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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat mevrouw BANOTTI, fungerend voorzitter, aan de leden van het Europees
Parlement de volgende mededelingen heeft doen toekomen:

42/00 Gebruik van de gebouwen van het Europees Parlement door externe gebruikers

44/00 Reorganisatie van de Dienst vergoedingen van de leden

45/00 Niewe openingsuren Ledenkas te Straatsburg

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

VRAGENUUR (B5-0559/00) 12 en 13 december 2000

28 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Mihail PAPAYANNAKIS Genetisch gewijzigde organismen en gewassen H-0864/00

Bernd POSSELT Situatie in Tsjetsjenië H-0871/00

Giorgio LISI Standpunt van de Raad inzake de problemen rond de
verzending van accijnsplichtige alcohol

H-0876/00

Jonas SJÖSTEDT Aanscherping vervoerdersaansprakelijkheid H-0881/00

William NEWTON
DUNN

Voorstel van toepassing op alle producten, met
uitzondering van wapens

H-0882/00

María IZQUIERDO
ROJO

Maatregelen ter voorkoming van de BSE-ziekte H-0886/00

Efstratios KORAKAS Direct gevaar door BSE H-0932/00

Olivier DUPUIS Algerije: verbod WAFA-partij H-0890/00

Glenys KINNOCK Bijzondere VN-zitting over kinderen H-0892/00

Alexandros ALAVANOS Plichten van Turkije in het kader van de
partnerschapsrelatie EU-Turkije

H-0894/00

Neil MacCORMICK Grondrechten en justitie H-0897/00

Esko SEPPÄNEN Het mandaat van troepen die worden ingezet voor
crisisbeheersing

H-0899/00

Lennart SACRÉDEUS Betekenis van belastingen voor het functioneren van de
interne markt

H-0918/00
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Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

John McCARTIN Brits voorstel voor een wegenbelastingsticker voor
buitenlandse vrachtwagens

H-0873/00

Liam HYLAND Nieuwe maatregelen tegen BSE en voedselimport uit
derde landen

H-0916/00

François ZIMERAY Financiële steun van de Unie voor het Palestijnse
onderwijs

H-0936/00

Richard HOWITT Fusie Texaco-Chevron H-0867/00

Jaime VALDIVIELSO
DE CUÉ

Scheepsbouw H-0900/00

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer LAMY

Karin RIIS-JØRGENSEN Antidumpingheffingen op de invoer van cokes H-0868/00

William NEWTON
DUNN

Voorstel van toepassing op alle producten, met
uitzondering van wapens

H-0883/00

Glenys KINNOCK Markttoegang voor minst en minder ontwikkelde landen H-0889/00

De Heer LIIKANEN

Lennart SACRÉDEUS Bestrijding van kindersekstoerisme H-0917/00
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Indiener Onderwerp Nr.

De Heer BOLKESTEIN

Bernd POSSELT Europese octrooirechtbank H-0872/00

Luis BERENGUER
FUSTER

Rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk in de lidstaten H-0879/00

Antonios TRAKATELLIS Metro van Thessaloniki H-0875/00

Jonas SJÖSTEDT Vrij verkeer van goederen en stakingsrecht H-0877/00

Alexandros ALAVANOS Diploma's van Engelse universiteiten via filialen in
Griekenland en richtlijn 89/48/EEG

H-0880/00

Eija-Riitta KORHOLA Verkeersverbindingen in de Merenkurkku-archipel
(Vaasa, Finland - Umeå, Zweden)

H-0912/00

________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
DECEMBER 2000

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 32 13 10 9 9 0 0 de heer MOSCOVICI

Commissie 54 15 39 8 0 0 0
de heer MONTI
de heer BYRNE
de heer PATTEN
de heer LAMY
de heer LIIKANEN
de heer BOLKENSTEIN

Totaal 86 28 49 17 9 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

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

18.09.2000 18.12.2000 254

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

Terrorisme in Spanje 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot KESSLER Gezondheidsrisico's van silliconenimplantaten 02.10.2000 02.01.2001 58

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

Over het Israëlisch-Palestijnse conflict 24.10.2000 24.01.2001 9

                                                
1 Situatie op 14.12.2000
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16/2000

17/2000

18/2000

19/2000

20/2000

21/2000

297.679

297.833

297.834

298.351

298.351

299.082

Gerard COLLINS

Gianni VATTIMO, Giorgi
NAPOLITANO, Giovanni
PITTELLA en Vincenzo LAVARRA

Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Noëlle LIENEMANN, Elizabeth
MONTFORT, Dana Rosemary
SCALLON en Rodi KRATSA

Graham WATSON, Daniel COHN-
BENDIT, François BAYROU, John
HUME en Iñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Charles TANNOCK, Chris DAVIES,
Jean LAMBERT, Torben LUND en
Theresa VILLIERS

Bruno GOLLNISCH, Charles de
GAULLE, Jean-Claude MARTINEZ,
Carl LANG en Marie-France
STIRBOIS

Het proces van Barcelona en Jemen

Giordano Bruno, de incarnatie van de vrijheid van
gedachte in Europa

Bescherming van kinderen in het Midden-Oosten

Racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme

De bescherming van dolfijnen en zeeschildpadden

Vevallen van het mandaat van de heer Jean-Marie Le
Pen

24.10.2000

31.10.2000

31.10.2000

14.11.2000

05.12.2000

05.12.2000

24.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

14.02.2001

05.03.2001

05.03.2001

27

45

61

118

25

6
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT,
OPGERICHT OVEREENKOMSTIG DE REGELING VAN DE

CONFERENTIE VAN VOORZITTERS VAN  16.12.1999
(Situatie op 9 janvier 2001)

NAAM DATUM
OPRICHTING

BESTUUR AANTAL
LEDEN

BESCHER-
MING

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

Verts/ALE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

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

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

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

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

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

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

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

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

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

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

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



ALGEMENE INFORMATIE16

Bulletin 15.01.2001 - NL- PE 299.524

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

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

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

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

___________________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

171/00; 172/00; 173/00; 174/00: Deze documenten zijn nog niet beschikbaar.

175/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Sri Lanka

Brussel, 9 november 2000

De Europese Unie benadrukt het belang van de ontmoeting die op 1 november 2000 heeft
plaatsgevonden tussen de heer Eric Solheim en de leider van de LTTE, de heer
Velupillai Prabhakaran. Dit is de eerste dergelijke ontmoeting sedert Noorwegen in februari 2000
de rol van bemiddelaar tussen de regering van Sri Lanka en de LTTE op zich heeft genomen. De
Europese Unie herhaalt bij deze gelegenheid haar steun voor het Noorse initiatief.

De Europese Unie moedigt de regering van Sri Lanka en de LTTE aan, deze gelegenheid te baat te
nemen om een dialoog aan te gaan. Deze dialoog zou kunnen leiden tot een op onderhandelingen
gebaseerde oplossing en zou aldus een einde kunnen maken aan een etnisch conflict dat de
Srilankaanse bevolking sedert bijna 20 jaar zo ernstig leed berokkent.

De Europese Unie ziet uit naar deze onderhandelingen, waarbij terdege rekening zal moeten worden
gehouden met de verzuchtingen van de Tamilminderheid - met eerbiediging van de culturele en
religieuze diversiteit van Sri Lanka - zonder evenwel afbreuk te doen aan het onaantastbare beginsel
van territoriale integriteit en eenheid van het land.

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

________________________
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176/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Mozambique

Brussel, 21 november 2000

De Europese Unie veroordeelt het gebruik van geweld als middel voor het bereiken van politieke
doeleinden en betreurt ten sterkste de excessen die zich hebben voorgedaan bij de manifestaties die
op 9 november 2000 in het midden en noorden van Mozambique plaatsvonden. Zij is ernstig
verontrust over het verlies aan mensenlevens dat daarvan het gevolg is. Zij roept allen op de wet te
eerbiedigen en terughoudendheid te betrachten.

Mozambique heeft de laatste jaren laten zien dat het in staat is een vaste koers aan te houden op zijn
weg naar nationale verzoening en meerpartijendemocratie. Wij willen de leiders van alle politieke
partijen, vooral de twee grootste, de overheid en de burgerlijke samenleving aanmoedigen een
constructieve dialoog aan te gaan, wat de enige manier is om in vrede en stabiliteit voort te gaan
met de verdienstelijke inspanningen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling, met steun van de
internationale gemeenschap en in het bijzonder de Europese Unie en haar lidstaten.

De Europese Unie is bereid haar steun te geven aan de politieke en sociaal-economische overgang,
die tot dusver als een internationaal erkend succes beschouwd werd, en het land een belangrijke rol
heeft gegeven bij het streven naar vrede in de gehele regio. Zij herinnert er evenwel aan dat de
verantwoordelijkheid voor de bestendiging van de verworvenheden en de evenwichtige
ontwikkeling van het gehele land in de eerste plaats berust bij de regering en alle politieke krachten
van Mozambique.

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

_____________________
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177/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Missie van de
Verenigde Naties in Ethiopië en Eritrea (UNMEE)

Brussel, 21 november 2000

De Europese Unie is zeer verheugd over de uitvoering van het besluit van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties (resoluties 1312 van 31 juli en 1320 van 15 september 2000) tot instelling van een
Missie van de Verenigde Naties in Ethiopië en Eritrea (UNMEE).

Volgens de Europese Unie wordt met het besluit van verscheidene lidstaten om aan de VN-missie
in Ethiopië en Eritrea (UNMEE) deel te nemen, concreet gestalte gegeven aan de dikwijls door de
EU - met name in haar gemeenschappelijk standpunt van 29 juni 2000 - geuite wens om bij te
dragen tot elke vorm van vooruitgang bij het vinden van een vredesregeling tussen Ethiopië en
Eritrea.

De Europese Unie verzoekt Ethiopië en Eritrea om de veiligheid van alle personeelsleden van de
Verenigde Naties te waarborgen en om hun volledige medewerking aan de Missie te verlenen.

De Europese Unie roept de beide partijen op om het vredesproces onder leiding van de OAE, met
ondersteuning van de EU en de Verenigde Staten, voort te zetten en te intensiveren, opdat er zo
spoedig mogelijk een alomvattende en duurzame vredesregeling getroffen kan worden.

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

_______________________
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178/00

Verklaring van de Europese Unie over de situatie in het Midden-Oosten
Brussel, 20 november 2000

Al weken lang vallen er elke dag doden, zowel aan Palestijnse als aan Israëlische zijde. Dat is
ontoelaatbaar. De Europese Unie doet een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de beide
partijen om niet op de provocaties in te gaan.

Het gebrek aan vooruitgang in het vredesproces, mede op het punt van de nederzettingen, is de
hoofdreden van de frustratie van de Palestijnse bevolking en van het geweld.

De Europese Unie spoort de Israëlische en Palestijnse leiders aan om de verbintenissen die zij vijf
weken geleden in Sharm-el-Sheikh, en op 2 november in Gaza zijn aangegaan, volledig en onver-
wijld in acht te nemen.

Zij verzoekt de Israëlische autoriteiten:

- hun strijdkrachten terug te trekken naar de posities die ze vóór 28 september innamen, en een
einde te maken aan de beperkingen voor het verkeer van personen en goederen in de
Palestijnse gebieden;

- de aan de Palestijnse Autoriteit opgelegde financiële sancties in te trekken;

- ingeval interventie van de veiligheidsdiensten werkelijk onvermijdelijk lijkt, uitsluitend niet-
dodelijke middelen in te zetten, overeenkomstig de oproep van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties.
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Zij verzoekt de Palestijnse Autoriteit:

- al het mogelijke in het werk te stellen om de gewelddadigheden te doen ophouden;

- de veiligheidsdiensten strikte instructies te geven om een einde te maken aan de beschietingen
van Israëliërs, overeenkomstig de aankondiging van president Arafat.

De Europese Unie verlangt dat de Commissie voor de vaststelling van de feiten, die is ingesteld
ingevolge de Top van Sharm-el-Sheikh en waarin de Europese Unie wordt vertegenwoordigd door
de heer Javier Solana, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, onverwijld met
haar werkzaamheden ter plaatse begint.

Zij steunt het optreden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om samen met de
partijen de voorwaarden voor de inzet van een waarnemersmissie te onderzoeken, overeenkomstig
het mandaat van de Veiligheidsraad.

Zij blijft de inspanningen en de persoonlijke inzet van president Clinton in het streven naar vrede
steunen.

Doel blijft natuurlijk de hervatting van de dialoog en de vredesonderhandelingen. Dat is enig
mogelijke uitweg uit de huidige crisis. De leiders weten dat. Er moet nu dringend een eind worden
gemaakt aan het geweld.

De Europese Unie is bereid om daaraan mee te werken en haar verantwoordelijkheid te dragen.

________________________
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179/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Indonesië
Brussel, 28 november 2000

De Europese Unie blijft uiterst bezorgd over de gespannen en gewelddadige atmosfeer die nog altijd
heerst in bepaalde Indonesische provincies, met name Atjeh, de Molukken en Irian Jaya.

De EU heeft zich verscheidene malen voor een sterk, verenigd en democratisch Indonesië
uitgesproken. Zij steunt de territoriale integriteit van het land ten volle. Zij moedigt de Indonesische
autoriteiten aan bij hun streven om de regionale geschillen via de dialoog in plaats van met geweld
op te lossen.

Wat Atjeh betreft had de Europese Unie in mei jongstleden het door de Indonesische autoriteiten en
de GAM (Beweging Vrij Atjeh) te Genève ondertekende akkoord voor een humanitair bestand
verwelkomd. Zij was tevens verheugd dat er een begin was gemaakt met de juridische procedure die
het mogelijk moet maken om de vermoedelijke plegers mensenrechtenschendingen in de provincie
voor de rechter te brengen.

De Europese Unie dringt er bij de Indonesische regering en de betrokken partijen op aan om op de
weg van de dialoog voort te gaan en hun pogingen om een vreedzame oplossing voor de spanningen
in de provincie Atjeh te vinden, op te voeren. Zij roept alle partijen tot terughoudendheid op,
teneinde elke nieuwe verslechtering van de situatie te voorkomen.

Zij zal de ontwikkeling van de situatie ter plaatse aandachtig blijven volgen.

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

________________________
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180/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de aanslagen op de Joegoslavische vertegenwoordiger in Pristina

en op drie Servische politieagenten
Brussel, 27 november 2000

De Europese Unie veroordeelt met klem de dodelijke aanslagen op de Joegoslavische vertegen-
woordiger in Pristina en op drie Servische politieagenten.

Door deze misdadige aanvallen wordt de internationale gemeenschap eraan herinnerd dat
extremistische krachten die de coëxistentie van de gemeenschappen hardnekkig willen verhinderen,
vastbesloten zijn om hun acties tegen de Serviërs in Kosovo voort te zetten, in weerwil van
Resolutie 1244, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 28 oktober in Kosovo en de
sedert de verkiezingen van 24 september in de FRJ ingetreden democratische verandering.

Wij roepen alle Kosovaarse leiders op deze daden ondubbelzinnig te veroordelen.

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

________________________

181/00: Dit document is niet beschikbaar.



ALGEMENE INFORMATIE24

Bulletin 15.01.2001 - NL- PE 299.524

182/00

Verklaring van de Europese Unie over de presidents- en senaatsverkiezingen in Haïti
Brussel, 1 december 2000

De Europese Unie neemt akte van het feit dat de voorlopige verkiezingsraad de heer Jean Bertrand
Aristide heeft uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van 26 november in Haïti.

Zij betreurt het dat de presidents- en senaatsverkiezingen van 26 november werden voorafgegaan
door een golf van geweld, en met name door een reeks explosies waarbij veel slachtoffers zijn
gevallen en in het bijzonder twee kinderen zijn gedood.

De Unie betreurt het dat de inspanningen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) niet
hebben geleid tot een akkoord, met name op twee essentiële punten:

- de instelling van een onafhankelijke voorlopige verkiezingsraad die representatief is voor de
verschillende stromingen in het land;

- de behandeling en de oplossing van de geschillen ten gevolge van de betwiste verkiezingen
van 21 mei 2000.

De oppositie heeft om die reden geweigerd kandidaten voor te dragen, en er kon geen enkel
internationaal toezicht worden georganiseerd.

De Europese Unie benadrukt dat de mensenrechten en het democratisch pluralisme moeten worden
geëerbiedigd. Zij doet een oproep om de dialoog tussen alle geledingen van de Haïtiaanse
samenleving te hervatten.

De Europese Unie memoreert dat zij, ingevolge de weigering van de Haïtiaanse autoriteiten om
rekening te houden met de opmerkingen van de OAS over de verkiezingen van 21 mei, de
overlegprocedure van artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou heeft ingeleid, teneinde een
oplossing voor deze situatie te vinden, maar zij sluit niet uit dat zij de samenwerking met Haïti
opnieuw zal bezien, mocht er geen aanvaardbare oplossing gevonden kunnen worden.

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

______________________
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183/00

Verklaring van de Europese Unie over de situatie in Guinee-Bissau
Brussel, 29 november 2000

De Europese Unie prijst zich gelukkig dat de grondwet in Guinee-Bissau wordt geëerbiedigd,
ondanks de poging tot destabilisatie van 20 november jongstleden en de botsingen die het land in
rouw hebben gedompeld.

Zij steunt de legitieme autoriteiten volledig bij de inspanningen die zij met het oog op een nationale
verzoening en de consolidatie van de democratie zullen leveren. In dit verband zal de Europese
Unie bijzonder gevoelig zijn voor de maatregelen die worden getroffen ten behoeve van de mensen-
rechten en de openbare vrijheden, met inachtneming van de politieke, culturele en godsdienstige
verscheidenheid.

Zij hecht eraan dat het programma tot demobilisatie en herstructurering van de strijdkrachten
vruchten mag afwerpen.

Zij spoort de autoriteiten aan om zich bij hun optreden te laten leiden door het beginsel van goed
bestuur waaraan zij bijzonder veel belang hecht.

Op deze grondslagen bevestigt de Europese Unie opnieuw haar bereidheid om Guinee-Bissau bij
zijn poging tot nationale wederopbouw te helpen. Zij doet een beroep op de internationale
gemeenschap om zich bij deze taak aan te sluiten.

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

________________________
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184/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie en

de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de met de Europese Unie geassocieerde landen Cyprus en Malta,

alsmede IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische ruimte,

betreffende de handhaving van specifieke beperkende maatregelen tegen
Slobodan Milosevic en de met hem verbonden personen

Brussel, 1 december 2000

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de met de Europese
Unie geassocieerde landen Cyprus en Malta, alsmede IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, EVA-
landen die lid zijn van de Europese Economische ruimte verklaren dat zij de doelstellingen
onderschrijven van het op 10 november 2000 door de Raad op grond van artikel 15 van het Verdrag
vastgestelde Gemeenschappelijk Standpunt 2000/696/GBVB betreffende de handhaving van
specifieke beperkende maatregelen tegen Slobodan Milosevic en de met hem verbonden personen,
door de Raad uitgevoerd bij Besluit 2000/697/GBVB van 10 november 2000. Zij zullen ervoor
zorgen dat hun nationaal beleid in overeenstemming is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt nota van deze verbintenis en begroet die met instemming.
________________________

185/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de binnenlandse situatie in Albanië
Brussel, 1 december 2000

Het steeds nadrukkelijker gebruik van geweld om politieke doeleinden te verwezenlijken is een
ontwikkeling die de Europese Unie zorgen baart. Zij roept dan ook met klem op, de beginselen van
de rechtsstaat te eerbiedigen.

Als de Albanezen toenadering tot de Europese Unie willen, impliceert dit toepassing van de
gemeenschappelijke fundamentele waarden. Daartoe behoren in de eerste plaats de eerbied voor de
instellingen en de wet, het afzien van het gebruik van geweld, en een geest van verdraagzaamheid
en dialoog.

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

_______________________
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186/00 Dit document is niet beschikbaar.

187/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Kasjmir
Brussel, 8 december 2000

De Europese Unie is verheugd over het recente besluit van de Indiase autoriteiten om in Kasjmir,
voor de duur van de ramadan, een eenzijdig staakt-het-vuren af te kondigen. Zij heeft tevens met
genoegen nota genomen van de verklaring van Pakistan dat het voornemens is om aan de
demarcatielijn "de grootst mogelijke terughoudendheid" aan de dag te leggen.

Dergelijke bemoedigende gebaren scheppen namelijk een sfeer van rust die bevorderlijk is voor het
streven naar een vreedzame oplossing in overeenstemming met de wensen van de betrokken
bevolkingsgroepen van Kasjmir.

De Europese Unie blijft ervan overtuigd dat zo'n vreedzame oplossing - de enige mogelijke - alleen
kan worden bereikt wanneer een einde wordt gemaakt aan de terreurdaden, wanneer de demarcatie-
lijn strikt wordt geëerbiedigd en wanneer vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maat-
regelen worden toegepast, zodat de dialoog tussen de betrokken partijen in de geest van Lahore kan
worden hervat.

De Europese Unie roept derhalve alle partijen op om op het terrein de grootste gematigdheid in acht
te nemen, de aangegane verbintenissen na te komen, nieuwe vertrouwenwekkende maatregelen in
overweging te nemen en vastberaden en te goeder trouw de weg in te slaan van een eerlijke en
constructieve dialoog.

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

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN 29 EN 30 NOVEMBER 2000
GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

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

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

1. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE en CONSUMPTIE"

•  Regionale initiatieven
Rapporteur : de heer PEZZINI (diverse werkzaamheden - I)

Ref.: initiatiefadvies - CES  1400/2000
 
Contactpersoon: de heer Andersen (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Grensoverschrijdende initiatieven
Rapporteur : de heer MALOSSE (werkgevers - F)

Ref.: initiatiefadvies - CES  1401/2000 

Contactpersoon : de heer Andersen (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Wederzijdse erkenning op de interne markt
Rapporteur: de heer LAGERHOLM  (werkgevers - S)
Co-rapporteur: de heer BEDOSSA  (diverse werkzaamheden - F)

Ref.: initiatiefadvies - CES  1402/2000

http://www.cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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Kernpunten:
� Het initiatiefadvies bevat twee delen. Het begint met een omschrijving van het begrip
"wederzijdse erkenning van goederen" en omschrijft vervolgens de problemen die optreden bij de
toepassing van dit beginsel. Daarna wordt de mededeling van de Commissie (COM(1999) 299 van
16-6-1999) inzake wederzijdse erkenning besproken, die ten volle wordt gesteund. In een aantal
gevallen is het ESC van mening dat de Commissie té sterk voor wederzijdse erkenning pleit. In het
advies wordt geconstateerd dat niet harmoniseren en op wederzijdse erkenning vertrouwen echter
wel eens veel duurder zou kunnen uitvallen dan de Commissie suggereert. De Commissie zou
daarom in de toekomst een beter evenwicht moeten proberen te vinden tussen harmonisatie en
wederzijdse erkenning.

Het tweede deel van het advies bevat opmerkingen en aanbevelingen betreffende de wederzijdse
erkenning van diploma's. Ook hier gaat het ESC akkoord met de door de Commissie voorgestelde
richtsnoeren inzake de erkenning van diploma's. Het ESC is met name te spreken over de
voorgestelde maatregelen om voor een geloofwaardig toezicht op de toepassing van het beginsel
van wederzijdse erkenning te zorgen: evaluatieverslagen, toezicht op de naleving van de
verplichtingen die voortvloeien uit de correcte toepassing van het EU-recht,
kennisgevingsprocedures, en verbetering van de informatievoorziening en economische analyses.

De schepping van een Europees referentiekader wordt toegejuicht, in de vorm van bijvoorbeeld een
aanbeveling en dus zonder bindende rechtskracht. Niet-gereglementeerde beroepsgroepen kunnen
een reeks gemeenschappelijke regels aanvaarden betreffende opleiding, kwaliteitsgaranties en
deontologie, waarmee zij zich op vrijwillige basis, op herkenbare wijze kunnen onderscheiden.

Contactpersoon: de heer Andersen (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int)

•  Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap
Rapporteur : de heer MALOSSE (werkgevers - F)

Co-rapporteur : de heer SEPI  (werknemers - I)

Ref. : COM(2000) 256 def. - 2000/0107 CNS - CES  1403/2000 - 2000/0107 CNS

Kernpunten :
� Het Comité dringt erop aan dat meer aandacht wordt besteed aan bevordering van het
ondernemerschap. Het steunt het voorstel van de Commissie onder voorbehoud dat uitdrukkelijk
wordt verwezen naar het "Europees Handvest voor het kleinbedrijf", duidelijkere toezeggingen
worden gedaan en een gedetailleerd actieplan wordt opgesteld dat elk jaar dient te worden
bijgewerkt. In het algemeen vindt het Comité dat het door de Commissie voorgestelde
ontwerpprogramma over de gehele linie nog kan worden uitgewerkt en op een aantal punten moet
worden herzien.

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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� Het Comité stelt voor het programma te concentreren op vijf aandachtsgebieden:

− een gunstiger belasting- en regelgevingsklimaat voor het nemen van risico en het creëren
van banen, bijv. op het gebied van het faillissementsrecht;

− een daadwerkelijke vereenvoudiging van de regelgeving, zonder de reikwijdte ervan aan te
tasten, in het bijzonder op het vlak van formaliteiten voor de oprichting van
ondernemingen;

− voorrang geven aan onderwijs, kennisoverdracht en levenslang leren, voor zowel
ondernemers als werknemers;

− een Europese ruimte voor innovatie met stimulerende maatregelen voor samenwerking
tussen ondernemingen en mobiliteit van onderzoekers bij bedrijven; en

− verbetering van netwerken voor fijnmazige en hoogwaardige dienstverlening om bedrijven
in elk ontwikkelingsstadium te ondersteunen en te adviseren.

Contactpersoon: mevrouw Fular (tel. : 32 2 546 9044 - e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
Rapporteur : de heer ATAÍDE  FERREIRA  (diverse werkzaamheden - P)

Ref. :  COM(2000) 248 def. - CES  1424/2000
 
Kernpunten :
� Een toekomstige, en bij voorkeur spoedige herziening van Richtlijn 93/13/EG zou niet alleen tot
doel moeten hebben de verschillen tussen de nationale wetgevingen weg te werken; het
belangrijkste doel hiervan zou moeten zijn een echte harmonisering door te voeren en, op
fundamentele punten zoals de betekenis van het begrip "oneerlijk beding" zelf of het opstellen van
een "zwarte lijst" van bedingen, in alle lidstaten tot een uniforme regelgeving te komen.

Bij deze herziening is het van cruciaal belang dat het toepassingsgebied van de richtlijn wordt
uitgebreid tot contracten tussen verkopers waarbij de verhoudingen tussen de verdragspartijen
duidelijk worden scheefgetrokken, vooral in het geval van "standaardcontracten" of
"adhesiecontracten".

Verder moet er een einde worden gemaakt aan de uitsluiting van bedingen. De richtlijn moet dus
ook gaan gelden voor bedingen waarover individueel is onderhandeld, voor algemene voorwaarden
die voortvloeien uit "dwingende" bepalingen, en voor clausules in verband met de prijs en het
voorwerp van de overeenkomst, als blijkt dat deze als oneerlijk dienen te worden beschouwd.

Contactpersoon: de heer Pereira Dos Santos (tel.: 32 2 546 9245 - e-mail:
Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Gevaarlijke stoffen en preparaten/gechloreerde paraffines
Rapporteur : de heer GREEN  (werkgevers - DK)

Ref. : COM(2000) 260 def. - 2000/0104 COD - CES 1404/2000 - 2000/0104 COD
 
Contactpersoon: de heer Pereira Dos Santos (tel.: 32 2 546 9245 - e-mail:
Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int)

•  PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single Market)
Rapporteurs: de heer GLATZ (diverse werkzaamheden - A)

de heer LIVERANI (werknemers- I)

Ref. : initiatiefadvies - CES  1422/2000
 
Kernpunten :
� Het advies bevat de randvoorwaarden voor de voortdurend geactualiseerde databank van de
waarnemingspost voor de interne markt (WIM) betreffende best practices op die markt. Er wordt in
vastgesteld dat de interne markt tot een overvloed van steeds veelsoortiger initiatieven heeft geleid
en er wordt een overzicht gegeven van de oorsprong van deze initiatieven, die zowel op EU-niveau
als op nationaal en sub-nationaal niveau plaatsvinden. Vervolgens wordt ingegaan op de positieve
effecten van de initiatieven en op een aantal nog resterende belemmeringen.

Met PRISM wordt vooral beoogd om criteria voor best practices vast te stellen, belemmeringen
voor deze "navolgenswaardige praktijken" uit de weg te ruimen en de beste initiatieven onder de
aandacht te brengen. Tegen deze achtergrond wordt in het advies een reeks aanbevelingen
geformuleerd voor resp. de Europese instellingen, de lidstaten en regio's, en de sociaal-economische
organisaties.
Een balans van de resterende belemmeringen voor de interne markt zal voortaan jaarlijks in de
vorm van een initiatiefadvies worden opgemaakt.
 
Contactpersoon: de heer Andersen (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int)

mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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2. AFDELING "VERVOER, ENERGIE, INFRASTRUCTUUR,
INFORMATIEMAATSCHAPPIJ"

•  Openstelling van de postmarkt voor mededinging
Rapporteur : de heer MORGAN  (werkgevers - GB)

Ref. :  COM(2000) 319 def. -  2000/0139 COD - CES   1421/2000 - 2000/0139 COD 

Kernpunten :

� Het ESC beschouwt verdere liberalisering als een uiterst complex proces, dat in ieder
stadium onbedoelde gevolgen kan hebben. Veranderingen moeten dan ook behoedzaam
worden doorgevoerd. Het Comité benadrukt dat het functioneren van de universele dienst een
prioriteit is. Liberalisering moet dan ook niet overijld plaatsvinden, waardoor het financiële
evenwicht bij de aanbieders van de universele dienst zou kunnen worden verstoord en zo de
belangen van de gemeenschap zouden worden ondermijnd.

� Het Comité beseft zeer goed dat geografische verschillen en verschillen in
bevolkingsdichtheid tussen de lidstaten en andere regio's van invloed zijn op de rendabiliteit
van de universele dienst in iedere lidstaat. Het pleit voor een geleidelijke en beheerste
liberalisering van de sector en wijst erop dat het verstandiger zou zijn een tussenfase in
overweging te nemen die het midden houdt tussen de huidige situatie en het
Commissievoorstel, en uitvoerig te onderzoeken welke gevolgen dit zou hebben voor de
universele dienst en de kwaliteit van de dienstverlening.

� Het Comité erkent dat de liberalisering van postdiensten moet worden voortgezet, en dat
op lange termijn de interne markt op het gebied van postdiensten moet worden voltooid. Een
aantal zaken mag echter absoluut niet uit het oog worden verloren, met name: het behoud van
de universele dienst, werkgelegenheidsoverwegingen en het vinden van een oplossing voor
sociale vraagstukken die samenhangen met de historische aanwezigheid van postkantoren en
postmedewerkers in landelijke en dunbevolkte gebieden.

Contactpersoon: mevrouw Avellaner (tel.: 32 2 546 97 94 - e-mail:
Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Digitale inhoud/mondiale netten
 Rapporteur : de heer MORGAN  (werkgevers - GB)
 Ref. : COM(2000) 323 def. - 2000/0128 CNS - CES 1405/2000 - 2000/0128 CNS
 
 Contactpersoon: de heer Steinlechner (tel.: 32 2 546 8287 - e-mail:

Robert.Steinlechner@esc.eu.int)

mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 33

Bulletin 15.01.2001 - NL- PE 299.524

•  Zomertijd
 Rapporteur : de heer LEVAUX  (werkgevers - F)
 Ref. : COM(2000) 302 def. - 2000/0140 COD - CES 1406/2000 - 2000/0140 COD
 
 Contactpersoon : de heer Lobo (tel. : 32 2 546 9717 - e-mail :Luis.Lobo@esc.eu.int)

3. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Afval van elektrische en elektronische apparaten
 Rapporteur : de heer COLOMBO (werknemers - I)
 
 Ref. : COM(2000) 347 def. - 2000/0158-0159 COD  - CES 1407/2000 - 2000/0158-0159 COD
 

Kernpunten :
� Het Comité verheugt zich over deze innoverende voorstellen die moeten bijdragen tot een
oplossing van de talrijke milieuproblemen die het gevolg zijn van de snel groeiende
afvalstroom van elektrische en elektronische apparaten (AEEA). In eerdere adviezen heeft het
Comité al gewezen op het belang van het beginsel dat de producent verantwoordelijk is.
Alleen producenten kunnen ervoor zorgen dat hun producten zo worden ontworpen en
gefabriceerd dat afval wordt voorkomen. Met betrekking tot een aantal bijzondere aspecten
van het AEEA-voorstel beveelt het Comité o.m. aan het voorgestelde niet-bindende
streefdoel voor de inzameling van AEEA van particuliere huishoudens aan te scherpen. De
ambitieuze doelstellingen voor terugwinning, hergebruik en recyclage van afval zijn een
goede zaak; wel rijst de vraag waarom de voorgestelde doelstellingen pas in 2006 behoeven te
zijn verwezenlijkt. Voorts heeft het Comité bedenkingen tegen de invoering van een
"zichtbare" bijdrage voor EEA die na de inwerkingtreding van de richtlijn op de markt zijn
gebracht. Wat de gevaarlijke-stoffenrichtlijn betreft, lijkt januari 2004 volgens het Comité
meer geschikt dan 2008 als uiterste tijdstip voor de vervanging van stoffen als PBB's en
PNDE's; over een en ander zou met alle betrokken partijen overleg moeten worden gepleegd.

Contactpersoon: de heer Langendorff (tel.: 32 2 546 9111 - e-mail:
Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Milieu-informatie
 Rapporteur : de heer  BRAGHIN (werkgevers - I)
 Ref. : COM(2000) 402 def. - 2000/0169 COD - CES  1408/2000 - 2000/0169 COD 
 
 Contactpersoon  de heer Langendorff (Tel. : 32 2 546 9111 - e-mail :

Julius.Langendorff@esc.eu.int)

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
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•  Evaluatie en beheersing van omgevingslawaai
 Rapporteur : de heer GAFO FERNÁNDEZ  (werkgevers - E)
 
 Ref. : COM(2000) 468 def. - 2000/0194 COD - CES 1409/2000 - 2000/0194 COD
 
 Contactpersoon: de heer Langendorff (tel.: 32 2 546 9111 - e-mail:

Julius.Langendorff@esc.eu.int)

•  Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten
 Rapporteur : de heer ESPUNY MOYANO  (werkgevers - E)
 Ref. :COM(2000) 538 def. - 2000/0226 CNS - CES  1410/2000 - 2000/0226 CNS
 
 Contactpersoon : mevrouw Donell (tel. : 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Veterinairrechtelijke voorschriften/gezelschapsdieren
 Rapporteur : de heer  NIELSEN  (diverse werkzaamheden - DK)
 
 Ref. : COM(2000) 529 def. - 2000/0221 COD - CES   1411/2000 - 2000/0221 COD
 
 Contactpersoon: de heer Pipiliagkas (tel.: 32 2 546 9109 - e-mail:

Nikolaos.Pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  GMO/suiker
 Rapporteur : de heer BASTIAN (diverse werkzaamheden - F)
 
 Ref. : COM(2000) 604 def. - 2000/0250 CNS -CES  1423/2000 - 2000/0250 CNS
 
 Kernpunten:
 � Het Comité pleit voor een regeling voor de suikersector met een geldigheidsduur tot 2006 in

plaats van 2002 zoals door de Commissie wordt voorgesteld. Het is van mening dat de
huidige regeling voor de suikersector doeltreffend werkt en dat de te Berlijn aangegane
verbintenissen moeten worden gerespecteerd. Het dringt aan op handhaving van de
bepalingen inzake het vereveningsstelsel voor opslagkosten. Het is volgens het ESC niet
nodig de quota te verminderen, noch de financiële bepalingen betreffende de eerste 60.000 ton
in de chemische industrie gebruikte suiker te veranderen. Het Comité zou voorts graag
worden betrokken bij de studies die de Commissie voornemens is op gang te brengen, met
name om de kritiek op de GMO voor suiker te analyseren, de concentratie in de agro-
levensmiddelenindustrie te onderzoeken en na te gaan hoe prijsveranderingen tussen
producent en consument worden doorgegeven.

 
 Contactpersoon: mevrouw Donell (tel. : 32 2 546 9454 - e-mail :Asa.Donell@esc.eu.int)

mailto:Julius.Langendorff@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:Nikolaos.Pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
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•  Dopvruchten
 Rapporteur : de heer de las HERAS CABAÑAS  (diverse werkzaamheden - E)
 
 Ref. : COM(2000) 623 def. - 2000/0252 CNS - CES  1412/2000 - 2000/0252 CNS
 
 Contactpersoon: mevrouw Donell (tel.: 32 2 546 9454 - e-mail:Asa.Donell@esc.eu.int)

•  Uitgaven op veterinair gebied
 Rapporteur : de heer  JASCHICK (diverse werkzaamheden - D)
 
 Ref. : COM(2000) 542 def. - 2000/0234 CNS - CES   1463/2000 - 2000/ 234 CNS
 
 Contactpersoon: mevrouw Donell (tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: Asa.Donell@esc.eu.int)

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

•  Toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die
over deze effecten moet worden gepubliceerd (gecodificeerde versie)

 Rapporteur: de heer LEHNHOFF (werkgevers - D)
 
 Ref.: COM(2000) 126 def. - COD 2000/0174 - CES  1415/2000
 
 Contactpersoon: de heer Pietrasanta (tel: 32 2 546 9313 - e-mail:

roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  BTW op elektronisch verrichte diensten
 Rapporteur: de heer WALKER (diverse werkzaamheden - GB)
 
 Ref.: COM (2000) 349 def. - 2000/0147 (COD) - 2000/0148 (CNS) - CES 1413/2000

mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu
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 Kernpunten :
 
 � De huidige concurrentienadelen voor het Europese bedrijfsleven ten opzichte van

buitenlandse concurrenten moeten worden geëlimineerd. Wil men de BTW handhaven als de
standaard EU-verbruiksbelasting, die op alle vormen van handel van toepassing is, dan
moeten nieuwe regelingen dicht tegen de voorstellen aanleunen. Het Comité betreurt dat het
zo lang duurt om een nieuw, definitief BTW-stelsel in te voeren, hoewel het ermee
ingenomen is dat de Commissie onverkort vasthoudt aan haar toezegging dat het er zal
komen.

 
 Contactpersoon: mevrouw Lindahl (tel.: 32 2 546 9254, e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

•  Minimumhoogte van het normale BTW-tarief
 Rapporteur: de heer WALKER (werkgevers - GB
 Ref.: COM(2000) 537 def. - 2000/0223 CNS - CES 1414/2000
 
 Contactpersoon: mevrouw Lindahl (tel.: 32 2 546 9254, e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

5. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Grotius - civiel
 Rapporteur: de heer CAVALEIRO BRANDÃO (werkgevers - P)
 Co-rapporteurs: mevrouw FLORIO (werknemers- I)
 de heer HERNANDEZ BATALLER (diverse werkzaamheden - E)
 Ref.: COM(2000) 516 def. - 2000/0220 (CNS) - CES 1420/2000
 
 
 Kernpunten:
 � Het Comité hecht zijn goedkeuring aan de doelstellingen van het Grotius-programma, het

voornemen om aansluiting te zoeken bij de Robert Schuman-actie en derhalve ook het
voorstel om de looptijd van het programma met een jaar te verlengen.

 
 Contactpersoon: mevrouw Barbesta (tel.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Communautaire actieprogramma’s op het gebied van de volksgezondheid
 Rapporteur: de heer FUCHS (diverse werkzaamheden - D)
 
 Ref.: COM(2000) 448 def. - 2000/192 (COD) - CES  1419/2000

mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu
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 Kernpunten:
 
 � In afwachting van de goedkeuring van het nieuwe, allesomvattende actieprogramma op het

gebied van de volksgezondheid dat de jaarlijkse programma's zal vervangen, onderschrijft het
Economisch en Sociaal Comité het voorstel van de Commissie om de zes communautaire
actieprogramma's op het gebied van de volksgezondheid tot 1 december 2002 te verlengen.

 
 Contactpersoon: mevrouw Barbesta (tel.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001-2006)
 Rapporteur: de heer FUCHS (Diverse werkzaamheden - D)
 
 Ref.: COM(2000) 285 def. - 2000/0119 (COD) - CES  1417/2000
 
 Kernpunten:
 � Het Comité onderschrijft het voorstel van de Commissie.
 
 � Uit de mededeling over de communautaire gezondheidsstrategie blijkt dat de Commissie haar

aanpak heeft veranderd en haar beleid niet langer toespitst op specifieke thema's maar wel op
een overkoepelende samenhangende strategie met twee hoofddoelstellingen: enerzijds
ondersteuning van nationale initiatieven op gezondheidsgebied, anderzijds betere coördinatie
van andere communautaire maatregelen en onderzoek van het effect ervan op de gezondheid
van de burgers.

 � De Commissie zou graag een Europees gezondheidsforum met adviesfunctie oprichten. Het is
evenwel niet duidelijk welk gewicht dit adviesorgaan moet hebben en hoe het moet worden
samengesteld. Het Comité stelt dan ook voor om, in plaats daarvan, de voor gezondheidszorg
bevoegde officiële instanties, de autonome besturen en de sociale partners voldoende inspraak
te geven bij de uitstippeling van het programma, evenals de mogelijkheid om eraan mee te
werken.

 
 Contactpersoon: mevrouw Barbesta (tel.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Witboek over jongerenbeleid
 Rapporteur: mevrouw Hassett (diverse werkzaamheden - IRL)
 
 Ref.: initiatiefadvies - CES  1418/2000

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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 Kernpunten:
 
 � Het Comité heeft zich in zijn advies met name gericht op

•  jeugdwerkgelegenheid en sociale integratie: het Comité meent dat de lidstaten, met steun
van de Gemeenschap, streefcijfers voor de terugdringing van het aantal werkloze jongeren
moeten voorstellen;

•  onderwijs en mobiliteit: het Comité is van oordeel dat er meer en betere mogelijkheden
voor levenslang leren moeten worden aangeboden, ook aan zeer jonge geïnteresseerden. Er
moet erkenning komen voor de waarde van niet-formeel onderwijs als een belangrijk
onderdeel van het levenslange leerproces. Daarenboven dienen leerprogramma's te worden
uitgewerkt om van jongeren actieve Europese burgers te maken;

•  participatie en het maatschappelijk middenveld: het uitgangspunt dat jongeren bij de
uitwerking, toepassing en evaluatie van het jongerenbeleid betrokken dienen te worden,
wordt door het Comité onderstreept. Het ESC is ervan overtuigd dat representatieve
jongerenstructuren en jongerenorganisaties niet alleen sleutelelementen zijn in een
jongerenbeleid, maar ook onvervangbare instrumenten om jongerenparticipatie op alle
niveaus te bevorderen.

Contactpersoon: mevrouw Barbesta (tel.: 32 2 546.95.10 -  e-mail:
stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)
 Rapporteur:  mevrouw WAHROLIN (diverse werkzaamheden - S)
 
 Ref. : COM(2000) 335 def. - 2000/0143 CNS - CES 1416/2000
 
 Kernpunten :
 
 ���� Het ESC is ingenomen met het Commissievoorstel en vindt vooral het combineren van

mainstreaming met actieve maatregelen een goede zaak. Wetgeving en informatie zijn
cruciale instrumenten. Het Comité wijst er ook op hoe belangrijk het is dat NGO's worden
betrokken bij de activiteiten ter bevordering van gelijke behandeling. Voorts is het zaak, na te
gaan hoe de lidstaten de EU-besluiten in kwestie uitvoeren.

 
 Contactpersoon: mevrouw Johansson (tel.: 32 2 546 9619 - e-mail:

Susanne.Johansson@esc.eu.int)
 

_______________

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Europese Commissie: buitenlandse
dienst, ontwikkeling.

DEVE (A) 13.12.00 C5-0629/00

PSE-Fraktie EG/Mexico, overeenkomst inzake
partnerschap, politieke coördinatie en
samenwerking: uitvoering artikelen 6,
9, 12 (2b) e

DEVE (A) 13.12.00 C5-0698/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Openbarediensteisen voor het vervoer
per spoor en over de weg

ECON (A) 13.12.00 C5-0326/00

PEIJS
(PPE-DE)

Verplichte liquidatie van
verzekeringsondernemingen

ECON (P) 13.12.00 C2-0208/86

PSE-Fraktie Belasting over de toegevoegde
waarde: voorwaarden inzake
facturering (wijziging richtlijn
77/388/EEG)

ECON (P) 13.12.00

__________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie:
Tussentijdse beoordeling van het 5e kaderprogramma voor
onderzoek en technologische ontwikkeling

CULT
FEMM
ITRE

SEC (00) 1780
def.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: ITER en
het Europees onderzoek inzake beheerste kernfusie

ITRE SEC (00) 1944
def.

 een besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der
Lidstaten, van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
in het kader van de Raad bijeeen betreffende de financiële
gevolgen van het aflopen van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 519
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en de Regering van Canada
betreffende de toepassing van hun mededingingsregels 17 juni
1999 tot en met 31 december 1999

ECON
ITRE

COM (00) 645
def.

Mededeling van de Commissie: Analyse van specifieke
communautaire financiële instrumenten voor het MKB

EMPL
ITRE

BUDG

COM (00) 653
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Voortgangsverslag over het actieplan voor
risicokapitaal

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 658
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Opmerkingen van de Commissie bij de
conclusies van de vijfjaarlijkse evaluatie van de OTO-
kaderprogramma's

TOUT
ITRE

COM (00) 659
def.

Mededeling van de Commissie: Het veilig uitoefenen van
mijnbouwactiviteiten: follow-up van recente mijnongevallen

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 664
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de verlening van macro-financiële bijstand aan derde
landen in 1999

AFET
ITRE

COM (00) 682
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Voortgang van de follow-up van de conclusies
van de Raad betreffende "Toerisme en werkgelegenheid"

EMPL
RETT

COM (00) 696
def.

Verslag van de Commissie: De Structuurfondsen in 1999 (11de
jaarlijks verslag) - Volume I - Bijlagen Volume II

TOUT
RETT

COM (00) 698
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 van de Raad

ECON
ITRE

COM (00) 719
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Betreft Bevoegdheid Doc.

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen

ITRE
JURI

COM (00) 660
def.
CNS 930463

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken

LIBE
JURI

COM (00) 689
def.
CNS990154

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van de Raad
betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid
van de lidstaten voor 2001

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (00) 735
def.
CNS 000225

________________
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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 29 t/m 30 november 2000

Brussel

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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Aspects de la reforme
de la Commission

Relations UE-PVD
Emploi - dimension locale
Travail domestique

normalisation
Femmes - règlement
pacifique des conflits

Textes préparatoires

Sécurité maritime
prévention des pollutions

vie à bord
Coque des pétroliers
Inspection des navires
Pollution marine

accidentelle
EDICOM

codécision

Statut des fonctionnaires

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Préparation duConseil européen de Nice
Politique commerciale

Sécurité maritime
PESC

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Afghanistan

Questions orales

PESC progrès réalisés
Politique européenne commune en
matière de sécurité et de défense

après Cologne et Helsinki

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session NOV II 2000 Bruxelles
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le globe en séance

Afghanistan

Déclaration du Conseil et de la
Commission sur Conseil
Européen de Nice :

Déclaration de la
Commission sur la
Conférence de La Haye
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Voorbereidende documenten

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum van
goedkeuring

Rol van vrouwen in de vreedzame
conflictregeling

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 15-nov-00 30-nov-00

Normalisering van huishoudelijk werk in de
informele economie

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 15-nov-00 30-nov-00

Hervorming van de Commissie en de gevolgen
ervan voor de doeltreffendheid van de
betrekkingen tussen de EU en de
ontwikkelingslanden

DEVE Sauquillo Pérez
del Arco

A5-0337/2000 2000/2051 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 29-nov-00 30-nov-00

Hervorming van de Commissie (aspecten die de
Commissie begrotingscontrole aanbelangen)

CONT Pómes-Ruiz A5-0329/2000 2000/2215 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 29-nov-00 30-nov-00

Hervorming van de Commissie (aspecten die de
Commissie constitutionele zaken aanbelangen)

AFCO Lamassoure A5-0328/2000 2000/2218 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 29-nov-00 30-nov-00

Hervorming van de Commissie (aspecten die de
Commissie juridische zaken en interne markt
aanbelangen)

JURI Harbour A5-0326/2000 2000/2216 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 29-nov-00 30-nov-00

Hervorming van de Commissie (aspecten die de
Begrotingscommissie aanbelangen)

BUDG Guy-Quint A5-0327/2000 2000/2217 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 29-nov-00 30-nov-00

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de regio's "Lokale
werkgelegenheidsinitiatieven - Een lokale
dimensie voor de Europese
werkgelegenheidsstrategie"

EMPL Ghilardotti A5-0341/2000 2000/2275 COS resolutie aangenomen
zonder amendementen

zonder debat zonder debat 30-nov-00
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II. Wetgevingsprocedures
Verklaring der tekens:
***III: Bemiddeling - ***II: Medebeslissing - tweede lezing - ***I: Medebeslissing - eerste lezing - ***: Instemming - *: Raadpleging

Titel Auteur Referentie
Zittingsdoc.
Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad
standpunt ter

plenaire

Commissie
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeuring

Beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende
instelling van een communautair kader voor samenwerking op het
gebied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke
verontreiniging van de zee

DELE 1998/0350
A5-0336/2000

McKenna

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst goedgekeurd

30-nov-00 30-nov-00 30-nov-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van richtlijn 94/57/EG van de Raad inzake
gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de
inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de
desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties

RETT 2000/0066
A5-0342/2000

Ortuondo Larrea

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

30-nov-00 30-nov-00 30-nov-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de
naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken van
havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van
de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het
gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van
verontreiniging, en leef- en werkomstandigheden aan boord
(havenstaatcontrole)

RETT 2000/0065
A5-0343/2000

Watts

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

30-nov-00 30-nov-00 30-nov-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de versnelde invoering van eisen inzake dubbelwandige
uitvoering of gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige
olietankschepen

RETT 2000/0067
A5-0344/2000

Hatzidakis

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

30-nov-00 30-nov-00 30-nov-00
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Beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende
een aantal maatregelen met betrekking tot een trans-Europees
netwerk voor het verzamelen, produceren en verspreiden van
statistieken over het intra- en extracommunautaire
goederenverkeer (Edicom)

ECON 2000/0201
A5-0353/2000

Lulling

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

zonder debat zonder debat 30-nov-00

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

JURI 2000/0231
C5-0496/2000
zonder verslag

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

zonder debat zonder debat 30-nov-00
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III. Wetgevingsamendementen

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Beschikking van het Europees Parlement en de Raad
houdende instelling van een communautair kader voor
samenwerking op het gebied van door ongevallen
veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee

1998/0350 DELE ***III A5-0336/2000 McKenna 0 0 0 0 0 0 0 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van richtlijn 94/57/EG van de Raad inzake
gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de
inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor
de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties

2000/0066 RETT ***I A5-0342/2000 Ortuondo
Larrea

18 18 2 0 0 5 13 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de
naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken
van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de
jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van
internationale normen op het gebied van de veiligheid van
schepen, voorkoming van verontreiniging, en leef- en
werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole)

2000/0065 RETT ***I A5-0343/2000 Watts 8 11 3 0 0 3 8 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de versnelde invoering van eisen inzake
dubbelwandige uitvoering of gelijkwaardig ontwerp voor
enkelwandige olietankschepen

2000/0067 RETT ***I A5-0344/2000 Hatzidakis 21 21 0 0 0 12 7 2
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Beschikking van het Europees Parlement en de Raad
betreffende een aantal maatregelen met betrekking tot een
trans-Europees netwerk voor het verzamelen, produceren en
verspreiden van statistieken over het intra- en
extracommunautaire goederenverkeer (Edicom)

2000/0201 ECON ***I A5-0353/2000 Lulling 7 7 0 0 0 1 4 2

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

2000/0231 JURI * C5-0496/2000 zonder
verslag

0 0 0 0 0 0 0 0
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IV. Behandelde wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen

Titel Referentie Datum
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering Financiële
program-
mering –

toewijzing

Begro-
tingsjaar

Opmerkingen

Besluit – gewijzigd - van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van
een communautair actieprogramma ter
aanmoediging van samenwerking tussen
lidstaten ter bestrijding van sociale
uitsluiting

2000/0157 29-nov-00 EMPL nieuw rechtsinstrument actie vereist
cofinanciering

Bin. beleid 2001+n Op 16 november 2000 heeft het
EP dit voorstel goedgekeurd.
De aangenomen amendementen
hadden gevolgen voor de begroting.
De Commissie heeft het financieel
memorandum in haar gewijzigd
voorstel dienovereenkomstig
aangepast.

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

2000/0021 29-nov-00 CULT rechtsinstrument verlengd actie vereist
cofinanciering

Bin. beleid
Onderwijs

2001+n Op 5 oktober 2000 heeft het EP dit
voorstel goedgekeurd met
amendementen. In haar gewijzigd
voorstel heeft de Commissie onder
meer de amendementen 16 tot 18
overgenomen die ten doel hadden de
maatregelen voor de opheffing van
de taalkundige en culturele
hindernissen te verduidelijken, de
financiering van de mobiliteit te
vergemakkelijken en een Europese
ruimte van beroepskwalificaties te
bevorderen.
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Politieke controle

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslaging
ter plenaire

Raad
standpunt

ter plenaire

Commissie
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeu-

ring
Conferentie van Den Haag inzake klimaatverandering Commissie Walström …/… …/… Verklaring …/… …/… 29-nov-00 …/…
Voorbereiding van de Europese Raad van Nice op 8 en
9 december 2000, met inbegrip van het handelsbeleid
(artikel 133 van het Verdrag)

Raad Védrine …/… …/… Verklaring
Raad

…/… 29-nov-00 …/… …/…

Voorbereiding van de Europese Raad van Nice op 8 en
9 december 2000, met inbegrip van het handelsbeleid
(artikel 133 van het Verdrag)

Commissie Prodi …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 29-nov-00 …/…

Vaststelling van een gemeenschappelijk Europees
veiligheids- en defensiebeleid na Keulen en Helsinki

AFET Lalumière A5-0339/2000 2000/2005 INI resolutie aan-
genomen met
wijzigingen

29-nov-00 29-nov-00 30-nov-00

Veiligheid op zee Raad Gayssot …/… …/… Verklaring
Raad

…/… 30-nov-00 …/… …/…

Veiligheid op zee Commissie Gayssot …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 30-nov-00 …/…

Vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is
geboekt

AFET Brok A5-0340/2000 2000/2038 INI resolutie aan-
genomen met
wijzigingen

29-nov-00 29-nov-00 30-nov-00

Afghanistan: politieke situatie en humanitaire hulp AFET Brok B5-0549/2000 …/... QUO-Raad …/… 29-Nov-00 29-nov-00 …/…
Afghanistan: politieke situatie en humanitaire hulp AFET Brok B5-0550/2000 …/... QUO-

Commissie
…/… …/… 29-nov-00 …/…
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Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslaging
ter plenaire

Raad
standpunt

ter plenaire

Commissie
standpunt ter

plenaire

Datum van
goedkeu-

ring
Voorbereiding van de Europese Raad van Nice op 8 en
9 december 2000, met inbegrip van het handelsbeleid
(artikel 133 van het Verdrag)

Fracties …/… B5-0884/2000 …/… Actualiteiten-
debat

gez. resolutie
aangenomen

met
wijzigingen

29-nov-00 29-nov-00 30-nov-00

Situatie in Afghanistan Fracties …/… B5-0892/2000 …/… Actualiteiten-
debat

resolutie aan-
genomen met
wijzigingen

29-nov-00 29-nov-00 30-nov-00
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Vergaderperiode van 11 t/m 15 december 2000

Straatsburg
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Vers une Europe pour tous âges
UE/Indonèsie- développement des relations
Taxation du carburant d'aviation
Recours au principe de précaution
FEDER:orientations 2000-2006
Croatie:négociation d'un accord
Féd.Russe:stratégie commune de l'UE

Textes préparatoires

alimentation animale
contrôles officiels

additifs alimentaires
tabac
médicaments

à usage humain
offres publiques
droit de suite
vehicules à moteur
MEDIA 2001-2005
poids lourds

milieu urbain
développement durable
heure d'été
services postaux
TVA-coop.administrative
formation des gens de mer
extraits de café/chicorée
programmes de santé publique
gestion du bruit ambiant

codécision

Dépenses dans le domaine vétérinaire
Chypre particip. aux progr.communautaires

TVA-services fournis par voie
électronique

- application du minimum du taux normal
procédures pénales
statut des victimes
OCM-bananes
Produits agricoles-actions d'information
développement et utilisation

du contenu numérique
Grotius-civil

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Conseil européen de Nice
Deuxième train de mesures-Erika II
Sommet UE/Etats Unis

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Sous-marin "Tireless"

Questions orales

Situation de la construction navale
Haut Commissariat
50ème anniversaire
Serbie-prisonniers politiques
Tunisie
Mozambique
Côte d'Ivoire
Chili

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Budget 2001
Instrument de flexibilité
Protection des intérêts financiers
Reforme des procédures

et contrôle budgétaire

Travaux budgétaires

commission temporaire
sur la génétique humaine

Décisions diverses

Session DEC 2000 Strasbourg
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le globe en séance

UE-Indonésie : développement
de relations

Tunisie : droits de l'homme

Prix Sakharov : attribution du prix à
« Basta Ya »

Budget général 2001

Gibraltar : sous-marin
britannique "Tireless"

Nice : Conseil européen

R.F.Yougoslavie : prisonniers
politiques ; instabilité aux
frontières frontières du Kosovo

Chili : droits de l'homme :
consolidation de la démocratie

Mozambique : droits de
l'homme

Côte d'Ivoire

Croatie : accord de
stabilisation et d'association

Suisse : 50ème anniversaire du
HCNUR

Chypre : particip. aux
progr. communautaires

Sommet UE/Etats-Unis d'Amérique :
déclaration de la Commission

Suisse : poids lourds
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Voorbereidende documenten

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum van
goedkeuring

Een Europa voor alle leeftijden - Meer
welvaart en solidariteit tussen de generaties

EMPL Sbarbati A5-
0319/2000

1999/2159 COS resolutie aange-
nomen zonder
amendementen

…/… 15-dec-00 15-dec-00

De betrekkingen tussen Indonesië en de
Europese Unie nauwer aanhalen

AFET Maij-Weggen A5-
0323/2000

2000/2152 COS resolutie
aangenomen met
amendementen

…/… 12-dec-00 13-dec-00

Belasting op vliegtuigbrandstof ECON Garcia-
Margallo y

Marfil

A5-
0334/2000

2000/2114 COS resolutie aange-
nomen zonder
amendementen

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Het voorzorgsbeginsel ENVI Patrie A5-
0352/2000

2000/2086 COS resolutie
aangenomen met
amendementen

…/… 13-dec-00 14-dec-00

De regio's in de nieuwe economie -
Richtsnoeren voor de innovatieve acties van
het EFRO voor de periode 2000-2006

RETT Markov A5-
0354/2000

2000/2270 COS resolutie aange-
nomen zonder
amendementen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Uitvoering van de gemeenschappelijke
strategie van de Europese Unie ten aanzien van
Rusland

AFET Oostlander A5-
0363/2000

2000/2007 INI resolutie
aangenomen met
amendementen

…/… 12-dec-00 13-dec-00
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Haalbaarheid van een stabilisatie- en
associatieovereenkomst met de Republiek
Kroatië

AFET Baltas A5-
0364/2000

2000/2244 COS resolutie
aangenomen met
amendementen

…/… 12-dec-00 13-dec-00
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II. Wetgevingsprocedures

Verklaring der tekens:
***III: Bemiddeling - ***II: Medebeslissing - tweede lezing - ***I: Medebeslissing - eerste lezing - ***: Instemming - *: Raadpleging

Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum goed-
keuring

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging
van richtlijn 95/53/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen
inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van
diervoeding

DELE 1998/0301
A5-0372/2000

Staes

***III gemeenschappelijke
ontwerptekst
goedgekeurd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

ENVI 1999/0158
A5-0347/2000

Lannoye

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de
verkoop van tabaksproducten

ENVI 1999/0244
A5-0348/2000

Maaten

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… 11-dec-00 13-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische
praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met
geneesmiddelen voor menselijk gebruik

ENVI 1997/0197
A5-0349/2000

Liese

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… 11-dec-00 12-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het
vennootschapsrecht betreffende het openbaar overnamebod

JURI 1995/0341
A5-0368/2000

Lehne

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… 12-dec-00 13-dec-00
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum goed-
keuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk
kunstwerk

JURI 1996/0085
A5-0370/2000

Zimmerling

***II gemeenschappelijk
standpunt gewijzigd

…/… 12-dec-00 13-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
richtlijn 70/220/EEG betreffende maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

ENVI 2000/0040
C5-0522/2000
zonder verslag

***II gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd

…/… …/… 13-dec-00

Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen
van de Europese audiovisuele-programma-industrie (Media-
Opleiding) (2001-2005)

CULT 1999/0275
C5-0616/2000
zonder verslag

***II gemeenschappelijk
standpunt goedgekeurd

…/… …/… 13-dec-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de
toewijzing van vergunningen voor zware vrachtwagens die in
Zwitserland aan het verkeer deelnemen

RETT 1999/0022
C5-0696/2000
zonder verslag

***II wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame
ontwikkeling in het stedelijk milieu

ENVI 1999/0233
A5-0350/2000

Lienemann

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
bepalingen op het gebied van de zomertijd

RETT 2000/0140
A5-0356/2000

Honeyball

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/... 11-dec-00 12-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de
postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging

PETI 2000/0139
A5-0361/2000

Ferber

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van verordening (EEG) nr. 218/92 betreffende de administratieve
samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen (BTW)

ECON 2000/0147
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het
minimumopleidingsniveau van zeevarenden (gecodificeerde versie)

JURI 2000/0131
C5-0285/2000
zonder verslag

***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… …/… 12-dec-00
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum goed-
keuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
richtlijn 80/232/EEG wat de reeks van nominale gewichten voor
extracten van koffie en extracten van cichorei betreft

ENVI 2000/0235
C5-0485/2000
zonder verslag

***I wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… …/… 12-dec-00

Besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende verlenging
van bepaalde bij Besluiten nr. 645/96/EG, nr. 646/96/EG, nr.
647/96/EG, nr. 102/97/EG, nr. 1400/97/EG en nr. 1296/1999/EG
vastgestelde communautaire actieprogramma's op het gebied van de
volksgezondheid en tot wijziging van deze besluiten

ENVI 2000/0192
A5-0377/2000

Trakatellis

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 11-dec-00 13-dec-00

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

ENVI 2000/0194
A5-0378/2000

de Roo

***I wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG met
betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde
waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die met
elektronische middelen worden verricht

ECON 2000/0148
A5-0362/2000

Garcia-Margallo y
Marfil

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG
betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de
minimumhoogte van het normale tarief

ECON 2000/0223
A5-0366/2000

Torres Marques

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Verordening van de Raad tot voortzetting van het stimulerings- en
uitwisselingsprogramma voor juridische beroepsbeoefenaars die
actief zijn op civielrechtelijk gebied (Grotius - civiel)

LIBE 2000/0220
C5-0494/2000
zonder verslag

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… …/… 13-dec-00

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

AGRI 2000/0234
C5-0495/2000
zonder verslag

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… …/… 13-dec-00
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Titel Auteur: Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum goed-
keuring

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst
tussen de Gemeenschap en de Republiek Cyprus tot vaststelling van
de voorwaarden voor de deelname van Cyprus aan de programma's
van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, onderwijs
en jeugd

CULT 2000/0270
C5-0577/2000
zonder verslag

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… …/… 13-dec-00

Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr.
404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector bananen

AGRI 1999/0235
A5-0374/2000

Dary

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

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

AGRI 2000/0226
A5-0385/2000

Dary

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 15-dec-00 15-dec-00

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

ITRE 2000/0128
A5-0390/2000

Gill

* wetgevingsvoorstel
gewijzigd

…/… 13-dec-00 14-dec-00

Initiatief van de Portugese Republiek voor een kaderbesluit inzake
de status van het slachtoffer in de strafprocedure

LIBE 2000/0813
A5-0355/2000

Cerdeira Morterero

* ini-gewijzigd …/... 11-dec-00 12-dec-00
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III. Wetgevingsamendementen

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG
betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen

1999/0158 ENVI ***II A5-0347/2000 Lannoye 1 1 0 0 0 0 1 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake
de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten

1999/0244 ENVI ***II A5-0348/2000 Maaten 34 32 8 0 1 12 18 1

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake
de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven
met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1997/0197 ENVI ***II A5-0349/2000 Liese 24 23 15 0 0 5 18 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht
betreffende het openbaar overnamebod

1995/0341 JURI ***II A5-0368/2000 Lehne 18 15 1 0 0 1 14 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het volgrecht ten
behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk

1996/0085 JURI ***II A5-0370/2000 Zimmerling 15 13 0 0 0 4 9 0

Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair
samenwerkingskader ter bevordering van duurzame ontwikkeling in het stedelijk
milieu

1999/0233 ENVI ***I A5-0350/2000 Lienemann 27 23 7 0 0 0 19 4

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bepalingen op het gebied
van de zomertijd

2000/0140 RETT ***I A5-0356/2000 Honeyball 0 2 2 0 0 1 1 0

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG
met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor
mededinging

2000/0139 PETI ***I A5-0361/2000 Ferber 45 47 0 0 35 12 0
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Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening
(EEG) nr. 218/92 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de
indirecte belastingen (BTW)

2000/0147 ECON ***I A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

1 1 0 0 0 0 1 0

Besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende verlenging van bepaalde bij
besluiten nr. 645/96/EG, nr. 646/96/EG, nr. 647/96/EG, nr. 102/97/EG, nr.
1400/97/EG en nr. 1296/1999/EG vastgestelde communautaire actieprogramma's op
het gebied van de volksgezondheid en tot wijziging van deze besluiten

2000/0192 ENVI ***I A5-0377/2000 Trakatellis 9 9 0 0 3 6 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de beheersing
van omgevingslawaai

2000/0194 ENVI ***I A5-0378/2000 de Roo 36 36 7 1 0 8 25 2

Initiatief van de Portugese Republiek voor een kaderbesluit inzake de status van het
slachtoffer in de strafprocedure

2000/0813 LIBE * A5-0355/2000 Cerdeira
Morterero

58 53 0 0 0 12 41 0

Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de
regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op
bepaalde diensten die met elektronische middelen worden verricht

2000/0148 ECON * A5-0362/2000 Garcia-
Margallo y

Marfil

11 9 0 0 0 3 6 0

Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG betreffende het
gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de
geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief

2000/0223 ECON * A5-0366/2000 Torres
Marques

3 3 0 0 0 2 1 0

Verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 404/93 houdende
een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

1999/0235 AGRI * A5-0374/2000 Dary 35 35 0 0 0 22 13 0

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

2000/0226 AGRI * A5-0385/2000 Dary 26 30 3 0 0 10 20 0

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

2000/0128 ITRE * A5-0390/2000 Gill 49 44 1 0 0 18 13 13
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IV. Behandelde wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen

Titel Referentie Vergadering
aan-

kondiging

Ten
princi-

pale

Rechts-
kader

Financiering Financ.
programm.
- toewijzing

Begr. jaar Opmerkingen

Verordening van de Raad tot voortzetting
van het stimulerings- en
uitwisselingsprogramma voor juridische
beroepsbeoefenaars die actief zijn op
civielrechtelijk gebied (Grotius - civiel)

2000/0220 11-dec-00 LIBE herzien
rechts-

instrument

actie ten laste
van de EU-
begroting

POL INT
JAI

2001 eerste behandeling op 6 oktober 2000;
verslag aangenomen op 13 december 2000;

Verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging, in verband met een
uniform bestuurdersattest, van verordening
(EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart
1992 betreffende de toegang tot de markt
van het goederenvervoer over de weg in de
Gemeenschap van of naar het grondgebied
van een lidstaat of over het grondgebied van
een of meer lidstaten

2000/0297 11-dec-00 RETT nieuw rechts-
instrument

actie ten laste
van de EU-
begroting

ADMIN 2001+n COM: Bij gebrek aan een uniform document
waaruit de regelmatigheid van de
beroepsstatus blijkt, is het met de controle
belaste functionarissen in de lidstaten vrijwel
onmogelijk vast te stellen of de bestuurder
van een uit een andere lidstaat afkomstig
voertuig het recht heeft dit voertuig te
besturen. De invoering van een uniform
communautair document zal de nationale
controle-organen in staat stellen de
beroepsstatus van de bestuurders van
voertuigen die internationale transporten
uitvoeren in de gehele Gemeenschap op
doeltreffende wijze te verifiëren.
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Titel Referentie Vergadering
aan-

kondiging

Ten
princi-

pale

Rechts-
kader

Financiering Financ.
programm.
- toewijzing

Begr. jaar Opmerkingen

Verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot vaststelling van de algemene
beginselen en vereisten van de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van
een Europese Voedselautoriteit en tot
vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden

2000/0286 11-dec-00 ENVI nieuw
rechtsin-
strument

oprichting
van een

Europese
Voedselauto-
riteit (EVA)

actie ten laste
van de EU-
begroting

P-INT 2001+n COM: Aangezien de nieuwe autoriteit bij nul
zal moeten beginnen, zullen aanloopkosten
noodzakelijk zijn voordat de overdracht van
de wetenschappelijke comité's daadwerkelijk
plaatsvindt. De berekeningen van de
behoeften aan middelen worden uitgevoerd
door een zelfstandige eenheid (d.w.z. niet
onder de infrastructuur van de Commissie
vallend).
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Begrotingswerkzaamheden
Titel Auteur: Referentie

Zittingsdocu-
ment

Rapporteur

Proce-
dure

Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen -
Fraudebestrijding - Naar een algemene strategische aanpak

CONT 2000/2279
A5-0376/2000

Theato

COS resolutie
aangenomen met
amendementen

…/… 12-dec-00 13-dec-00

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar
2001, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen)

BUDG 1999/2190
A5-0380/2000
Haug/Ferber

BUD resolutie
aangenomen met
amendementen

12-dec-00 12-dec-00 14-dec-00

Hervorming van de procedures en instellingen voor begrotingscontrole CONT 2000/2008
A5-0383/2000

Morgan

INI resolutie
aangenomen met
amendementen

…/… 12-dec-00 13-dec-00

Besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het
flexibiliteitsinstrument (punt 24 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei
1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure)

BUDG C5-0665/2000
A5-0391/2000
Colom I Naval

ACI resolutie
aangenomen met
amendementen

12-dec-00 12-dec-00 14-dec-00
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Politieke controle

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Europese Raad - Nice Fracties …/… B5-
0938/2000

…/… Actualiteiten-
debat

gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

met amendementen

…/… …/… 14-dec-00

Europese Raad - Nice Raad Chirac …/… …/… Verklaring Raad …/… 12-dec-00 …/… …/…

Europese Raad - Nice Commissie Prodi …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 12-dec-00 …/…

Vijftigjarig bestaan van het Hoge Commissariaat
voor de vluchtingen van de Verenigde Naties

Fracties …/... B5-
0901/2000

…/... Actualiteiten-
debat

gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Ivoorkust Fracties …/... B5-
0906/2000

…/... Actualiteiten-
debat

gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Tweede pakket maatregelen betreffende de
veiligheid op zee (Erika II)

Commissie Palacio …/… …/… Mededeling …/… …/… …/… …/…

Gerechtelijke procedure tegen generaal Pinochet
en de consolidering van de democratie in Chili

Fracties …/... B5-
0903/2000

…/... Debat-Mensen-
rechten

gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Politieke gevangenen in de Federale Republiek
Joegoslavië en instabiliteit aan de grenzen van
Kosovo

Fracties …/... B5-
0902/2000

…/... Actualiteiten-
debat

gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Turkse gevangenen in hongerstaking Fracties …/... B5-
0904/2000

…/... Debat - Mensen-
rechten

resolutie
ingetrokken

…/… 14-dec-00 …/…
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Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Situatie in Mozambique Fracties …/... B5-
0910/2000

…/... Debat-Mensen-
rechten

gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Stuatie in de mondiale scheepsbouwsector ITRE Langen A5-
0371/2000

2000/2213 COS gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

met amendementen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Top EU/Verenigde Staten Commissie Patten …/… …/… Verklaring
Commissie

…/… …/… 13-dec-00 …/…

Britse kernonderzeeër in Gibraltar Fracties …/… B5-
0894/2000

…/… QUO-Commissie resolutie aange-
nomen zonder
amendementen

…/… 14-dec-00 14-dec-00

Tunisië Fracties …/… B5-
0905/2000

…/… Debat-Mensen-
rechten

gezamenlijke reso-
lutie aangenomen

…/… 14-dec-00 14-dec-00
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Diverse besluiten

Besluiten

Titel Auteur Rapporteur Zittings-
document

Referentie Procedure Beraadslagingen
ter plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedk.

Tijdelijke commissie menselijke genetica
en andere nieuwe technologieën in de
moderne geneeskunde

Fracties …/... B5-0898/2000 …/... hfdst XX van het
Reglement

13-dec-00 …/… …/… …/…
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Door de Commissie gegeven gevolg
Overeenkomstig het op 17 november 1994 tussen het Europees Parlement en de Commissie gesloten akkoord over de procedure voor informatieverstrekking inzake het door de Commissie gegeven gevolg aan
ter plenaire vergadering aangenomen teksten, bevat onderstaande tabel een overzicht van de tijdens de vergaderperiode van juni 2000 goedgekeurde teksten, waarover op 2 oktober 2000 ter plenaire vergadering
informatie zal worden verstrekt.

I. Wetgevingsteksten
Nummering van de kolommen: I = titel wetgevingstekst; II = referentie; III = commissie ten principale; IV = zittingsdocument; V = procedure; VI t/m X : Amendementen op de
verschillende onderdelen van een wetstekst overeenkomstig het IIA van 22/12/98 over de redactionele kwaliteit van wetgevingsteksten; VI = Am op onderwerp, toepassingssfeer, definities,
rechten en verplichtingen, uitvoeringsmaatregelen; VII = Am op overgangsbepalingen, slotbepalingen, afwijkingen, verlengingen, uitzonderingen; VIII = Am inzake financiële aspecten;
IX = Am inzake uitvoeringsbevoegdheden; X = Am inzake informatie aan het EP; XI = Totaal aantal aangenomen am; XII t/m XVII= Instemming met de amendementen volgens de
indeling van de kolommen VI à XI, variërend van  0%  tot 100%; 100%  betekent bevestiging van het EP-standpunt;

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van verordening nr. betreffende de
ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van het
referentiejaar voor de toewijzing van
chloorfluorkoolwaterstoffen

2000/0170 ENVI A5-0226/2000 ***I 1 0 0 0 0 1 100,00% geen
am.

geen
am.

geen
am.

geen
am.

100,00%
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Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op
de aanneming van een besluit van de Raad tot
oprichting van een secretariaat voor de
gemeenschappelijke controleorganen voor
gegevensbescherming ingesteld bij de Overeenkomst
tot oprichting van een Europese Politiedienst
(Europolovereenkomst), de Overeenkomst inzake het
gebruik van informatica op douanegebied en de
Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen
gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen
(Schengenovereenkomst)

2000/0804 LIBE A5-0225/2000 * 7 0 2 0 0 9 100,00% geen
am.

100,0
0%

geen
am.

geen
am.

100,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad houdende wijziging van richtlijn
92/23/EEG van de Raad betreffende banden
voor motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan alsmede de montage ervan

1997/0348 ENVI A5-0218/2000 ***II 0 2 0 0 0 2 geen am. 0,00% geen am. geen am. geen am. 0,00%

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot negentiende wijziging van richtlijn
76/769/EEG van de Raad betreffende de
beperking van het op de markt brengen en van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten

1999/0269 ENVI A5-0168/2000 ***I 3 0 0 0 0 3 0,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 0,00%

Verordening van de Raad betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de economische en sociale
ontwikkeling van Turkije

1998/0300 AFET A5-0206/2000 ***II 3 0 0 0 0 3 100,00% geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00
%

Richtlijn van de Raad betreffende de
beoordeling van de gevolgen voor het milieu
van bepaalde plannen en programma's

1996/0304 ENVI A5-0196/2000 ***II 12 2 1 0 1 16 50,00% 100,00% 0,00% geen am. 0,00% 50,00%

Verordening van de Raad tot wijziging van
verordening (EG) nr. 1488/96 inzake financiële
en technische maatregelen ter ondersteuning
van e hervorming van de economische en
maatschappelijke structuren in het kader van
het Europees-mediterrane partnerschap
(MEDA)

1999/0214 ITRE A5-0204/2000 * 10 1 5 1 2 19 70,00% 0,00% 80,00% 100,00% 50,00% 68,42%
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Verordening van de Raad betreffende de
sluiting van het Protocol tot vaststelling van de
visserijrechten en de financiële compensatie als
bedoeld in de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de
regering van de Republiek Guinee inzake de
visserij voor de kust van Guinee, voor de
periode van 1 januari 2000 t/m 31 december
2001

2000/0154 PECH A5-0194/2000 * 0 0 0 0 3 3 geen am. geen am. geen am. geen am. 66,67% 66,67%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Verordening van de Raad betreffende de
sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor
de periode van  3 december 1999 t/m 2
december 2002, van de visserijrechten en de
financiële bijdrage waarin is voorzien in de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de regering van Mauritius
inzake de visserij in de wateren van Mauritius

2000/0094 PECH A5-0188/2000 * 0 0 0 0 3 3 geen am. geen am. geen am. geen am. 66,67% 66,67%

Richtlijn van de Raad inzake het recht op
gezinshereniging

1999/0258 LIBE A5-0201/2000 * 8 1 0 0 0 9 100,00% 100,00% geen am. geen am. geen am. 100,00
%

Verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de afsluiting en afwikkeling
van projecten door de Commissie goedgekeurd
in uitvoering van verordening (EG) nr.213/96
betreffende de tenuitvoerlegging van het
financieel instrument "EC Investment Partners"
ten behoeve van de landen van Latijns-
Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en
Zuid-Afrika

2000/0034 DEVE A5-0202/2000 ***I 0 0 0 0 1 1 geen am. geen am. geen am. geen am. 100,00% 100,00
%

Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van richtlijn 89/655/EEG
betreffende minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid bij het gebruik door
werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de
zin van artikel 16, lid 1, van richtlijn
89/391/EEG)

1998/0327 EMPL A5-0222/2000 ***I 13 0 0 0 0 13 76,92% geen am. geen am. geen am. geen am. 76,92%
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Verordening van de Raad betreffende de
instelling van "Eurodac" voor de vergelijking
van vingerafdrukken van asielzoekers en van
bepaald andere vreemdelingen

1999/0116 LIBE A5-0219/2000 * 3 0 0 2 0 5 100,00% geen am. geen am. 100,00% geen am. 100,00
%

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

1999/0154 JURI A5-0253/2000 * 14 0 0 0 0 14 35,71% geen am. geen am. geen am. geen am. 35,71%
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II. Andere teksten

Nummering van de kolommen: I = titel van de tekst; II = referentie; III = auteur van de tekst: Fractie of commissie ten principale; IV = zittingsdocument; V = procedure; VI =
referentiedocument van de Commissie waarin het te geven gevolg wordt vermeld; VII = Vergadering: datum mededeling van de Commissie dat zij voornemens is gevolg te geven; VIII =
Datum van ontvangst van het door de Commissie gegeven gevolg

I II III IV V VI VII VIII
De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-dec-00
De ontwikkeling van de korte vaart in Europa: een dynamisch alternatief in een duurzame
vervoerketen - tweede tweejaarlijks voortgangsrapport

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00

Gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid 2000/2006 AFET A5-0210/2000 SP(2000)3647 19-dec-00
Topbijeenkomst EU-Afrika … /… Gr. Pol. B5-0325/2000 SP(2000) 1725 08-Sep-00 19-dec-00
Resultaat van de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
"Vrouwen 2000, gender-gelijkheid, ontwikkeling en vrede voor de 21e eeuw" van 5 t/m 9 juni

… /… Gr. Pol. B5-0562/2000 SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-dec-00

Naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie-infrastructuur en
bijbehorende diensten: herziening van communicatieregelgeving 1999

2000/2085 ITRE A5-0145/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-dec-00

Tweede verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de stand van
zaken bij de liberalisering van de energiemarkten

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-Nov-00 19-dec-00

De ontwikkeling van de markt voor digitale televisie in de Europese Unie - verslag met
betrekking tot richtlijn 95/47/EG van het EP en de Raad van 24 oktober 1995 inzake het gebruik
van normen voor het uitzenden van televisiesignalen

2000/2074 COM A5-0143/2000 COS SP(2000) 2555 02-Oct-00 19-dec-00
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Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Documentatie/Bulletins/Werkzaamheden/01A2001_NL.doc
New: http://www.europarl.europa.eu/Documentatie/Bulletins/Werkzaamheden/01A2001_NL.doc

Page: 28
Type: http:

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

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 29
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Joao.Pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:Joao.Pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:Robert.Steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:Robert.Steinlechner@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:Asa.Donell@esc.eu.int
New: mailto:Asa.Donell@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

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