BOWIS Vervoer van levende dieren H-0699/99

Ioannis SOULADAKIS Actie van de EU tegen de illegale handel in NCB-materiaal H-0703/99

Piia-Noora KAUPPI Openbaarheid bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen

H-0706/99

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

David MARTIN Handvest van de grondrechten van de Europese Unie H-0689/99

Theodorus BOUWMAN Verlenging van de concessies van de autowegmaatschappijen
in Italië

H-0670/99

Juan NARANJO ESCOBAR Kwaliteit van het onderwijs en een Europees leerplan H-0760/99
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer KINNOCK

María IZQUIERDO ROJO Administratief machismo H-0728/99

De Heer PATTEN

Paul RÜBIG Bruggen over de Donau in het voormalige Joegoslavië H-0683/99

Ioannis SOULADAKIS Actie van de EU tegen de illegale handel in NCB-materiaal H-0704/99

Luisa MORGANTINI Colombia: oorlog tegen vreedzame demonstranten H-0746/99

Bernd POSSELT Stabilisatie van Macedonië H-0755/99

De Heer MONTI

Sebastiano MUSUMECI Speelhuizen H-0677/99

Eduard BEYSEN Bekendmaking overeenkomstig artikel 5 van verordening
19/65/EEG van de Raad van 2.3.1965

H-0684/99

Robert EVANS Autoprijzen H-0688/99

Arlene McCARTHY Autoverdelers en het mededingingsbeleid H-0747/99

Karin RIIS-JØRGENSEN Overheidssteun aan de Duitse houtindustrie H-0693/99

__________________



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: 44
Type: mailto

Old: mailto:Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:Suiv@europarl.europa.eu
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