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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

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

43/00 Gebruik van mobiele telefoons tijdens officiële vergaderingen van de Instelling

01/01 Wijziging openingstijden van bars en restaurants met ingang van 01/01/2001

07/01 Verscherping van de veiligheidsmaatregelen in 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

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTSLAGNEMING VAN EEN GRIEKS LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Ioannis THEONAS (GUE/NGL - EL)

medegedeeld met ingang van 25 januari 2001 ontslag te nemen als lid van het Europees
Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 18 januari 2001 kennis genomen van deze
mededeling.

_______________

EINDE VAN HET MANDAAT VAN EEN BELGISCH LID VAN HET EUROPEES
PARLEMENT

In zijn vergadering van 31 januari 2001, heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming
van:

de heer  Freddy THIELEMANS (PSE - BE)

tot burgemeester van de stad Brussel. Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, eindigt
zijn mandaat in het Europees Parlement met ingang van 17 januari 2001.

_______________
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TERUGKEER VAN EEN FRANS LID
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn vergadering van 31 januari 2001 kennis genomen van de
terugkeer van de heer Jean-Marie LE PEN, overeenkomstig de ordonnantie van de President van de
Rechtbank van eerste aanleg van 26 januari 2001.

Bijgevolg wordt de kennisgeving van 17 november 2000 aan de plenaire vergadering van de
aanwijzing van mevrouw Marie-France STIRBOIS als zijn plaatsvervangster nietig verklaard.

_______________

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN GRIEKS
AFGEVAARDIGDE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 31 januari 2001 kennis genomen van
de verkiezing van:

de heer Joannis PATAKIS
ter vervanging van de heer Joannis THEONAS (GUE/NGL - EL),

met ingang van 30 januari 2001.
_______________

OFFICIËLE BEKENDMAKING
VAN DE VERKIEZING VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 1 februari 2001 kennis genomen van
de verkiezing van:

de heer Jacques SANTKIN
ter vervanging van de heer Freddy THIELEMANS (PSE - BE),

met ingang van 1 februari 2001.

_______________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

In zijn vergadering van 31 januari 2001 heeft het Europees Parlement ervan kennis genomen dat:

- De heer    Georges BERTHU
- De heer    Thierry de LA PERRIERE
- Mevrouw Elisabeth MONTFORT
- De heer    Dominique SOUCHET
- Mevrouw Nicole THOMAS-MAURO
- De heer    Alexandre VARAUT

zich hebben aangesloten bij de niet-ingeschreven leden.

_______________
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VRAGENUUR (B5-0001/01) 16 en 17 januari 2001

27 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Maj THEORIN Topbijeenkomst EU/China H-0952/00

David BOWE Faciliteiten voor EU -burgers in Mekka H-0956/00

Paul RÜBIG EG-etikettering -Toezicht op de markten H-0957/00

Alexandros ALAVANOS Hongerstaking van politieke gevangenen in Turkije H-0965/00

Jonas SJÖSTEDT Openbare zittingen van de Raad H-0967/00

Lennart SACRÉDEUS Democratie en mensenrechten in Wit-Rusland H-0970/00

María IZQUIERDO
ROJO

Vervolgde vrouwen zonder asiel of toevluchtsoord H-0974/00

Niall ANDREWS Irak en de opheffing van de sancties H-0976/00

Glenys KINNOCK Birma H-0983/00

Richard CORBETT ASEAN en Birma H-1004/00

Pat GALLAGHER Visserij en het Zweedse voorzitterschap H-0985/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Afschaffing van de uitwijzing tussen Spanje en Italië H-0962/00

María IZQUIERDO
ROJO

Vervolgde vrouwen zonder asiel of toevluchtsoord H-0975/00

Struan STEVENSON Europese chemische industrie H-0969/00

Albert MAAT Exportrestituties in de zetmeelverwerkende industrie H-0977/00

Bart STAES Gecoördineerde aanpak van de financiële gevolgen van
de BSE-crisis

H-0003/01

Jonas SJÖSTEDT Uitvoer van mijnafval H-0972/00

María SORNOSA
MARTÍNEZ

Spaans nationaal waterbouwkundig plan: verzoek van de
burgers om tussenkomst van de Commissie

H-0973/00

Göran FÄRM Maatregelen van de Commissie ter verbetering van de
samenwerking op het gebied van brandpreventie in de
lidstaten

H-1002/00

Jean-Louis BERNIÉ Bestrijding van jussieua H-0001/01

Nuala AHERN Evaluatie van het tussentijdsverslag van de VK-inspectie
kerninstallaties over BNFL

H-0955/00

Patricia McKENNA Verschuiving in vervoerswijze van wegvervoer naar
vervoer per spoor en klimaatverandering

H-0960/00

Marie ISLER BÉGUIN Levering van energie en kernenergie H-0963/00

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

NGO's in het kader van de hervorming van de diensten
en het ontwikkelingsbeleid

H-0959/00

Lennart SACRÉDEUS Steun aan ontheemde christenen op de Molukken H-0971/00

Concepció FERRER Situatie van de Burundische vluchtelingen in Tanzania H-0981/00

Glenys KINNOCK Conflictpreventie en vredeshandhaving in de
ontwikkelingslanden

H-0984/00

_____________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
JANUARI 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 24 11 9 2 2 0 2 de heer DANIELSSON

Commissie 41 16 25 5 0 0 0 de heer VITORINO
de heer FISCHLER
mevrouw WALLSTRÖM
mevrouw de PALACIO
de heer NIELSON

Totaal 65 27 34 7 2 0 2
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

16/2000

17/2000

18/2000

19/2000

20/2000

297.679

297.833

297.834

298.351

298.351

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

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

24.10.2000

31.10.2000

31.10.2000

14.11.2000

05.12.2000

24.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

14.02.2001

05.03.2001

29

54

83

163

50

                                                
1 Situatie op 19.01.2001



ALGEMENE INFORMATIE 15

Bulletin 12.02.2001 - NL- PE 299.525

21/2000

22/2000

23/2000

299.082

299.538

299.537

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

Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER, Jules
MAATEN en Marieke SANDERS-
TEN HOLTE

Ria OOMEN-RUIJTEN

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

Een te maken studie van de onbedoelde onevenredig
negatieve neveneffecten voor economische activiteiten
van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Natura
2000 richtlijn

Implementatie van de Vogelrichtlijn

05.12.2000

19.12.2000

19.12.2000

05.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

6

10

6
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

188/00

Verklaring van de Europese Raad over het Nabije Oosten
Nice, 8 december 2000

In het nabije Oosten moet er opnieuw uitzicht komen op vrede.

Niemand mag zich neerleggen bij de gewelddadigheden, het lijden van de bevolking en de
haatgevoelens tussen de volkeren.

De onderhandelingen moeten worden hervat. De Europese Unie acht het daarom nodig dat:

- de Israëlische eerste minister en de president van de Palestijnse autoriteit zich persoonlijk
engageren;

- de verbintenissen die zij in Sharm-el-Sheikh en Gaza zijn aangegaan, onmiddellijk en volledig
worden uitgevoerd;

- beide partijen concrete gebaren stellen, waaronder het afzien van geweld en, wat Israël
betreft, de kwestie van de nederzettingen;

- er vertrouwenwekkende maatregelen worden genomen;

- een begin wordt gemaakt met de werkzaamheden ter plaatse van de Commissie voor de
vaststelling van de feiten, waarin de Europese Unie wordt vertegenwoordigd door de heer
Solana, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB;

- een akkoord wordt bereikt over een waarnemersmissie.

Het Nabije Oosten is voor de Europese Unie van bijzonder belang. Haar standpunten zijn duidelijk
geformuleerd, met name tijdens de Europese Raad van Berlijn in maart 1999 en in de verklaring
van de Europese Unie van 12 september 2000. Zij is bereid met alle partijen overleg te plegen over
de manier waarop deze doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt, zodat de onderhandelingen
over een vredesakkoord kunnen worden hervat.

________________________
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189/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de ondertekening van een vredesakkoord tussen Ethiopië en Eritrea

Brussel, 12 december 2000

De Europese Unie juicht de ondertekening van het vredesakkoord tussen Ethiopië en Eritrea op
12 december 2000 in Algiers toe.

Zij looft de inspanningen van de OAE, met name die welke de Algerijnse president, de heer
Abdelaziz Bouteflika, en zijn speciale gezanten namens deze organisatie hebben gedaan. Zij werden
daarbij gesteund door de Verenigde Staten, alsmede door de Europese Unie, waarvan de actieve
steun vooral in het optreden van de speciale vertegenwoordiger van het voorzitterschap tot uiting is
gekomen.

Deze gebeurtenis, die geheel Afrika tot voorbeeld kan strekken, kan een fundamentele ommekeer
ten gunste van vrede en ontwikkeling in de regio betekenen.

De Unie wijst nogmaals op de belangrijke bijdrage van haar lidstaten aan de conform de overeen-
komst van Algiers van 18 juni 2000 ontplooide Missie van de Verenigde Naties (UNMEE) en aan
de waarnemersmissie van de OAE. Deze bijdragen getuigen van de, met name in het gemeenschap-
pelijk standpunt van 29 juni 2000 neergelegde, vastberaden wil van de Unie om op gecoördineerde
wijze steun te verlenen aan de stappen ten behoeve van de uitvoering van de vredesregeling.

De Unie verbindt zich ertoe steun te blijven verlenen aan het vredesproces en aan de hulpacties ten
behoeve van de door het conflict getroffen bevolkingsgroepen. Zij hoopt dat het vredesakkoord snel
kan worden uitgevoerd opdat de twee landen zich in een geest van verzoening opnieuw volledig
kunnen toeleggen op hun inspanningen met het oog op de ontwikkeling, regionale samenwerking en
armoedebestrijding, die de Europese Unie bereid is te ondersteunen.

De 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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190/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het volgende bezoek van de trojka aan Rangoon
Brussel, 15 december 2000

Tijdens de 13e ministeriële zitting van de EU en ASEAN (Vientiane, 11-12 december 2000) heeft
de heer Win Aung, minister van Buitenlandse Zaken van Birma in de voltallige zitting aan-
gekondigd dat de trojka van de Europese Unie was uitgenodigd voor een bezoek aan Rangoon in
januari 2001. Op verzoek van het Franse voorzitterschap licht hij daarbij toe dat de trojka over
dezelfde mogelijkheden zou beschikken als tijdens haar eerste missie in juli 1999.

Het voorzitterschap van de Europese Unie neemt akte van deze aankondiging en bevestigt dat de
Unie bereid is haar dialoog met alle betrokken partijen voort te zetten, evenals zij dit bij de eerste
missie van de trojka naar Birma in juli 1999 heeft gedaan.

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

________________________

191/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Sri Lanka ter gelegenheid van het ontwikkelingsforum van de Wereldbank

Brussel, 20 december 2000

De Europese Unie is zich bewust van de moeilijke situatie waarin Sri Lanka zich bevindt. De
ontwikkeling van het land wordt niet alleen gefnuikt door de gevolgen van het etnisch conflict dat
sedert 1983 woedt, maar ook door bestuurlijke tekortkomingen.

Tijdens de laatste parlementsverkiezingen op 10 oktober jongstleden, heeft de Europese Unie een
waarnemingsmissie naar Sri Lanka gezonden ten blijke van haar steun voor het democratisch
proces. De Europese Unie betreurt en veroordeelt de tijdens de campagne genoteerde
onregelmatigheden en de tijdens de stembusgang geconstateerde gewelddadigheden die de
democratie dreigen te verzwakken. De Europese Unie eist dat de auteurs van deze
gewelddadigheden en onregelmatigheden worden opgespoord en berecht. De Europese Unie is
niettemin van mening dat de uitslag van de verkiezingen een vrij getrouwe afspiegeling vormt van
de wensen van de burgers van Sri Lanka.
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De Europese Unie herinnert de regering van Sri Lanka eraan dat het wenselijk is dat uitvoering
wordt gegeven aan de 16 aanbevelingen die de waarnemersmissie na afloop van de verkiezingen
heeft gedaan, om een grotere transparantie van de toekomstige verkiezingen te waarborgen. Zij is
bereid de regering van Sri Lanka daarin bij te staan.

De Europese Unie bevestigt voorts dat zij bereid is de regering van Sri Lanka op constructieve
wijze te steunen in haar pogingen de vrede in het land te herstellen. Zij steunt de bemiddelaars-
missie welke Noorwegen sedert februari 2000 in deze dialoog op zich genomen heeft. Zij heeft
trouwens gewezen op het belang van de eerste ontmoeting tussen de heer Eric Solheim en de leider
 van de LTTE, Velupillai Prabhakaran, op 1 november jongstleden.

De Europese Unie waardeert de inspanningen van mevrouw Kumaratunga bij het bestrijden van de
veelvuldige schendingen van de mensenrechten door onderdelen van het leger, de politie en de
paramilitaire organisaties in de door de regering gecontroleerde gebieden. Zij neemt met vreugde
kennis van de recente instelling van het permanent interministerieel comité van hoog niveau, dat zal
worden bijgestaan door een interministeriële werkgroep, maar wijst de regering van Sri Lanka erop
dat het tevens dringend nodig is dat de mensenrechtencommissie de beschikking krijgt over de
personele en materiële middelen die nodig zijn voor haar goed functioneren.

De Europese Unie is geschokt door de moord op jonge gedetineerde Tamils die onder de
bescherming van de SriLankaanse autoriteiten stonden in het heropvoedingskamp van
Bindunuwewa op 25 oktober jongstleden. Zij verzoekt de regering van Sri Lanka alles in het werk
te stellen om ervoor te zorgen dat degenen die zich aan deze wandaden schuldig hebben gemaakt,
worden aangehouden en berecht. In het algemeen dringt de Europese Unie er bij de regering van Sri
Lanka op aan personen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten in het
land systematisch op te sporen en voor de rechter te brengen. Ook het voornemen de doodstraf weer
toe te passen baart de Unie zorgen.

Wat betreft de maatregel betreffende de nationale veiligheid blijft de Europese Unie bezorgd over
de misstanden waartoe het toekennen van grotere bevoegdheden aan de politiemacht zou kunnen
leiden, alsook over de mediacensuur.

Tegelijkertijd herhaalt de Europese Unie haar krachtige veroordeling van de terreurdaden en van de
schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht welke worden begaan
door de LTTE (met name het ronselen van kindsoldaten). De Europese Unie hoopt dat de meest
recente verklaring van Velupillai Prabhakaran, waarin deze aankondigde dat zijn beweging bereid is
vredesonderhandelingen met de regering te openen, oprecht is en op korte termijn zal resulteren in
zijn deelname aan besprekingen met de regering.
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De Europese Unie, die waardering heeft voor de inspanningen van de regering van Sri Lanka ten
behoeve van de bevolking in het Noorden en Noord-Oosten van het land en ten behoeve van
ontheemden, vestigt niettemin de aandacht van de regering op de buitengewoon moeilijke sociale,
morele en fysieke situatie van de laatstgenoemden en verlangt van de regering dat zij alles in het
werk stelt om verbetering te brengen in hun lot, met name door de humanitaire bijstand
toegankelijker te maken en de bewegingsvrijheid te verruimen. Zij veroordeelt het gebruik van
antipersoneelmijnen door het leger van Sri Lanka en door de LTTE in de conflictgebieden, en
verzoekt de regering van Sri Lanka samen te werken met het mijnopruimingsteam van de Verenigde
Naties.

De Europese Unie steunt het proces waarmee het steun-, wederopbouw- en verzoeningsprogramma
kon worden opgesteld en verzoekt de regering van Sri Lanka zo snel mogelijk uitvoering te geven
aan de in dit kader opgestelde aanbevelingen.

Sri Lanka beschikt over belangrijke troeven, zoals een grote mate van economische openheid naar
het buitenland, terwijl het onderwijs van de bevolking en de opleiding van de arbeidskrachten op
een opmerkelijk hoog niveau staan en het land beschikt over een groot toeristisch potentieel. Voor
goede economische vooruitzichten op de lange termijn dient evenwel met voortvarendheid werk te
worden gemaakt van de onontbeerlijke structurele hervormingen, goed bestuur en de invoering van
vereenvoudigde bestuursprocedures, en moet bovendien de vrede worden hersteld. In dit verband is
de Europese Unie bezorgd over het belangrijke aandeel van de militaire uitgaven in de
staatsbegroting; dit gaat ten koste van de ontwikkeling van het land.

De Europese Unie moedigt de civiele maatschappij van Sri Lanka en de politieke krachten derhalve
aan te streven naar nationale consensus over een aan de LTTE voor te leggen vredesplan. De
Europese unie verzoekt de partijen ook onverwijld onderhandelingen te openen over de sluiting van
een duurzame vrede, waarbij in substantiële mate rekening gehouden wordt met de verlangens van
de Tamil-minderheid en waarbij geen afbreuk gedaan wordt aan het onaantastbare beginsel van de
territoriale integriteit en de eenheid van Sri Lanka.

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

_______________________
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192/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Mexico: het conflict in Chiapas

Brussel, 20 december 2000

De Europese Unie is verheugd dat de nieuwe Mexicaanse regering zich bereid heeft verklaard om
zich te beijveren voor het scheppen van de voorwaarden die de hervatting van de vredesdialoog
mogelijk maken, teneinde een op basis van onderhandelingen tot stand gekomen en definitieve
oplossing van het conflict in Chiapas te bereiken. De Europese Unie is tevens ingenomen met het
door de nieuwe regering van de deelstaat Chiapas uitgesproken voornemen om het herstel en de
verwezenlijking van een dergelijke dialoog te vergemakkelijken.

De Europese Unie verheugt er zich eveneens over dat het Zapatistisch leger voor nationale
bevrijding te kennen heeft gegeven op het initiatief van de Mexicaanse regering te willen ingaan,
een houding die tot de gewenste ontspanning kan leiden.

De Europese Unie spreekt de wens uit dat de openstelling van de Mexicaanse economie moge
bijdragen tot de economische en sociale ontwikkeling van Chiapas en zijn bevolking en verklaart
dat zij bereid is dit proces te steunen, met name door haar inspanningen in dit gebied voort te zetten
en, zo mogelijk, op te voeren.

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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193/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het verloop van de parlementsverkiezingen in Ivoorkust

Brussel, 19 december 2000

De Europese Unie constateert dat de Ivoriaanse parlementsverkiezingen op 10 december rustig zijn
verlopen waar zij konden worden georganiseerd, maar zij betreurt het dat de stembusgang niet op
het gehele grondgebied heeft kunnen plaatsvinden, waardoor 29 van de 225 zetels onbezet blijven.
Zij betreurt ook de gewelddadigheden in de dagen vóór de verkiezingen.

De Europese Unie acht het schadelijk voor de terugkeer van de democratie in Ivoorkust dat een deel
van de kiezers niet in de gelegenheid was zijn stem uit te brengen. Zij wenst dat de autoriteiten alle
dienstige maatregelen treffen om een gunstig klimaat te creëren voor de deelneming van alle
Ivorianen aan het verkiezingsproces, met name in het Noorden van het land. Zij moedigt ieder
initiatief aan dat de stem van alle Ivoriaanse politieke partijen kan krijgen om het verkiezingsproces
tot een goed einde te brengen onder eerbiediging van de beginselen van democratie, transparantie
en billijkheid.

In dit verband is de Europese Unie voornemens de overlegprocedure van artikel 96 van de
Overeenkomst van Cotonou in te leiden teneinde de voorwaarden van haar samenwerking met
Ivoorkust te bepalen.

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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194/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de op 23 december 2000 in Servië gehouden parlementsverkiezingen

Brussel, 24 december 2000

Het verheugt de Europese Unie dat de parlementsverkiezingen in Servië goed zijn verlopen en een
overwinning van de democratische krachten hebben opgeleverd.

Deze overwinning betekent bevestiging en consolidering van het democratische proces waarmee
een begin werd gemaakt met de verkiezing van president Kostunica.

Nu kunnen in de FRJ de dringend noodzakelijk politieke economische en sociale hervormingen
worden doorgevoerd. Bovendien kan de FRJ nu, met inachtneming van haar internationale
verplichtingen, voortwerken aan verzoening met haar buren en toenadering tot de Europese Unie.

De Europese Unie bevestigt haar volledige steun aan president Kostunica voor de uitvoering van dit
beleid.

_____________________

195/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de vrijlating van de Kosovaarse politieke gevangenen

die vastgehouden worden in Servië
Brussel, 3 januari 2001

De Europese Unie roept de Joegoslavische en Servische autoriteiten op de passende juridische weg
te vinden voor een snelle vrijlating van de gevangen Kosovo-Albanezen die om politieke redenen
worden vastgehouden.

De Unie roept de autoriteiten van Belgrado tevens op om, langs passende juridische weg, amnestie-
maatregelen te overwegen voor de personen die tijdens het conflict in Kosovo geweigerd hebben
wapens te dragen.

________________________
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196/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in Guinee
Brussel, 22 december 2000

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de verslechtering van de humanitaire situatie als gevolg
van de recente aanvallen, vooral van het RUF, in de regio Guinée-Forestière, met name op
Guékédou en Kissidougou. Zij betreurt dat door deze aanvallen een groot aantal slachtoffers is
gevallen en de plaatselijke bevolking en vluchtelingen op de vlucht is geslagen.

De aanhoudende onveiligheid in het zuiden en oosten van Guinee bemoeilijkt de aanvoer van hulp-
goederen door de humanitaire organisaties en de verspreiding ervan onder ontheemden en vluchte-
lingen die deze hulp dringend nodig hebben. De Europese Unie doet dan ook een beroep op alle
betrokken partijen, in het bijzonder Liberia, om de taak van deze organisaties te vergemakkelijken,
en hun onbeperkte toegang tot de getroffen gebieden te verschaffen en af te zien van alle vormen
van agressie tegen hun personeel.

De Europese Unie moedigt de staten van de regio aan zo spoedig mogelijk gebruik te maken van
alle preventiemechanismen en overlegstructuren van de regionale en internationale organisaties, en
wel op de eerste plaats de ECOWAS, de Unie van de rivier Mano en de Verenigde Naties, teneinde
de veiligheidssituatie te stabiliseren.

De Europese Unie steunt de bemiddelingspogingen van de ECOWAS en neemt met belangstelling
nota van de aanbevelingen van de staatshoofden en regeringsleiders die op 15 en 16 december jl. te
Bamako bijeen waren. Zij is bereid te onderzoeken hoe de inspanningen van de ECOWAS om
vrede en veiligheid in de regio te herstellen kunnen worden ondersteund.

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

________________________



ALGEMENE INFORMATIE 25

Bulletin 12.02.2001 - NL- PE 299.525

197/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Laos

Brussel,  22 december 2000

Laos heeft op 7 december jongstleden in New York, ten kantore van de Verenigde Naties, het
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsmede het Internationaal verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten ondertekend. De Europese Unie verheugt zich
over het besluit van Laos om deze verdragen te ondertekenen en moedigt Laos ten zeerste aan om
spoedig werk te maken van de bekrachtiging en de uitvoering ervan.

Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië,
de eveneens geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede Liechtenstein en Noorwegen,
welke landen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

198/00
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Kashmir
Brussel, 28 december 2000

De Europese Unie is verheugd over het recente besluit van de Indiase autoriteiten om het
staakt-het-vuren in Kashmir met een maand te verlengen.

Ook neemt zij met voldoening nota van de verklaring van Pakistan, dat dit land voornemens is een
deel van zijn troepen van de demarcatielijn terug te trekken.

Na de initiatieven die beide landen op 19 november en 2 december hebben genomen, zullen deze
nieuwe gebaren de spanning op het terrein helpen verminderen.

De Europese Unie moedigt India en Pakistan aan hun inspanningen in de geest van Lahore voort te
zetten, zodat de dialoog spoedig kan worden hervat en een vreedzame oplossing voor hun geschil
kan worden gevonden.

________________________
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199/00

Gezamenlijke verklaring van de Regering van de Republiek Sudan
en de Europese Unie

Brussel, 8 december 2000

De Europese Unie en Sudan zijn in november 1999 voor één jaar een politieke dialoog (de
"hernieuwde dialoog") aangegaan om de ontwikkelingen die in Sudan aan de gang zijn op het
gebied van de democratisering, de mensenrechten, de rechtsstaat, de strijd tegen het terrorisme en
het vredesproces, alsook de betrekkingen met de buurlanden, te bespreken.

In dat verband zijn er vijftien vergaderingen geweest tussen de vertegenwoordigers van de EU-
lidstaten en van de Commissie die in Khartoem resideren of geaccrediteerd zijn en de Sudanese
autoriteiten. De discussies zijn vastgelegd in een gezamenlijk werkdocument waarin latere evoluties
nog kunnen worden verwerkt.

De lidstaten van de Europese Unie en Sudan beoordelen na één jaar deze dialoog als positief want
dank zij de dialoog is in een sfeer van vertrouwen het wederzijds begrip gegroeid.

De Europese Unie en Sudan hebben derhalve besloten de dialoog met een jaar te verlengen en
daarbij in bredere zin te gaan nadenken over de toekomst van de betrekkingen tussen Europa en
Sudan, met in het verschiet volledige normalisering van de betrekkingen en integrale hervatting van
de ontwikkelingshulp.

De Europese Unie is bereid de financiering van programma's die een directe relatie hebben met de
onderwerpen van de dialoog (mensenrechten, democratisering en rechtsstaat enz.) te bestuderen.

In dat verband wil de Europese Unie onverwijld een uit het 6e EOF gefinancierd
rehabilitatieprogramma ("humanitair plus") van 15 miljoen euro uitvoeren. Door dit programma, dat
een einde moet maken aan een strikt humanitaire logica, zouden de begunstigde bevolkingsgroepen
minder afhankelijk moeten worden van spoedhulp.

De Europese Unie en Sudan zijn verder overeengekomen dat de dialoog voortaan hoofdzakelijk
over kwesties zal gaan die te maken hebben met het vredesproces in Zuid-Sudan, de mensenrechten
en de democratisering en met de openbare vrijheden. De Europese Unie bestudeert de mogelijkheid
om de dialoog in te bedden in de Overeenkomst van Cotonou, meer bepaald artikel 8, al sluit zij
andere vormen van overleg in het kader van die overeenkomst niet uit.

_____________________
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001/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Ghana
Brussel, 5 januari 2001

De Europese Unie is verheugd over de vrije, eerlijke en transparante parlements- en presidents-
verkiezingen die op 7 en 28 december 2000 in Ghana zijn gehouden.

De ordelijke wijze waarop de verkiezingen hebben plaatsgevonden is een duidelijk teken dat de
Ghanese bevolking, de autoriteiten en de politieke partijen vastbesloten zijn de democratie in het
land verder te versterken, in een geest van verdraagzaamheid en nationale eenheid.

De Europese Unie wenst alle betrokken partijen geluk met dit succes en verklaart zich bereid om in
blijvend partnerschap met de Ghanese autoriteiten bij te dragen tot de economische en sociale ont-
wikkeling van het land, ten behoeve van alle Ghanezen.

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

__________________

002/01

Verklaring van de Europese Unie
en de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en
de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen,

die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
inzake de vrijlating van de Kosovaarse politieke gevangenen

die in Servië worden vastgehouden
Brussel, 9 januari 2001

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en
Turkije en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, verklaren dat zij staan achter de verklaring van de Europese Unie inzake de
vrijlating van de Kosovaarse politieke gevangenen die in Servië worden vastgehouden.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van dit engagement.

________________________

003/01: Dit document is niet beschikbaar.
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004/01

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, over Ivoorkust
Brussel, 11 januari 2001

De Europese Unie neemt met grote bezorgdheid kennis van de poging tot staatsgreep in de nacht
van 7 op 8 januari.

De Europese Unie doet een beroep op alle partijen om met verantwoordelijkheidsbesef te handelen
en alle vormen van geweld te vermijden.

Zij dringt er bij de autoriteiten van Ivoorkust op aan om een geest van nationale verzoening en
samenhang te bevorderen, hetgeen nodig is om de toegenomen spanning, die de stabiliteit van de
gehele subregio kan bedreigen, het hoofd te bieden.

De Europese Unie dringt er bij de autoriteiten en bij alle Ivorianen op aan om de mensenrechten, de
openbare vrijheden en de democratische beginselen in stand te houden.

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.

_____________________

005/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

inzake het verificatieproces betreffende de vluchtelingen dat door Bhutan en Nepal
gezamenlijk zal worden uitgevoerd

Brussel, 12 januari 2001

De Europese Unie is ingenomen met de belangrijke maatregelen die de regeringen van Bhutan en
Nepal recentelijk hebben getroffen om het vraagstuk van de vluchtelingenkampen in Oost-Nepal op
te lossen en met beider vastbeslotenheid om via een bilaterale dialoog in een geest van goed
nabuurschap een duurzame oplossing te vinden.

De Europese Unie is een van de belangrijkste donoren van het programma van het Hoge
Commissariaat van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen in deze kampen. Zij is verheugd
over het vooruitzicht van een spoedig verificatieproces, dat tot de repatriëring van vluchtelingen en
uiteindelijk tot sluiting van de kampen moet leiden. Zij zal de werkzaamheden van het gezamenlijk
ministerieel comité en van het gezamenlijk verificatieteam aandachtig blijven volgen.

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

________________________
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006/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het verschijnen van mevrouw Biljana Plavsic,

voormalig president van Republika Srpska,
voor het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië

Brussel, 11 januari 2001

De Europese Unie toont zich verheugd over het besluit van mevrouw Biljana Plavsic, voormalig
president van Republika Srpska in Bosnië en Herzegovina, die door het Internationaal
Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië is aangeklaagd, zich vrijwillig in Den Haag te
vervoegen om met het Tribunaal samen te werken.

De Unie roept alle andere door het Internationaal Oorlogstribunaal aangeklaagde personen op zich
vrijwillig bij het Tribunaal te vervoegen en herhaalt haar oproep aan alle betrokken staten en
entiteiten te voldoen aan hun verplichting om met het Internationaal Oorlogstribunaal samen te
werken.

_______________________

007/01
Verklaring van de Europese Unie en de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, over het verschijnen van

mevrouw Biljana Plavsic, voormalig president van Republika Srpska, voor het Internationaal
Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië

Brussel, 12 januari 2001

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en
Turkije en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, verklaren dat zij staan achter de verklaring van de Europese Unie over het
verschijnen van mevrouw Biljana Plavsic, voormalig president van Republika Srpska, voor het
Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië, die op donderdag 11 januari 2001
in Brussel en Stockholm is bekendgemaakt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van dit engagement.

________________________
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008/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Atjeh
Brussel, 12 januari 2001

De Europese Unie verwelkomt de op 10 januari bekendgemaakte verlenging van het moratorium op
geweld in Atjeh, waarover de Indonesische regering en de Beweging Vrij Atjeh (GAM) in Genève
overeenstemming hebben bereikt. De EU is ook ingenomen met het voornemen van beide partijen
hun dialoog in februari voort te zetten met inhoudelijke besprekingen.

De EU heeft zich verscheidene malen uitgesproken voor een sterk, verenigd, democratisch en
welvarend Indonesië. Zij steunt de territoriale integriteit van dit land ten volle. Zij moedigt de
Indonesische autoriteiten en de GAM aan om door dialoog een vreedzame oplossing voor het
conflict in Atjeh te vinden en geweld te vermijden. Zij is verheugd dat er een begin is gemaakt met
een juridische procedure die ertoe moet leiden dat de vermoedelijke plegers van
mensenrechtenschendingen in Atjeh voor de rechter gebracht worden. De Unie doet een beroep op
beide partijen zich aan de afspraken van het moratorium op geweld te houden en ter plaatse de
grootste terughoudendheid te betrachten.

De EU zal de ontwikkelingen van nabij blijven volgen.

________________________

 009/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de doodvonnissen
en de terechtstellingen uitgevoerd door de Palestijnse Autoriteit

Brussel, 15 januari 2001

De Europese Unie betreurt ten zeerste de terechtstellingen van vorige zaterdag in Gaza en Nabloes
ingevolge de doodvonnissen die tegen Majdi Mahawi en Allan Bani Odeh waren uitgesproken.

De Europese Unie verzoekt tevens president Arafat om de doodvonnissen die vorige zaterdag in
Bethlehem werden uitgesproken tegen Ali al-Hatib en Husa al-Din Musa, in een andere straf om te
zetten. De Europese Unie spoort president Arafat aan om als eerste stap te overwegen een
moratorium op de doodstraf in te stellen en zij herhaalt haar standpunt dat de wereldwijde
afschaffing van de doodstraf zou bijdragen tot het versterken van de menselijke waardigheid.

_________________
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010/01

Verklaring van het voorzitterschap
namens de Europese Unie over het vredesproces in Colombia

Brussel, 19 januari 2001

De Europese Unie spreekt haar grote bezorgdheid uit over de escalatie van het gewapend conflict in
Colombia en het toenemend lijden van de burgerbevolking. De Europese Unie is ervan overtuigd
dat het conflict uitsluitend door een op basis van onderhandelingen tot stand gekomen regeling kan
worden opgelost.

De Europese Unie dringt er daarom bij de FARC op aan om onverwijld de onderhandelingen te
hervatten teneinde bij het vredesproces concrete resultaten te behalen. Om de hervatting van de
vredesbesprekingen te vergemakkelijken, doet de Unie een beroep op de regering van Colombia om
de gedemilitariseerde zone te verlengen.

De Europese Unie neemt nota van de pogingen van de Colombiaanse regering om de activiteiten
van de paramilitaire groepen te beperken. Zij benadrukt dat verdere stappen moeten worden gezet
om deze activiteiten in te tomen en dringt er bij de Colombiaanse regering op aan om de
noodzakelijke maatregelen te treffen.

De Europese Unie is ingenomen met de aankondiging van een eerste akkoord tussen de
Colombiaanse regering en het ELN. Zij bevestigt opnieuw haar steun voor deze vredes-
onderhandelingen en moedigt beide partijen aan om een definitief akkoord te sluiten.

De Europese Unie veroordeelt met klem de aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen en
misstanden in Colombia. De Europese Unie roept alle partijen bij het conflict op om het geweld een
halt toe te roepen, de mensenrechten te eerbiedigen en het internationaal humanitair recht na te
leven.

De Europese Unie roept alle gewapende groepen die gijzelaars vasthouden op om deze onverwijld
vrij te laten. In dit verband is de Europese Unie verheugd over de vrijlating door het ELN van
gevangengenomen politieagenten en militairen, en doet zij een beroep op de FARC om zijn aan-
kondiging inzake vrijlating van een aantal gevangengenomen militairen en politieambtenaren na te
komen.

De Europese Unie herhaalt dat zij bereid is om een duurzame vreedzame oplossing voor het conflict
in Colombia te steunen.

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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011/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vonnissen tegen iraanse intellectuelen wegens hun deelname aan een conferentie over

Iran die in april 2000 te Berlijn gehouden is
Brussel, 16 januari 2001

De Europese Unie geeft uiting aan haar diepe bezorgdheid over het nieuws van de harde vonnissen
die de revolutionaire rechtbank in Teheran heeft uitgesproken tegen vertegenwoordigers van de
academische en intellectuele gemeenschap in Iran. De Europese Unie acht de vonnissen in strijd
met internationale normen inzake mensenrechten en de fundamentele vrijheden alsook met het
streven van de regering van Iran tot het creëren van een maatschappelijk middenveld en het
versterken van de rechtsstaat.

De Unie is verheugd over het feit dat enkele beschuldigden zijn vrijgesproken en hoopt dat de door
de veroordeelden ingestelde beroepsprocedure, die door de Unie zal worden gevolgd, tot vrijspraak
voor alle betrokkenen zal leiden.

________________________

012/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie van de
Afghaanse vluchtelingen aan de Tadzjiekse grenzen

Brussel, 17 januari 2001

De Europese Unie is bezorgd in verband met berichten dat een groot aantal Afghaanse
vluchtelingen in steeds moeilijker en hachelijker omstandigheden ingeklemd zitten tussen de
fronten in het grensgebied met Tadzjikistan. Hoewel wij alle begrip hebben voor de veiligheids-
overwegingen van de Tadzjiekse regering, dringen wij er bij de Tadzjiekse autoriteiten op aan alles
in het werk te stellen om in nauwe samenwerking met bevoegde internationale instanties zoals de
UNHCR, verlichting te brengen in de humanitaire situatie.

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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013/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake

de Democratische Republiek Congo
Brussel, 22 januari 2001

De Europese Unie veroordeelt krachtig de aanval op de president van de Democratische Republiek
Congo, Laurent-Désiré Kabila, zoals zij alle vormen van dergelijk politiek geweld veroordeelt.

De Europese Unie roept op tot kalmte en spoort alle Congolese partijen aan om zich in te zetten
voor nationale verzoening en een proces van democratisering.

De Europese Unie dringt er bij alle partijen bij de overeenkomst van Lusaka op aan om de
verbintenis na te komen die zij in dit kader zijn aangegaan, de relevante resoluties van de VN-
Veiligheidsraad na te leven, terughoudendheid te betonen en in woord en daad samen te werken ten
behoeve van een vreedzame oplossing van het conflict in de Democratische Republiek Congo.

De Europese Unie geeft nogmaals uitdrukking aan haar steun voor de territoriale integriteit van de
Democratische Republiek Congo en aan haar verbintenis om de uitvoering van de overeenkomst
van Lusaka volledig te steunen.

De Europese Unie doet een dringend beroep op de autoriteiten van de Democratische Republiek
Congo om de rechtsstaat te handhaven en de veiligheid van alle burgers op haar grondgebied te
garanderen.

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

________________________
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014/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de parlementsverkiezingen in Kaapverdië

Brussel, 19 januari 2001

De Europese Unie is ingenomen met de vrije en eerlijke parlementsverkiezingen die op
14 januari 2001 in Kaapverdië zijn gehouden.

Het feit dat nu voor de derde maal democratische verkiezingen zijn gehouden en dat er voor de
tweede maal een ordelijke machtsoverdracht van de ene politieke partij aan de andere plaatsvindt,
bevestigt de gehechtheid van het Kaapverdische volk aan democratische beginselen.

De Europese Unie feliciteert alle betrokken partijen en verklaart zich bereid om haar samenwerking
met de Kaapverdische autoriteiten ten gunste van de Kaapverdische bevolking voort te zetten.

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.

________________________

015/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de Filipijnen

Brussel, 20 januari 2001

De Europese Unie is verheugd dat de verandering in het politieke leiderschap in de republiek der
Filipijnen op vreedzame wijze heeft plaatsgevonden. De Europese Unie ziet uit naar samenwerking
met president Gloria Macapagal Arroyo en haar regering bij het tegemoet treden van de vele
uitdagingen waarvoor zij staan en bij de versterking van de betrekkingen tussen de Filipijnen en de
Europese Unie.

___________________
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016/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over lijfstraffen in de
Nigeriaanse deelstaat Zamfara

Brussel, 30 januari 2001

De Europese unie veroordeelt de geseling, op 19 januari, in Nigeria, in de deelstaat Zamfara, van
een minderjarig meisje dat daartoe veroordeeld was volgens de wetgeving van Zamfara. Deze
veroordeling vormt een schending van de mensenrechten, met name van het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, dat door Nigeria is ondertekend, en is ook in strijd
met artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en artikel 7 van het Inter-
nationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten volgens hetwelk "niemand mag worden
onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen".

De Europese Unie verwelkomt in dit opzicht het streven van de Federale Regering om de
Nigeriaanse wetgeving in overeenstemming te brengen met de internationale verdragen op het
gebied van de mensenrechten.

De Europese Unie ziet de vreedzame en wettige acties van islamitische en christelijke mensen-
rechtengroeperingen in dit verband als een positief teken.

Om consolidering van de democratie en eerbiediging van de mensenrechten verder aan te moedigen
is de Europese Unie  bereid tot voortzetting van de dialoog die momenteel plaatsvindt in het kader
van haar partnerschap met Nigeria.

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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017/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de aardbeving in India

Brussel, 29 januari 2001

Diep getroffen door het tragische nieuws van de verwoesting die de aardbeving in Gujarat op
26 januari heeft aangericht en door de zware vernielingen en het grote menselijk leed die erdoor
werden veroorzaakt, betuigt de Europese Unie haar innige deelneming aan de regering en de
bevolking van India, in het bijzonder aan de mensen die door deze catastrofe getroffen zijn.

De Europese Unie en de afzonderlijke lidstaten hebben op de ramp gereageerd door het ter
beschikking stellen van personele, materiële en financiële middelen ter ondersteuning van de
autoriteiten bij hun inspanningen om het leed van de vele slachtoffers te lenigen.

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

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING
VAN 24 EN 25 JANUARI 2001
UITGEBRACHTE ADVIEZEN

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

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

http://www.cese.europa.eu
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1. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE en CONSUMPTIE"

•  Effecten van de elektronische handel op de interne markt (WIM)
Rapporteur : de heer GLATZ (Diverse werkzaamheden - A)

Ref.: initiatiefadvies - CES 38/2001

Kernpunten:
Samenvattend formuleert het Comité de volgende verlangens en aanbevelingen:

− een constructieve dialoog tussen consumenten, fabrikanten en handelaren moet worden
ondersteund;

− ook dienen flankerende en stimulerende strategieën te worden aangemoedigd ten behoeve van
de ontwikkeling van nieuwe technieken om zo veel mogelijk mensen toegang tot de
elektronische handel te verschaffen;

− er dienen Europese en mondiale juridische randvoorwaarden voor betaalbare en transparante
toegang tot de nieuwe handel te worden vastgesteld die de consument garanties en zekerheid
bieden;

− onderwerpen die buiten de richtlijn inzake het elektronisch handelsverkeer vallen, moeten
alsnog wettelijk worden geregeld. Daartoe behoren regelingen voor alternatieve
geschillenbeslechtingsprocedures, unfaire marketingmethoden, criteria voor initiatieven voor
zelfregulering e.d.;

− aanbieders moeten de consument mogelijkheden bieden om, alvorens partijen zich eventueel
tot de rechter wenden, geschillen op te lossen;

− er dienen vergelijkbare normen en beginselen te worden ontwikkeld;
− er dienen veilige betalingssystemen te worden ontwikkeld en ook moeten de kosten van

grensoverschrijdende overschrijvingen worden verlaagd;
− verder dienen de huidige fiscale belemmeringen en scheeftrekkingen te worden

teruggedrongen;
− de EG dient de hoogste prioriteit aan de bescherming van persoonsgegevens te verlenen;

regelingen dienen aan de nieuwe technische en economische realiteit te worden aangepast.

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

•  XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid
Rapporteur: de heer PEZZINI (Diverse werkzaamheden - I)

Ref.: SEC(2000) 720 def. - CES 39/2001

Kernpunten:
Onderhavig advies is in lijn met de adviezen die het Comité in het verleden al over het
mededingingsbeleid heeft uitgebracht, en houdt vast aan dezelfde aanpak.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Het Comité staat uitvoerig stil bij de volgende onderwerpen:
− modernisering van het EU-mededingingsrecht;
− afschaffing van de exclusieve bevoegdheid van de Commissie voor het beheer van het

mededingingsbeleid;
− belang van de doelstellingen van het moderniseringsprogramma;
− voorrang voor consumentenbelangen in het nieuwe mededingingsbeleid;
− de in de EU bij concentratiecontrole gebruikelijke praktijk m.b.t. verbintenissen (garanties)

als voorwaarde voor goedkeuringsbeschikkingen.

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

•  Eigenschappen motorvoertuigen
Rapporteur : de heer BARROS VALE (Werkgevers - P)

Ref. : COM(2000) 314 def. - 2000/0136 COD - CES 40/2001 - 2000/0136 COD

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

•  Levensverzekering
Rapporteur : de heer PELLETIER (Werkgevers - F)

Ref. : COM(2000) 398 def. - 2000/0162 COD - CES 41/2001 - 2000/0162 COD
 

Contactpersoon: mevrouw A. Imrie (tel.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Uitputting van aan een ingeschreven merk verbonden rechten
Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E)

Ref. : initiatiefadvies - CES 42/2001
 

Kernpunten:
Met dit advies schaart het Comité zich achter het besluit van de Commissie van mei 2000 om niet te
tornen aan de EG-uitputtingsregeling voor ingeschreven merken. Dit besluit werd deels ingegeven
door de overweging dat de bescherming van door een merk geïndividualiseerde Europese goederen
en diensten moet worden gehandhaafd.

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

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Nominale gewichten extracten van koffie en cichorei
Rapporteur: de heer LIVERANI (Werknemers - I)

Ref. : COM(2000) 568 def. - 2000/0235 COD - CES 43/2001 - 2000/0235 COD

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

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

•  Steunverlening vervoer/wijziging verordening nr. 1107/70
Rapporteur : de heer KIELMAN (Werkgevers - NL)

Ref. :  COM(2000) 5 def. - 2000/0023 COD - CES 44/2001 - 2000/0023 COD

Kernpunten :
� De voorgestelde verordening is naar de mening van het Comité te vroeg verschenen;
het lijkt gewenst eerst het liberaliseringsproces van de verschillende vervoersmodaliteiten op een
zelfde niveau te brengen om een gelijke behandeling van de vervoerstakken te garanderen.
� Daarnaast zou de Commissie eerst de relatieve zwaarte van de verschillende kostenelementen
die deel uitmaken van de interne en externe kosten in het vervoer, in kaart moeten brengen alvorens
te komen met een voorstel voor een verordening dat steunverlening aan een specifieke vervoerstak
baseert op niet-betaalde kosten van concurrerende vervoerswijzen.
� De sociaal-economische consequenties van het onderhavige voorstel zijn niet in beeld gebracht.

Contactpersoon: de heer L. Lobo (tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Wegvoertuigen/maximaal toegestane afmetingen en gewichten
Rapporteur : de heer KIELMAN (Werkgevers - NL)

Ref. : COM(2000) 137 def. - 2000/0060 COD - CES 56/2001 - 2000/0060 COD

Contactpersoon: mevrouw C. Avellaner (tel.: 32 2 546 9794
- e-mail:carmen.avellaner@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellaner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  eEurope 2002 - Een informatiemaatschappij voor iedereen
Rapporteur : de heer KORYFIDIS (Werkgevers - GR)

Ref. : COM(2000) 330 def. - CES 45/2001

Contactpersoon: de heer R. Steinlechner (tel.: 32 2 546 8287
- e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Aansprakelijkheid luchtvervoerders/Wijziging
Rapporteur : de heer GREEN (Werkgevers - Dk)

Ref. : COM(2000) 340 def. - 2000/0145 COD - CES 46/2001 - 2000/0145 COD

Contactpersoon: de heer L. Lobo (tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Interconnectie/Elektronische communicatienetwerken
Ref. : COM(2000) 384 def. - 2000/0186 COD - CES 47/2001 - 2000/0186 COD

•  Persoonsgegevens/Elektronische communicatie
Ref. : COM(2000) 385 def. - 2000/0189 COD - CES 48/2001 - 2000/0189 COD

•  Machtiging/Elektronische Communicatienetwerken
Ref. : COM(2000) 386 def. - 2000/0188 COD - CES 49/2001 - 2000/0188 COD

•  Regelgevingskader/Elektronische communicatienetwerken
Ref. : COM(2000) 393 def. - 2000/0184 COD - CES 50/2001 - 2000/0184 COD

Rapporteur: de heer LAGERHOLM (Werkgevers - S)

Kernpunten :
� Als gevolg van de convergentie van de sectoren telecommunicatie, media en
informatietechnologie moeten alle transmissienetwerken en -diensten onder één regelgevingskader
vallen, bestaande uit de bovengenoemde vier richtlijnen, een richtlijn over universele
dienstverlening en gebruikersrechten (advies in wording) en de verordening inzake ontbundelde
toegang tot het aansluitnet.
� Het Comité is ermee ingenomen dat de Commissie heeft vastgehouden aan de hoofdlijnen van
het voorgestelde regelgevingskader, waarmee op het juiste moment voor de juiste aanpak is
gekozen. Positief is ook dat het nieuwe kader is gericht op voorspelbaarheid en een betere

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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samenhang met horizontale EU-wetgeving inzake mededinging en consumentenbescherming. Het
ESC is ermee ingenomen dat de kaderrichtlijn uitsluitend van toepassing is op die gevallen waar
effectieve concurrentie op een relevante markt ontbreekt. Het ESC is voorstander van een lijst met
aanvaardbare maatregelen van de NRI's en de verplichte aanmelding van geplande
reguleringsmaatregelen in de lidstaten.
� Positief is dat de Commissie ingaat op de achterliggende motieven voor vergunningen en
machtigingen. Soms zijn hieraan zeer hoge kosten verbonden, terwijl de eindgebruikers er geen
voordeel van ondervinden. Het Comité vindt dat met pogingen om de nieuwe netwerken te
reguleren, beter gewacht kan worden. Regulering op IP-gebied zou aanzienlijk ingewikkelder zijn
dan op het vlak van telefonie.
� De voorgestelde richtlijn over gegevensbescherming dient te worden gefocust op aspecten van
elektronische communicatie. Het ESC is voorstander van het voorstel inzake een "opt in"-systeem
voor commerciële e-mail, hoewel dit systeem als groot minpunt heeft dat het de ontwikkeling van
elektronische handel kan belemmeren.

Contactpersoon: de heer R. Steinlechner (tel.: 32 2 546 8287
- e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Radiospectrumbeleid
Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E)

Ref.: COM(2000) 407 def. - 2000/0187 COD - CES 51/2001 - 2000/0187 COD

Contactpersoon: mevrouw C. Avellaner (tel.: 32 2 546 9794 - e-mail:carmen.avellaner@esc.eu.int)

3. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Prijsstelling/duurzame benutting waterreserves
Rapporteur : mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E)

Ref. : COM(2000) 477 def. - CES 52/2001

Kernpunten :
De opvatting dat prijsstelling van kapitaal belang kan zijn om duurzaam gebruik van water te
stimuleren strookt volledig met de visie van het Comité, die het overigens ook in vroegere adviezen
over het waterbeleid van de EU heeft verdedigd. Ook herinnert het eraan dat water niet louter mag
worden beschouwd als een economisch goed, maar op de eerste plaats een elementaire hulpbron is
waar elke mens recht op heeft en die onmisbaar is voor de ecosystemen. Zo stelt het Comité voor de
verschillende toepassingen aan de hand van zorgvuldig gekozen sociale en milieucriteria te
rangschikken naar prioriteit, zodat niet alleen de prijs - m.a.w. de draagkracht van de gebruikers -
doorslaggevend is voor duurzaam gebruik. Verder moet worden voorkomen dat voorrang wordt
gegeven aan prijsstelling, ten koste van duurdere maatregelen die geen onmiddellijke economische

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellaner@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 43

Bulletin 12.02.2001 - NL- PE 299.525

winst opleveren, zoals het verzamelen van informatie, het analyseren van de
gebruiksmogelijkheden, de uitwerking van beheersplannen, enz. Ook beklemtoont het dat het
waterprijsbeleid moet worden afgestemd op de andere communautaire beleidslijnen, met name op
het GLB, sociale samenhang, regionale ontwikkeling, milieu.

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

•  Varkenspest
Rapporteur : de heer SCULLY (Diverse werkzaamheden - IRL)

Ref. : COM(2000) 462 def. - 2000/0214 CNS - CES 53/2001 - 2000/0214 CNS

Contactpersoon: de heer N. Pipiliagkas (Tel. : 32 2 546 9109
- e-mail : nikolaos.pipiliagkas @esc.eu.int)

•  Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Rapporteur : de heer STRASSER (Diverse werkzaamheden - A)

Ref. : COM(2000) 494 def. - 2000/0204 CNS - CES 54/2001 - 2000/0204 CNS

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

•  Visserij/Bescherming van jonge exemplaren (Zesde wijziging)
Rapporteur : de heer CHAGAS (Werknemers - P)

Ref. :COM(2000) 501 def. - 2000/0215 CNS - CES 55/2001 - 2000/0215 CNS

Contactpersoon: de heer N. Pipiliagkas (tel. : 32 2 546 9109
- e-mail: nikolaos.pipiliagkas @esc.eu.int)

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

•  Uitvoeringsvoorschriften Financieel Reglement
Algemeen rapporteur: de heer DONOVAN (Werkgevers - IRL)

Ref.: SEC (2000) 1890 def.

Contactpersoon: de heer A. Allende (tel: 32 2 546 9679 - e-mail: albert.allende @esc.eu.int)

mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:@cese.europa.eu
mailto:@cese.europa.eu
mailto:@cese.europa.eu
mailto:@cese.europa.eu
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5. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Rapporteur: mevrouw WAHROLIN (Diverse werkzaamheden - S)

Ref.: COM(2000) 334 def. - 2000/0142 COD

Kernpunten:
Het ESC is het in grote lijnen eens met het voorstel van de Commissie. Met name is het van belang
dat uit de definitie van seksuele intimidatie blijkt dat het hierbij om  seksediscriminatie op de
werkplek gaat én dat deze definitie nu voor het eerst in een richtlijn wordt opgenomen. Het is dan
ook altijd aan de werkgever om seksuele intimidatie op de werkplek te voorkomen. Uit het oogpunt
van rechtszekerheid moet echter voor ogen worden gehouden dat de werkgever pas in actie kan
komen als hij van een bepaald geval op de hoogte is.
De Commissie wil er terecht uitdrukkelijk op wijzen dat vrouwen na de bevalling het recht hebben
om naar hun vroegere of een gelijkwaardige functie terug te keren, maar de formulering "onder
dezelfde arbeidsvoorwaarden" is te rigide. Een betere, meer flexibele formulering zou zijn "zonder
verslechterde arbeidsvoorwaarden". Als deze laatste Richtlijn wordt herzien, dan moet ook dáárin
komen te staan dat een werknemer naar zijn oude baan moet kunnen terugkeren zonder dat de
arbeidsvoorwaarden zijn verslechterd.

Contactpersoon: mevrouw S. Johansson (tel.: 32 2 546 9619
- e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

6. AFDELING "EXTERNE BETREKKINGEN"

•  De betrekkingen tussen de Europese Unie en India
Rapporteur: de heer SHARMA (Diverse werkzaamheden - VK)

Referentie: CES 947/2000 fin (informatief rapport)

Kernpunten:
� De officiële betrekkingen tussen de Europese Unie en India gaan er voortdurend op vooruit.
Toch is de publieke belangstelling voor een en ander, zowel in de Europese Unie als in India,
gering. Door de steeds scherpere internationale concurrentie staat er voor beide partijen echter zo
veel op het spel dat de kans op "kortsluitingen" altijd blijft bestaan.
� Gelet op het dynamische karakter van de civiele samenleving, zowel in de Europese Unie als in
India, kunnen de rondetafelconferentie en het netwerk van denktanks deze impasses helpen
doorbreken. De rondetafelconferentie kan ook een groter maatschappelijk draagvlak voor nauwere
en hechtere Europees-Indiase samenwerking helpen creëren.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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� Naast de noodzakelijke basisvoorlichting voor de dialoog maatschappelijk middenveld EU/India
(informatie over de Indiase civil society, de lopende politieke dialoog, de handels- en economische
betrekkingen, economische en ontwikkelingssamenwerking, toestand van de Indiase economie)
worden in het informatief rapport een vijftal discussieonderwerpen voorgesteld:

− milieubeheer;
− menselijk kapitaal;
− gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
− gestructureerde sociale dialoog;
− economie en bedrijfsleven in de Europese Unie en in India.

Contactpersoon: de heer N. Alexopoulos (tel.: 32 2 546 9370
- e-mail: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)

_______________

mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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DIVERSE

DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD VAN NICE

(Beschikbaar bij de Dienst distributie)

• Nota van het voorzitterschap over de plechtige afkondiging
(14101/00)

• Samenvattend document
(CONFER 4816/00)

• Overzicht van het proces (conclusies van de Raad (Algemene Zaken))
(13970/1/00 REV 1)

• Verslag van de Raad (ECOFIN) over de wisselkoersaspecten van de uitbreiding
(13055/00)

• Strategisch document voor de uitbreiding, Verslag over de door elk van de kandidaat-lidstaten
op weg naar de toetreding geboekte voortgang
(13358/00) (COM(OO)0700)

• Verslag van het voorzitterschap
(14056/2/00 REV 2)

• Bijdrage van de SG/HV: referentiekader voor globale en samenhangende crisisbeheersing
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

• Verslag van de SG/HV en de Commissie met concrete aanbevelingen over een coherenter en
effectiever optreden van de Europese Unie op het gebied van de conflictpreventie
(14088/00)

• Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en)

• Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001

(14116/00)

• Aanbeveling van de Commissie voor aanbevelingen van de Raad inzake de uitvoering van het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
(14115/00)
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• Europese sociale agenda
(14011/00 + COR 1 (en) + COR 2 (es))

• Mededeling van de Commissie « Een agenda voor het sociaal beleid »
(9964/00)(COM(OO)0379)

• Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting – vaststelling van passende doelstellingen
(14110/00)

• Voortgangsverslag van de Groep op hoog niveau sociale bescherming over de mededeling
van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en
Sociaal Comité inzake de ontwikkeling van de sociale bescherming op de lange termijn :
veilige en houdbare pensioenen
(14055/00)

• Verslag van de Raad (ECOFIN) over de herziening van communautaire financiële
instrumenten voor bedrijven
(13056/00)

• Verslag aan de Raad (ECOFIN) betreffende "structurele indicatoren: een instrument voor
beter structureel beleid"
(13217/00, 13170/1/00)

• Voorstel van de Commissie
(11909/00) (COM(OO)0594)

• Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement e-Europa 2002
(14203/00) (COM(OO)0783)

• Verslagen van de Commissie en de Raad over de uitvoering van het actieplan e-Europa
(13515/1/00, 14195/00) (SEC(OO)2139)

• Resolutie van de Raad houdende een actieplan voor de mobiliteit
(13649/00)

• Begeleidende nota bij de resolutie van de Raad over het voorzorgsbeginsel
(13603/00 + COR 1 (fi) REV 1 (en))

• Verslag van de Raad (ECOFIN) over milieu en duurzame ontwikkeling
(13054/1/00 REV 1)

• Verslag van de GHN asiel- en migratievraagstukken
(13993/00 + ADD 1, 13994/00)

• Verslag van de Raad over de uitvoering van de gemeenschappelijke strategie ten aanzien van
Oekraïne
(14202/00)
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• Verklaring over diensten van algemeen belang
(13403/00 + COR 1 + ADD 1 + 2 (f,en)

• Verklaring over de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelijke functie daarvan
in Europa, waarmee bij de uitvoering van het gemeenschappelijk beleid rekening moet
worden gehouden
(13948/00)

• "De wetgeving verbeteren 2000" (Verslag van de Commissie)
(14253/00)(COM(OO)O772)

• Verslag van het voorzitterschap en het secretariaat-generaal van de Raad over de verbetering
van de efficiëntie van de medebeslissingsprocedure
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

• Ontwerp-resolutie van de Raad betreffende de toepassing van nationale stelsels voor het
vaststellen van de boekenprijs
(13343/00 REV 1 (fi))

• Ontwerp-resolutie van de Raad over de nationale steun voor de film- en de audiovisuele
sector
(13345/00)

• Werkdocument van de Commissie over art. 299, lid 2, strategie voor de duurzame
ontwikkeling van de ultraperifere regio's (UPR)
(7072/00, SEC(2000) 2192)

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BROK
(PPE)

Geboekte voortgang bij de
tenuitvoerlegging van het
Gemeenschappelijk Buitenlands- en
Veiligheidsbeleid (artikel 21 VEU)

AFET (P) 23.01.01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Onderhandelingsmandaat voor een
interregionale associatieovereenkomst
met de Mercosur

AFET (P) 23.01.01 B5-0693/00

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Onderhandelingsmandaat voor een
associatieovereenkomst met Chili

AFET (P) 23.01.01 B5-0692/00

ADAM
(PSE)

Waterbeleid: lijst prioriteitsstoffen,
bescherming van het ecosysteem en
de gezondheid van de mens

AGRI (A) 24.01.01 C5-0079/00

BÖGE
(PPE-DE)

Dierenziekten en volksgezondheid:
bestrijding van overdraagbare
spongiforme encefalopathieën (TSE's)

AGRI (A) 24.01.01 C4-0025/99

PESÄLÄ
(ELDR)

Voedselveiligheid: wetgeving,
Europese Voedselautoriteit, veiligheid
van levensmiddelen

AGRI (A) 24.01.01 C5-0655/00

PSE-Fraktie Alg. tariefpreferenties: producten uit
de minst ontwikkelde landen, 1.7.99-
31.12.2001 (wijz. verord. nr. 2820/98)

AGRI (A) 24.01.01

PPE-DE-Fraktie Structuurfondsen: algemene
bepalingen (wijz. verord.
1260/99/EG)

AGRI (A) 24.01.01 C5-0752/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Volksgezondheidsaspecten van BSE
(follow-up)

AGRI (A) 24.01.01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Verlenging van de steunregeling en
van de kwaliteitsstrategie voor
olijfolie, (wijziging Verordening
136/66/EEG, 1638/98

AGRI (P) 24.01.01 C5-0026/01

MAYER
(PPE)

Hop: gemeenschappelijke ordening
der markten (GMO) (wijz. verord.
1696/71/EEG)

AGRI (P) 24.01.01 C5-0768/00

PPE-DE-Fraktie Landbouwstatistieken:
productiepotentieel van bepaalde
soorten fruitbomen (opheffing
richtlijn)

AGRI (P) 24.01.01 C5-0637/00

PSE-Fraktie Landbouwproducten: maatregelen ten
behoeve van de Franse overzeese
departementen (wijz. verord.
3763/91/EEG)

AGRI (P) 24.01.01 C5-0748/00
C5-0750/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
GLB: regelingen rechtstreekse
steunverlening (wijziging Verord.
1259/1999/EG)

AGRI (P) 24.01.01 C5-0762/00

BOURLANGES
(PPE -DE)

Europese Commissie: buitenlandse
dienst, ontwikkeling.

BUDG (A) 24.01.01 C5-0629/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Europol: aanpassing van de
basissalarissen en -vergoedingen.
Wijziging van het personeelsstatuut.
Zweeds initiatief

BUDG (A) 24.01.01 C5-0736/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Landbouwproducten, maatregelen ten
behoeve van de overzeese
departementen, de Azoren, Madeira
en de Canarische eilanden

BUDG (A) 24.01.01 C5-0744/00
tot
C5-0747/00

DELL'ALBA
(NI)

Financieel Reglement van 21
december 1977:
uitvoeringsvoorschriften (wijz.
verord. 3418/93)

BUDG (A) 24.01.01 C5-0699/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

WENZEL-
PERILLO
(PPE- DE)

GROTIUS-programma's : algemeen
en strafrechtelijk II, OISIN II en
STOP II

BUDG (A) 24.01.01 C5-0754/00
C5-0755/00
C5-0756/00

PSE-Fraktie Humanitaire steunverlening aan
ontwortelde bevolkingsgroepen in de
ontwikkelingslanden in Latijns-
Amerika en Azië

BUDG (A) 24.01.01 C5-0758/00

BLAK
(PSE)

Humanitaire steunverlening aan
ontwortelde bevolkingsgroepen in de
ontwikkelingslanden in Latijns-
Amerika en Azië

CONT (A) 24.01.01 C5-0758/00

KUHNE
(PSE)

Openbaar bestuur: Adviesgroep
gedragsnormen

CONT (A) 24.01.01 C5-0682/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Voedselveiligheid: wetgeving,
Europese Voedselautoriteit, veiligheid
van levensmiddelen

CONT (A) 24.01.01 C5-0655/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Verordening tot oprichting van een
Europees agentschap voor de
veiligheid op zee

CONT (A) 24.01.01 C5-0702/00

ZISSENER
(PPE-DE)

Alcoholgebruik door kinderen en
adolescenten

CULT (A) 25.01.01 C5-0020/01

ZORBA
(PSE)

Innovatie in een kenniseconomie CULT (A) 25.01.01 C5-0740/00

BOWE
(PSE)

Begroting 2002: Afdeling III -
Beleidslijnen

ENVI (A) 24.01.01

ISLER BEGUIN
(VERTS/ALE)

Olievoorziening van de Europese
Unie: stand van zaken en
vooruitzichten, kosten en prijzen

ENVI (A) 24.01.01 C5-0739/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Voorstel voor wijziging van de
richtlijnen inzake
overheidsopdrachten voor leveringen,
diensten en werken

ENVI (A) 24.01.01 C5-0367/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Procedures voor het plaatsen van
opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening en vervoer

ENVI (A) 24.01.01 C5-0368/00

CALLANAN
(PPE-DE)

Industrie en milieu: uitlaatgassen en
geluidsniveau van pleziervaartuigen
(wijz. richtlijn 94/25/EG)

ENVI (P) 24.01.01 C5-0529/00

HULTHÉN
(PSE)

Voorbereiding van de Raad van
Göteborg: milieubeleid en duurzame
ontwikkeling

ENVI (P) 24.01.01

RIES
(ELDR)

Beperking van het op de markt
brengen en van het gebruik van
bepaalde stoffen

ENVI (P) 24.01.01 C5-0018/01

STIHLER
(PSE)

Alcoholgebruik door kinderen en
adolescenten

ENVI (P) 24.01.01 C5-0020/01

PSE-Fraktie Luchtverontreiniging : uitstoot van
verontreinigde gassen van inwendige
verbrandingsmotoren (wijziging
Richtlijn 97/68/E

ENVI (P) 23.01.01 C5-0742/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Deelname van de kandidaat-lidstaten
aan het Europees Milieuagentschap

ENVI (P) 23.01.01

LULLING
(PPE)

De ontwikkeling van de sociale
bescherming op lange termijn: veilige
en houdbare pensioenen

FEMM (A) 23.01.01 C5-0011/01

SCHMIDT
(ELDR)

Instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening,
pensioenfondsen: wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen

FEMM (A) 23.01.01 C5-0596/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

GROTIUS-programma's : algemeen
en strafrechtelijk II, OISIN II en
STOP II

FEMM (A) 23.01.01 C5-0754/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Onderwijs en opleiding: e-Learning-
initiatief, nieuwe technologieën voor
het onderwijs van morgen

FEMM (A) 23.01.01 C5-0741/00

V-Fraktie Versnelde actie ter bestrijding van
infectiezieken in het kader van de
armoedebestrijding

FEMM (A) 23.01.01 C5-0014/01

SMET
(PPE-DE)

Gelijke beloning voor gelijk werk FEMM (P) 23.01.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Voedselveiligheid: wetgeving,
Europese Voedselautoriteit, veiligheid
van levensmiddelen

ITRE (A) 24.01.01 C5-0655/00

LINKOHR
(PSE)

Onderhandelingsmandaat voor een
associatieovereenkomst met Chili

ITRE (A) 24.01.01 B5-0692/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ
(PPE-DE)

Onderhandelingsmandaat voor een
interregionale associatieovereenkomst
met de Mercosur

ITRE (A) 24.01.01 B5-0693/00

PPE-DE-Fraktie Milieu en economische beleid:
behoeften en verantwoordelijkheden
op elkaar afstemmen

ITRE (A) 24.01.01 C5-0012/01

FLESCH
(ELDR)

Invoering van het ".eu"-topniveau
voor internet

ITRE (P) 24.01.01 C5-0715/00

VIDAL-
QUADRAS
ROCA
(PPE-DE)

Fusie-energie: overeenkomst inzake
samenwerking tussen Euratom en de
Verenigde Staten

ITRE (P) 24.01.01

GEBHARDT
(PSE)

Voedselveiligheid: wetgeving,
Europese Voedselautoriteit, veiligheid
van levensmiddelen

JURI (A) 25.01.01 C5-0655/00

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Luchtvervoer: bescherming van
reizigers.

JURI (A) 25.01.01 C5-0635/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

WUERMELING
(PPE-DE)

Justitiële samenwerking: wederzijdse
erkenning van definitieve beslissingen
in strafzaken.

JURI (A) 25.01.01 C5-0631/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Burgerluchtvaart: gemeenschappelijke
regels, Europees Agentschap voor de
veiligheid van de luchtvaart

JURI (A) 25.01.01 C5-0663/00

LEHNE
(PPE-DE)

Openbaar bestuur: Adviesgroep
gedragsnormen

JURI (P) 25.01.01 C5-0682/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Toepassing v.d. bepalingen van het
Gemeenschapsrecht op de Canarische
Eil. (belasting op de productie en op
de invoer)

JURI (P) 25.01.01 C5-0033/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Verplichte tariefbepaling voor de
honoraria van advocaten en leden van
andere beroepsgroepen (vraag aan de
Commissie)

JURI (P) 25.01.01

KESSLER
(PSE)

Samenwerking op juridisch gebied:
bewijsverkrijging in burgerlijke en
handelszaken. Initiatief van Duitsland

LIBE (A) 16.01.01 C5-0519/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Drugsbestrijding: monsters van
illegale verdovende middelen-
Synthetische drugs - Zweeds initiatief

LIBE (P) 16.01.01 C5-0734/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Drugsbestrijding: monsters van
illegale verdovende middelen-
Synthetische drugs - Zweeds initiatief

LIBE (P) 16.01.01 C5-0737/00

GEBHARDT
(PSE)

Frans initiatief voor een Europees
netwerk voor justitiële opleiding

LIBE (P) 16.01.01 C5-0757/00

KESSLER
(PSE)

GROTIUS-programma's : algemeen
en strafrechtelijk II, OISIN II en
STOP II

LIBE (P) 16.01.01 C5-0754/00
tot
C5-0756/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

NASSAUER
(PPE-DE)

Europol: aanpassing van de
basissalarissen en -vergoedingen.
Wijziging van het personeelsstatuut.
Zweeds initiatief

LIBE (P) 16.01.01 C5-0735/00
C5-0736/00

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Voedselveiligheid: wetgeving,
Europese Voedselautoriteit, veiligheid
van levensmiddelen

PECH (A) 23.01.01 C5-0655/00

LANGENHAGEN
(PPE)

Vierde protocol van de
visserijovereenkomst
EG/Denemarken/Groenland

PECH (P) 23.01.01 C5-0028/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Varen onder goedkope vlag in de
visserijsector

PECH (P) 23.01.01

POIGNANT
(PSE)

Visserij: structurele acties,
uitvoeringsbepalingen en
voorwaarden (wijz. verord.
2792/99/EG)

PECH (P) 23.01.01 C5-0751/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Luchtverontreiniging : uitstoot van
verontreinigde gassen van inwendige
verbrandingsmotoren (wijziging
Richtlijn 97/68/E

RETT (A) 24.01.01 C5-0742/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Landbouwproducten: maatregelen ten
behoeve van de Franse overzeese
departementen (wijz. verord.
3763/91/EEG)

RETT (A) 24.01.01 C5-0748/00
tot
C5-0750/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Visserij: structurele acties,
uitvoeringsbepalingen en
voorwaarden (wijz. verord.
2792/99/EG)

RETT (A) 24.01.01 C5-0751/00

FERNÁNDEZ
MARTÍN
(PPE)

Toepassing v.d. bepalingen van het
Gemeenschapsrecht op de Canarische
Eil. (belasting op de productie en op
de invoer)

RETT (A) 24.01.01 C5-0033/01
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SANCHEZ
GARCIA
(ELDR)

Landbouwproducten, maatregelen ten
behoeve van de overzeese
departementen, de Azoren, Madeira
en de Canarische eilanden

RETT (A) 24.01.01 C5-0744/00
tot
C5-0747/00

SWOBODA
(PSE)

Olievoorziening van de Europese
Unie: stand van zaken en
vooruitzichten, kosten en prijzen

RETT (A) 24.01.01 C5-0739/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Instelling van een Fonds voor de
vergoeding van schade ten gevolge
van verontreiniging door
koolwaterstoffen

RETT (P) 24.01.01 C5-0701/00

G. COLLINS
(UEN)

Veiligheid in de burgerluchtvaart:
voorkoming van ongevallen,
verzamelen, analyseren en follow-up
van gegevens

RETT (P) 24.01.01 C5-0764/00

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Verkeersveiligheid: verplicht gebruik
van veiligheidsgordels in voertuigen
van minder dan 3,5 ton (wijz. richtlijn
91/67

RETT (P) 24.01.01 C5-0684/00

MARKOV
(GUE/NGL)

Structuurfondsen: algemene
bepalingen (wijz. verord.
1260/99/EG)

RETT (P) 24.01.01 C5-0752/00

MASTORAKIS
(PSE)

Verordening tot oprichting van een
Europees agentschap voor de
veiligheid op zee

RETT (P) 24.01.01 C5-0702/00

SAVARY
(PSE)

Internationaal wegvervoer:
rijbeperkingen voor zware
vrachtauto's op aangewezen wegen

RETT (P) 24.01.01 C4-0345/98

SCHMITT
(PPE-DE)

Burgerluchtvaart: gemeenschappelijke
regels, Europees Agentschap voor de
veiligheid van de luchtvaart

RETT (P) 24.01.01 C5-0663/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

STERCKX
(ELDR)

Invoering van een bewakings-,
controle- en informatiesysteem voor
het zeevervoer

RETT (P) 24.01.01 C5-0700/00

van DAM
(EDD)

Toegang tot de markt van het
goederenvervoer over de weg:
uniform bestuurdersattest (wijz.
verord. 881/92/EEG)

RETT (P) 24.01.01 C5-0638/00

__________________
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OFFICIËLE STUKKEN
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Jaarverslag 1999 MEDA-
programma

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 472
def.

Europese Commissie: Financiële diensten: Pioriteiten en
Vorderingen - Derde verslag

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 692
def.

Europese Commissie: Bescherming van de financiële belangen
van de Gemeenschappen en Fraudebestrijding - Jaarverslag
1999

TOUT
CONT

COM (00) 718
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Visserij en armoedebestrijding

PECH
DEVE

COM (00) 724
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Evaluatie van de brugfase van TIDE
(Technology Initiative for Disabled and Elderly people-
Technologisch Initiatief ten behoeve van Gehandicapten en
Ouderen)

EMPL
ITRE

COM (00) 727
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad: Actualisering van de Richtlijn beleggingsdiensten
(93/22/EEG)

JURI
ECON

COM (00) 729
def.

Derde Verslag van de Commissie aan de Raad over de situatie
in de mondiale scheepsbouwsector

ITRE COM (00) 730
def.

Jeerlijks verslag van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de resultaten van de meerjarige
oriëntatieprogramma's voor de vissersvloten aan het einde van
1999

PECH COM (00) 738
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Europese Commissie: Verslag van de evaluatie van
Verordening (EG) nr. 1475/95 betreffende de toepassing van
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en
klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 743
def.

Verslag in het kader van Beschikking 1999/296/EG inzake een
bewakingssysteem voor de uitstoot van CO2 en andere
broeikasgassen in de Gemeenschap

ENVI COM (00) 749
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad over GALILEO

BUDG
ITRE
RETT

COM (00) 750
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over een communautair immigratiebeleid

AFET
EMPL
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 757
def.

Mededeling van de Commissie: Geharmoniseerd programma
voor de EU voor conjunctuurenquêtes bij het bedrijfsleven en
onder de consumenten

ECON COM (00) 770
def.

Verslag van de Commissie aan de Europese Raad: De
wetgeving verbeteren 2000 - (overeenkomstig artikel 9 van het
Protocol bij het EG-Verdrag betreffende de toepassing van de
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid)

AFCO
JURI

COM (00) 772
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de
vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een
ruimte van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de
Europese Unie (2e halfjaar 2000)

JURI
LIBE

COM (00) 782
def.

Verslag van de Commissie: Jaarverlsag humanitaire hulp 1999 AFET
CONT
DEVE

COM (00) 784
def.

Verslag van de Commissie over de stand van zaken bij de
tenuitvoerlegging van Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23
november 1993 betreffende een aantal aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd ('Arbeidstijdrichtlijn')

FEMM
PECH
RETT
EMPL

COM (00) 787
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: Follow-up
van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij
in de interne markt

ECON
ENVI
ITRE
LIBE
JURI

COM (00) 789
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: overeenkomstig Artikel 23 van Verordening (EEG)
NR. 3763/91 - Verslag 1992-1998 over de vorderingen bij de
tenuitvoerlegging van POSEIDOM; overeenkomstig artikel 35
van verordening (EEG) nr. 1600/92 - Verslag 1992-1998 over
de verordeningen bij de tenuitvoerleggin van POSEIMA;
overeenkomstig artikel 30 van verordening (EEG) nr. 1601/92 -
Verslag 1992-1998 over de vorderingen bij de
tenuitvoerlegging van POSEICAN

CONT
RETT
AGRI

COM (00) 790
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Beschikbaarheid van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik

AGRI
ENVI

COM (00) 806
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: over de ervaringen van de lidstaten sinds de
tenuitvoerlegging van Richtlijn 95/29/EG van de Raad tot
wijziging van Richtlijn 91/628/EEG inzake de bescherming van
dieren tijdens het vervoer

ENVI
AGRI

COM (00) 809
def.

Verslag van de Commissie: Europese Stichting voor Opleiding
- Jaarverslag 1999

EMPL COM (00) 810
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Resultaten van de
wereldradiocommunicatieconferentie 2000 (WRC-2000) in de
context van het radiospectrumbeleid van de Europese
Gemeenschap

RETT
ITRE

COM (00) 811
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Evaluatieverslag over de tenuitvoerlegging van
Richtlijn 94/11/EG -etikettering van de in de belangrijkste
onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte
materialen

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 812
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Europese Commissie: Zesde Verslag over de tenuitvoerlegginv
van het pakket Telecommunicatieregelgeving

JURI
LIBE
ITRE

COM (00) 814
def.

Verslag van de Commissie aan het Comité van Ambassadeurs
ACS-EG over de stand van zaken bij de behandeling van het
geheel van transfers, voor het toepassingsjaar 1999, krachtens
het Systeem voor Stabilisatie van Exportopbrengsten, ingesteld
bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst, zoals herzien bij de op 4
november 1995 te Mauritius getekende Overeenkomst

CONT
DEVE

COM (00) 823
def.

Verslag van de Commissie: Jaarverslag TACIS-Programma
1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 835
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: De toepassing van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad
van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het
voorhanden hebben van wapens

LIBE
JURI

COM (00) 837
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad over de situatie in de
hopsector

BUDG
AGRI

COM (00) 838
def.

Mededeling van de Commissie: Activiteiten van de Europese
Unie op het gebied van onderzoek en technologische
ontwikkeling Jaarverslag 2000

TOUT
ITRE

COM (00) 842
def.

Mededeling van de Commissie over de toepassing van Richtlijn
93/109/EG bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in
juni 1999 - Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor
het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de
Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan
zijn

JURI
LIBE
AFCO

COM (00) 843
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad: Ontwikkeling van een nieuw zwemwaterbeleid

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 860
def.

Eindverslag van  de Commissie van de  Europese
Gemeenschappen over de tenuitvoerlegging van de eerste fase
van het communautaire actieprogramma Leonardo da Vinci
(1995-1999)

CONT
CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 863
def.
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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 15 t/m 18 januari 2001

Straatsburg

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg
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infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

politique commune de la pêche
PME
travailleurs frontaliers
SLIM
jeunes agriculteurs
marchandises: transport intermodal
processus de décision: participation équilibrée hommes/femmes
directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
sécurité routière
patrimoine mondial
compétitivité de la filière bois
habitats naturels
IME et BCE
Khmers rouges
Russie/Géorgie: régime des visas
Turquie: situation dans les prisons
Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
Bangladesh

Questions orales

Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires

Session JAN I 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme d'activité

our pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission Déclaration
Accord de pêche

Algérie : Droits de l'homme

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :
déclaration de la Commission
pêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de visas

Turquie : Droits de l'homme :
situation dans les prisons

RDP Corée : question orale
relations UE/RDP Corée

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération
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Amendements législatifs adoptés en séance

0 10 20 30 40

Peijs
A 5-0369/2000

ECON

Simps on
A 5-0393/2000

RETT

M cCartin
A 5-0007/2001

PECH

Cunha
A 5-0367/2000

PECH

Deprez
A 5-0388/2000

LIBE

Newton  Dunn
A 5-0392/2000

A FET

Gr. Po l.: nombre abs o lu  des  am.
adoptés  en s éance
PE: nombre abs o lu  des  am. adoptés  en
s éance
comm. au  fond  
A m. dépos és  en  s éance
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Wetgevingswerkzaamheden

I. Voorbereidende documenten

Titel Auteur Rapporteur Zittingsdocument Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Tarifering van de vervoersinfrastructuur RETT Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 17-jan-01 18-jan-01
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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
goedkeuring

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

ECON 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II gemeenschappelijk standpunt
gewijzigd

…/… 15-jan-01 16-jan-01

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende
Europese samenwerking inzake kwaliteitsevaluatie in het
schoolonderwijs

CULT 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II gemeenschappelijk standpunt
goedgekeurd

…/… 15-jan-01 16-jan-01

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad
inzake de harmonisatie van technische voorschriften en
administratieve procedures op het gebied van de
burgerluchtvaart

RETT 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… 17-jan-01 18-jan-01

Verordening van het europees Parlement en de Raad over de
toegang van het publiek tot documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I terugverwezen …/… …/… 15-jan-01

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en de Volksrepubliek Bangladesh

DEVE 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… 16-jan-01 17-jan-01

Besluit van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder aan Guinee-Bissau financiële steun op visserijgebied
wordt toegekend

PECH 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… 16-jan-01 17-jan-01
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Titel Auteur Referentie
Zittingsdocument

Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter plenaire Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt ter

plenaire

Datum
goedkeuring

Verordening van de Raad inzake vrij verkeer met een visum
voor verblijf van langere duur

LIBE 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… 18-jan-01 18-jan-01

Verordening van de Raad tot instelling van de
Snellereactiefaciliteit

AFET 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* wetgevingsvoorstel gewijzigd …/… 17-jan-01 17-jan-01

Besluit van de Raad inzake de goedkeuring door de Europese
Gemeenschappen van het Verdrag tot het brengen van eenheid in
enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag
van Montreal)

RETT 2000/0193
A5-0001/2001

Hatzidakis

* wetgevingsvoorstel
goedgekeurd

…/… …/… 16-jan-01

Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening
(EG) nr. 2791/1999 van 16 december 1999 tot vaststelling van
controlemaatregelen voor het gebied waarop het Verdrag inzake
toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het
noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan van toepassing
is

PECH 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* wetgevingsvoorstel gewijzigd zonder debat zonder debat 17-jan-01
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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
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de
liquidatie van kredietinstellingen

1985/0046 ECON ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische
voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart

2000/0069 RETT ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2791/1999
van 16 december 1999 tot vaststelling van controlemaatregelen voor het gebied
waarop het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserij-
gebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is

2000/0280 PECH * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

Besluit van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan Guinee-
Bissau financiële steun op visserijgebied wordt toegekend

1998/0355 PECH * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een
verordening van de Raad inzake vrij verkeer met een visum voor verblijf van
langere duur

2000/0810 LIBE * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

Verordening van de Raad tot instelling van de Snellereactiefaciliteit 2000/0081 AFET * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 0
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IV. Behandelde wetgevingsvoorstellen met financiële gevolgen

Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
de invoering van een communautair
monitoring-, controle- en
informatiesysteem voor het
zeeverkeer

2000/0325 15-jan-01 RETT Invoeren van een monitoring-,
controle- en informatie-systeem
voor het zeeverkeer ter
verbetering van de preventie en
interventie in geval van
ongelukken en gevaar van
vervuiling van de kusten van de
lidstaten

actie ten laste
van de EU-
begroting

ADMIN 2001+n COM: De gevolgen van dit voorstel voor deel A
van de begroting zijn over het algemeen beperkt.
Het zal nodig zijn de tenuitvoerlegging van de
richtlijn regelmatig te volgen, met inbegrip van de
voorbereiding en deelname aan vergaderingen en
diverse coördinatieactiviteiten met de lidstaten.
Voor het overige moet een groot deel van de
beheertaken worden uitgevoerd door het Europees
Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart.

Verordening van de Raad tot
wijziging van verordening (EEG)
nr. 738/93 houdende wijziging van
de overgangsbepalingen van de
gemeenschappelijke marktordening
voor granen en rijst in Portugal als
vastgesteld in verordening (EEG)
nr. 3653/90

2000/0295 15-jan-01 AGRI Handhaving van het niveau van
de steun aan Portugal voor het
verkoopseizoen 2001/02 op het
peil van het verkoopseizoen
2000/01

actie ten laste
van de EU-
begroting

AGRI 2001+n COM: Dit voorstel voor een verordening wordt
ingediend omdat de Raad in het kader van het
prijzenpakket 2000/01, heeft verzocht het niveau
van de specifieke steun voor graanproducenten in
Portugal voor het verkoopseizoen 2001/02 te
handhaven op het peil van het verkoopseizoen
2000/01.
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot instelling
van een fonds voor de vergoeding
van schade door verontreiniging
door olie in de Europese wateren en
daarmee samenhangende
maatregelen

2000/0326 15-jan-01 RETT Zorgen voor een toereikende
vergoeding voor personen die
schade lijden door verontreini-
ging door olietankers in de
Europese wateren en invoering
van afschrikwekkende finan-
ciële sancties voor personen die
betrokken zijn bij de levering en
het gebruik van schepen die niet
aan de normen voldoen.

actie ten laste
van de EU-
begroting

ADMIN
POL-INT
TRANS

2001+n COM: Operationele en administratieve uitgaven
voor toezicht en controle op de uitvoering van de
verordening

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot oprichting
van een Europees Agentschap voor
de veiligheid van de zeevaart

2000/0327 15-jan-01 RETT Het Europees Agentschap voor
de veiligheid van de zeevaart
wordt opgericht met als doel
binnen de gemeenschap een
hoog, uniform en doeltreffend
niveau van veiligheid op het
gebied van de zeevaart tot stand
te brengen

actie ten dele
ten laste van
de EU-
begroting

ADMIN 2001+n COM: Communautaire bijdrage om de uitgaven en
ontvangsten van het agentschap in evenwicht te
brengen.
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Verordening van de Raad
betreffende de sluiting van het
Protocol tot vaststelling van de voor
de periode van 1 juli 2000 tot en met
30 juni 3001 geldende
visserijrechten en financiële
compensatie, bedoeld in de
Overeenkomst tussen de Eeuropese
Economische Gemeenschap en de
regering van de Republiek
Equatoriaal-Guinee inzake de
visserij voor de kust van
Equatoriaal-Guinee

2000/0287 15-jan-01 PECH Sluiting van een protocol voor
een periode van een jaar

actie ten laste
van de EU-
begroting

ACTIONS
EXT

2000+2
001

COM: Financiële bijdrage - tegenprestatie
toegekend aan een derde land in ruil voor dat land
toegekende en in het protocol vastgelegde
vangstmogelijkheden.

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

2000/0330 15-jan-01 AGRI Verlenging van het huidige
steunbedrag met twee jaar

actie ten laste
van de EU-
begroting

AGRI 2001+2
002

COM: Aan het einde van deze periode zullen de
diensten van de Commissie een verslag voorleggen
waarin ook de bijzondere maatregelen worden
besproken en zullen zij passende voorstellen
indienen, rekening houdend met de gevolgen die de
toetreding tot de Europese Unie van de
kandidaatlanden, waaronder sommige belangrijke
hopproducerende landen, voor de sector zal
hebben.
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Verordening van de Raad houdende
wijziging van verordening (EG) nr.
1259/1999 tot vaststelling van
gemeenschappelijke voorschriften
voor de regelingen inzake
rechtstreekse steunverlening in het
kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

2000/0335 15-jan-01 AGRI Ter vereenvoudiging van de ad-
ministratieve procedures voor
landbouwers die momenteel
kleine bedragen aan rechtstreek-
se steun ontvangen in het kader
van diverse GLB-steunregelin-
gen, wordt voorgesteld dat de
lidstaten gedurende een proef-
periode in plaats van die bedra-
gen één enkele gecombineerde
betaling die op de betalingen in
het verleden is gebaseerd,
uitkeren aan de voor subsidie in
aanmerking komende
producenten die kiezen voor de
vereenvoudigde regeling, met
dien verstande dat het maxi-
mumbedrag per jaar € 1.000 is

…/… …/… COM: De maatregel is budgettair neutraal omdat de
voorgestelde regeling louter voorziet in de betaling
van bestaande steunbedragen volgens een vereen-
voudigde procedure. In de praktijk zou de
toepassing van de regeling echter enige
besparingen kunnen opleveren: * de ene betaling
zal worden gebaseerd op werkelijke
steunbetalingen in een eerder referentiejaar of
eerdere driejarige referentieperiode, terwijl in de
toekomst buiten het kader van de vereenvoudigde
regeling te betalen steunbedragen geleidelijk zullen
stijgen overeenkomstig de besluiten in het kader
van Agenda 2000; * producenten die
overeenkomstig de bestaande voorschriften in
totaal meer dan € 1.000 aan steun zouden
ontvangen, kunnen er niettemin voor kiezen tot de
vereenvoudigde regeling toe te treden en hun steun
beperkt te zien tot een maximumbetaling van €
1.000.

Verordening van het EP en de Raad
betreffende de invoering van het
"EU"-topniveaudomein voor
Internet

2000/0328 15-jan-01 ITRE Invoering (creëren, functioneren
en toezicht) van het "EU"-
topniveaudomein voor Internet

actie ten dele
ten laste van
de EU-
begroting

POL-INT 2001+n COM: De uitgaven van de Commissie betreffen de
volgende taken: raadpleging van de deelnemers uit
de particuliere sector, bijvoorbeeld kosten van
deskundigen en vergaderingen; raadpleging van de
lidstaten bijvoorbeeld adviescomité en ander e
vergaderingen; publicaties in het kader van dit
initiatief.
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

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

2000/0313 15-jan-01 AGRI Inspelen op de permanente
handicaps en de specifieke
belemmeringen van de
betrokken regio's

actie ten laste
van de EU-
begroting

AGRI 2001+n COM: De afwijkende maatregelen op
structuurgebied hebben geen financiële
consequenties. Mogelijke extra uitgaven moeten
namelijk via een herschikking van de bedragen
voor de operationele programma's of de
enkelvoudige programmeringsdocumenten worden
gefinancierd uit een bedrag aan middelen dat voor
de periode 2000-2006 is vastgesteld. Deze
programma's worden gefinancierd via kredieten uit
begrotingslijn B2-1000 (doelstelling 1 - EOGFL-
Oriëntatie).

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

2000/0314 15-jan-01 AGRI Inspelen op de permanente
handicaps en de specifieke
belemmeringen van de
betrokken regio's

actie ten laste
van de EU-
begroting

AGRI 2001+n COM: De afwijkende maatregelen op
structuurgebied hebben geen financiële
consequenties. Mogelijke extra uitgaven moeten
namelijk via een herschikking van de bedragen
voor de operationele programma's of de
enkelvoudige programmeringsdocumenten worden
gefinancierd uit een bedrag aan middelen dat voor
de periode 2000-2006 is vastgesteld. Deze
programma's worden gefinancierd via kredieten uit
begrotingslijn B2-1000 (doelstelling 1 - EOGFL-
Oriëntatie).
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

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

2000/0316 15-jan-01 AGRI Inspelen op de permanente
handicaps en de specifieke
belemmeringen van de
betrokken regio's

actie ten laste
van de EU-
begroting

AGRI 2001+n COM: De afwijkende maatregelen op
structuurgebied hebben geen financiële
consequenties. Mogelijke extra uitgaven moeten
namelijk via een herschikking van de bedragen
voor de operationele programma's of de
enkelvoudige programmeringsdocumenten worden
gefinancierd uit een bedrag aan middelen dat voor
de periode 2000-2006 is vastgesteld. Deze
programma's worden gefinancierd via kredieten uit
begrotingslijn B2-1000 (doelstelling 1 - EOGFL-
Oriëntatie).

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

2000/0317 15-jan-01 AGRI Specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten
ten behoeve van de Franse
overzeese gebieden, de Azoren
en Madeira, en de Canarische
eilanden om in te spelen op de
permanente handicaps en de
specifieke belemmeringen van
deze regio's

actie ten laste
van de EU-
begroting

AGRI 2001+n COM: De afwijkende maatregelen op
structuurgebied hebben geen financiële
consequenties. Mogelijke extra uitgaven moeten
namelijk via een herschikking van de bedragen
voor de operationele programma's of de
enkelvoudige programmeringsdocumenten worden
gefinancierd uit een bedrag aan middelen dat voor
de periode 2000-2006 is vastgesteld. Deze
programma's worden gefinancierd via kredieten uit
begrotingslijn B2-1000 (doelstelling 1 - EOGFL-
Oriëntatie).
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Beschikking van de Raad tot
vaststelling van een programma
voor stimulering, uitwisselingen,
opleiding en samenwerking op het
gebied van criminaliteitspreventie -
Hippokrates

2000/0304 15-jan-01 LIBE Ter toepassing van artikel 29
van het VEU wordt de
invoering voorgesteld van een
financieel instrument, het
Hippokrates-programma, dat is
bedoeld voor het aanmoedigen
van de samenwerking tussen
alle openbare en particuliere
organen en organisaties van de
lidstaten die betrokken zijn bij
de preventie van al dan niet
georganiseerde criminaliteit.
Hiertoe wordt de medefinan-
ciering voorgesteld van acties
voor opleiding, uitwisselings-
programma's en stages, de
organisatie van ontmoetingen,
conferenties of studiebijeen-
komsten, studies en onderzoek
alsmede de verspreiding van de
resultaten van de in Europees
verband gefinancierde acties

actie ten dele
ten laste van
de EU-
begroting

POL-INT
JAI

2001+2
002

COM:  twee soorten subsidies:
Subsidie tot 70% van de totale kosten van het
project voor medefinanciering met andere bronnen
uit de openbare of particuliere sector voor de door
de organisatoren van de lidstaten voorgestelde
maatregelen;

Subsidie ten belope van 100% voor de specifieke
maatregelen met betrekking tot de prioritaire
aspecten van Europees belang en voor aanvullende
maatregelen, binnen de grens van 10% van het
jaarlijkse budget voor elk van beide categorieën.

Beschikking van de Raad tot
vaststelling van een tweede fase van
het programma voor stimulering,
uitwisselingen, opleiding en
samenwerking voor beoefenaars van
juridische beroepen (GROTIUS:
algemeen en strafrechtelijk II)

2000/0339 15-jan-01 LIBE Deze maatregel is gericht op de
voortzetting van het Grotius-
programma, dat eind 2000 is
afgelopen

actie ten dele
ten laste van
de EU-
begroting

POL-INT
JAI

2001+2
002

Het programma heeft een looptijd van twee jaar
(2001-2002). Een en ander is bedoeld om na te
gaan of het haalbaar is over te gaan tot een
samensmelting van de bestaande programma's
(Grotius, Oisin en Stop) tot een enkel programma
dat valt onder het bepaalde van Titel VI van het
VEU.
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Beschikking van de Raad tot
vaststelling van een tweede fase van
het programma voor stimulering,
uitwisselingen, opleiding en
samenwerking tussen de
rechtshandhavingsinstanties van de
lidstaten van de Europese Unie
(OISIN II)

2000/0340 15-jan-01 LIBE Deze maatregel is gericht op de
voortzetting van het Oisin-
programma, dat op 19 december
2000 is afgelopen

actie ten dele
ten laste van
de EU-
begroting

POL-INT
JAI

2001+2
002

COM:  twee soorten subsidies:
Subsidie tot 70% van de totale kosten van het
project voor medefinanciering met andere bronnen
uit de openbare of particuliere sector voor de door
de organisatoren van de lidstaten voorgestelde
maatregelen;

Subsidie ten belope van 100% voor de specifieke
maatregelen met betrekking tot de prioritaire
aspecten van Europees belang en voor aanvullende
maatregelen, binnen de grens van 10% van het
jaarlijkse budget voor elk van beide categorieën.

Beschikking van de Raad tot
vaststelling van een tweede fase van
het programma voor stimulering,
uitwisselingen, opleiding en
samenwerking voor personen die
verantwoordelijk zijn voor acties
tegen mensenhandel en seksuele
uitbuiting van kinderen (STOP II)

2000/0341 15-jan-01 LIBE Deze maatregel is gericht op de
voortzetting van het Stop-
programma, dat eind 2000 is
afgelopen

actie ten dele
ten laste van
de EU-
begroting

POL-INT
JAI

2001+2
002

COM:  twee soorten subsidies:
Subsidie tot 70% van de totale kosten van het
project voor medefinanciering met andere bronnen
uit de openbare of particuliere sector voor de door
de organisatoren van de lidstaten voorgestelde
maatregelen;

Subsidie ten belope van 100% voor de specifieke
maatregelen met betrekking tot de prioritaire
aspecten van Europees belang en voor aanvullende
maatregelen, binnen de grens van 10% van het
jaarlijkse budget voor elk van beide categorieën.
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Titel Referentie Zitting
aankon-
diging

Ten
principale

Juridisch kader Financiering financiële
programm.
- toewijzing

Begr.
jaar -

Opmerkingen

Verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
acties op het gebied van de hulp aan
ontwortelde bevolkingsgroepen in
de ontwikkelingslanden in Latijns-
Amerika en in Azië

2000/0338 15-jan-01 DEVE Tenuitvoerlegging van een
steun- en bijstandsprogramma
ten behoeve van ontwortelde
bevolkingsgroepen, om aan hun
meest dringende behoeften te
voldoen voorzover deze laatste
nog niet door de humanitaire
hulp worden gedekt, en ook
voor de uitvoering op langere
termijn van projecten en actie-
programma's die moeten
bevorderen dat deze bevol-
kingsgroepen weer in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien en
(weer) in de samenleving
worden opgenomen

actie ten laste
van de EU-
begroting

ACTIONS
EXT

2001+n COM: De financiële steun in de zin van de
onderhavige verordening wordt verleend in de
vorm van giften: er moet naar cofinanciering met
andere donoren, NGO's en de particuliere sector
worden gestreefd.
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Begrotingswerkzaamheden
Titel Auteur Referentie

Zittingsdocument
Rapporteur

Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeuring

Speciaal verslag nr. 8/1999 van de Rekenkamer over de in
het communautair douanewetboek voorgeschreven
zekerheden en borgtochten ter bescherming van de inning
van de traditionele eigen middelen, vergezeld van de
antwoorden van de Commissie

CONT 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS resolutie aangenomen
zonder amendementen

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Speciale verslagen nrs. 6/1999, 7/1999, 3/2000 en 7/2000
over de Structuurfondsen, begrotingsuitvoering, vergezeld
van de antwoorden van de Commissie

CONT 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS resolutie aangenomen
zonder amendementen

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Speciaal verslag nr. 2/2000 van de Rekenkamer over de steun
van de Europese Unie aan Bosnië-Herzegovina in het kader
van het herstel van de vrede en de rechtsstaat, vergezeld van
de antwoorden van de Commissie

CONT 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS resolutie aangenomen
met amendementen

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Speciale verslagen van de Rekenkamer nrs. 1/1999 over de
steun voor het gebruik van ondermelk en mageremelkpoeder
als diervoeder, 2/1999 over de gevolgen van de hervorming
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de
graansector, 1/2000 over klassieke varkenspest en 8/2000
over de communautaire maatregelen voor de afzet van
botervet, vergezeld van de antwoorden van de Commissie

CONT 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS resolutie aangenomen
zonder amendementen

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Voortgangsverslag van de Commissie over de maatregelen
die zijn getroffen naar aanleiding van de opmerkingen van
het Europees Parlement in zijn resolutie betreffende de
kwijting 1997

CONT 2000/2113
A5-0397/2000
Van der Laan

DEC resolutie aangenomen
met amendementen

.../... 16-jan-01 16-jan-01
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Politieke controle

Titel Auteur Rapporteur Zittingsdoc. Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeur.

In 1998-1999 georganiseerde regionale hoorzittingen
inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid na 2002

PECH Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 16-jan-01 17-jan-01

De toepassing van de communautaire regeling voor de
visserij en de aquacultuur in de periode 1996-1998

PECH Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… …/… 17-jan-01

Groei- en werkgelegenheidsinitiatief - Maatregelen voor
financiële bijstand aan innoverende en werkgelegenheid
scheppende kleine en middelgrote ondernemingen

EMPL Bushill-
Matthews

A5-0335/2000 2000/2245 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 16-jan-01 16-jan-01

Situatie van grensarbeiders EMPL Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 16-jan-01 17-jan-01

SLIM-evaluatie: vereenvoudiging van de regelgeving
voor de interne markt

JURI Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 15-jan-01 16-jan-01

De situatie en de vooruitzichten van jonge landbouwers
in de Europese Unie

AGRI Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 16-jan-01 17-jan-01

Intermodaliteit en intermodaal vrachtvervoer in de
Europese Unie

RETT Poli Bortone A5-0358/2000 2000/2052 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 17-jan-01 18-jan-01

Gemeenschappelijk visserijbeleid en de uitdaging van
globalisering van de economie

PECH Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI resolutie aangenomen
zond. amendementen

…/… …/… 17-jan-01

Tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Raad
96/694 van 2 december 1996 betreffende de evenwichtige
deelneming van vrouwen en mannen aan het
besluitvormingsproces

FEMM Karamanou A5-0373/2000 2000/2117 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 18-jan-01 18-jan-01
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Titel Auteur Rapporteur Zittingsdoc. Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeur.

Tenuitvoerlegging van richtlijn 96/59/EG betreffende de
verwijdering van polychloorbifenylen en
polychloorterfenylen (PCB's/PCT's)

ENVI Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI resolutie aangenomen
met amendementen

zonder
debat

zonder debat 17-jan-01

Prioriteiten op het gebied van verkeersveiligheid in de
Europese Unie - Voortgangsrapport en rangschikking van
acties naar prioriteit

RETT Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 17-jan-01 18-jan-01

Bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van
de wereld in de lidstaten van de Europese Unie

CULT de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 15-jan-01 16-jan-01

Concurrentievermogen van de houtverwerkende en
aanverwante industrie in de EU

ITRE Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/676/EEG inzake
nitraten

ENVI Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI resolutie aangenomen
met amendementen

zonder
debat

zonder debat 17-jan-01

Tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/43/EEG inzake
habitats

ENVI Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI resolutie aangenomen
met amendementen

zonder
debat

zonder debat 17-jan-01

Doelmatigheid van het Europees Monetair Instituut en de
Europese Centrale Bank betreffende het begrotingsjaar
1998, vergezeld van de antwoorden van de Europese
Centrale Bank

CONT Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS resolutie aangenomen
zond. amendementen

…/… …/… 16-jan-01

Multidisciplinaire groep georganiseerde criminaliteit -
gemeenschappelijk optreden tot instelling van een
mechanisme voor evaluatie van de uitvoering en
toepassing op nationaal niveau van de internationale
verbintenissen inzake de bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS uitgesteld …/… …/… …/…

Betrekkingen tussen de Europese Unie en de
Democratische Volksrepubliek Korea

AFET Brok B5-0037/2001 …/… Verklaring
met debat

…/… 17-jan-01 17-jan-01 17-jan-01

Bevredigende tenuitvoerlegging van de milieurichtlijnen ENVI Jackson B5-0038/2001 …/… QUO-
Commissie

resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 16-jan-01 17-jan-01
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Titel Auteur Rapporteur Zittingsdoc. Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeur.

Prioriteiten van de Raad met het oog op de bijeenkomst
van de VN-Commissie voor de rechten van de mens in
Genève

fracties …/… B5-0040/2001 …/… Verklaring
met debat

gezamenlijke
resolutie aangenomen
met amendementen

17-jan-01 17-jan-01 18-jan-01

Gevolgen van het gebruik van munitie waarin verarmd
uranium is verwerkt

fracties …/… B5-0047/2001 …/… Verklaring
met debat

resolutie aangenomen
zonder

amendementen

17-jan-01 17-jan-01 17-jan-01

Bangladesh DEVE Miranda B5-
0048/2001/rev

. 1

…/… QUO-
Commissie

resolutie aangenomen
zonder

amendementen

…/… 16-jan-01 18-jan-01

Proces tegen de Rode Khmers in Cambodja fracties …/… B5-0055/2001 …/… Actualitei-
tendebat

resolutie aangenomen
zonder

amendementen

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Door de Russische Federatie ten aanzien van Georgië
ingestelde visumregeling

fracties …/… B5-0056/2001 …/… Actualitei-
tendebat

resolutie aangenomen
zonder

amendementen

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Toestand in Turkse gevangenissen fracties …/… B5-0059/2001 …/… Debat-
Men-

senrechten

gezamenlijke
resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 14-Dec-00 18-jan-01

Internationaal Strafgerechtshof fracties …/… B5-0060/2001 …/… Actualitei-
tendebat

gezamenlijke
resolutie aangenomen

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Situatie in Algerije fracties …/… B5-0066/2001 …/… Debat-
Men-

senrechten

gezamenlijke
resolutie aangenomen
met amendementen

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Aardbeving in El Salvador fracties …/… B5-0068/2001 …/… Actualitei-
tendebat

resolutie aangenomen
zonder

amendementen

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Programma van werkzaamheden van het Zweedse
voorzitterschap

Raad Persson …/… …/… Verklaring
Raad

…/… 17-jan-01 …/… …/…

Visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en het Com- Fischler …/… …/… Verklaring …/… …/… 16-jan-01 …/…
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Titel Auteur Rapporteur Zittingsdoc. Referentie Procedure Beraadslagingen ter
plenaire

Raad:
standpunt

ter plenaire

Commissie:
standpunt

ter plenaire

Datum
goedkeur.

Koninkrijk Marokko missie Commissie
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 37
Type: http:

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellaner@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellaner@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellaner@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellaner@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu
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