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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

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

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

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

Dit bulletin is eveneens toegankelijk in EPADES, onder
PUBLIC\BULLETIN\ACTIVITE\BUL2000\03A2000_NL.doc
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ANTWOORDEN OP VRAGEN AAN DE VOORZITTER
(Artikel 28/2 van het Reglement)

Vraag 19/99 van de heer Olivier Dupuis  (NI)

Betreft: Vragen aan de hoge vertegenwoordiger voor het GBVB

De vragen over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid die door de leden van ons
Parlement zowel in het kader van het vragenuur als van de schriftelijke vragen aan de Raad worden
gesteld, worden tot nu toe de facto door het fungerend voorzitterschap van de Raad behandeld. De
recente benoeming van de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid, die de versterking en stroomlijning van dit beleid van de Unie beoogt, zou
logischerwijze gekoppeld moeten zijn aan de mogelijkheid dat de leden van ons Parlement hun
vragen aan de Raad over het GBVB hetzij aan het voorzitterschap van de Raad, hetzij aan de hoge
vertegenwoordiger voor het GBVB richten.

Welke initiatieven heeft de Voorzitter genomen of is zij van plan te nemen om de Europese
afgevaardigden de mogelijkheid te verschaffen om in het kader van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid de hoge vertegenwoordiger van het GBVB rechtstreeks vragen te
stellen?

Antwoord

Artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat het Europees Parlement in het
kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vragen of aanbevelingen tot de
Raad kan richten.

Artikel 26 van het Verdrag bepaalt dat de secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger
voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de Raad bijstaat en namens de Raad
op verzoek van het voorzitterschap een politieke dialoog voert.

De artikelen 42, 43 en 44 van het Reglement, waarin de modaliteiten worden vastgesteld voor de
parlementaire vragen, geven de leden van het Parlement het recht aan de Raad en de Commissie in
het kader van hun bevoegdheden vragen te stellen.
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Artikel 101 van het Reglement, dat de betrekkingen van de hoge vertegenwoordiger voor het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid met het Europees Parlement regelt, bepaalt dat
de hoge vertegenwoordiger:

- kan worden verzocht voor het Parlement een verklaring af te leggen (artikel 101, lid 1);

- ten minste vier maal per jaar wordt verzocht vergaderingen van de bevoegde commissie bij
te wonen, een verklaring af te leggen en vragen te beantwoorden (artikel 101, lid 2).

Uit het geheel van deze bepalingen kan men concluderen dat:

1. alleen de Raad en de Commissie in hun hoedanigheid van instellingen in de termen van de
Verdragen ten overstaan van het Parlement rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de
antwoorden op de door de leden daarvan in het kader van de artikelen 42, 43 en 44 van het
Reglement gestelde vragen;

2. de hoge vertegenwoordiger gehouden is zelf voor het Parlement te verschijnen op grond van
het bepaalde in artikel 101, lid 1 van het Reglement (verklaring in de plenaire vergadering);

3. de hoge vertegenwoordiger rechtstreeks dient te antwoorden op de tijdens de vergaderingen
van de bevoegde commissie gestelde vragen die hij minstens vier maal per jaar moet
bijwonen, overeenkomstig artikel 101, lid 2 van het Reglement.

Derhalve:

beantwoorden de Raad en de Commissie de door de leden overeenkomstig de artikelen 42,
43 en 44 van het Reglement gestelde vragen over onderwerpen met betrekking tot het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid volgens de gebruikelijke, in het
Reglement vastgestelde procedures;

kunnen in het kader van de specifieke procedures zoals vastgesteld in artikel 101 van het
Reglement rechtstreeks vragen worden gesteld aan de hoge vertegenwoordiger.

_______________
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat de heer Daniel DUCARME, fungerend voorzitter, aan de leden van het
Europees Parlement de volgende mededeling heeft doen toekomen:

04/2000    Invoering van een uniform pasje (Carte Unique)

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

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

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

_____________________
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EUROPEES PARLEMENT

SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

OFFICIELE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN BRITSE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT
_____________________

Het Europees  Parlement heeft in de plenaire vergadering van 14 februari 2000 kennis genomen van
de verkiezing van

De heer Gordon Johnston ADAM

ter vervanging van de Heer Alan John DONNELLY (PSE/GB), met ingang van 8 februari 2000.

_________________

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

In zijn vergadering van 18 februari 2000 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming
van

de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS

tot lid van het de Rekenkamer. Zijn mandaat in het Europees Parlement eindigt met ingang van
1 maart 2000.

__________________
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OFFICIELE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT
_____________________

Het Europees  Parlement heeft in de plenaire vergadering van 1 maart 2000 kennis genomen van de
verkiezing van

De heer Felipe CAMISÓN ASENSIO

ter vervanging van de Heer  Juan  Manuel FABRA VALLÉS (PPE-DE/ES), met ingang van
1 maart 2000.

_________________

OFFICIELE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN BRITSE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT
_____________________

Het Europees  Parlement heeft in de plenaire vergadering van 1 maart 2000 kennis genomen van de
verkiezing van

Mevrouw Mary Hilda Rosamund HONEYBALL

ter vervanging van mevrouw Pauline GREEN  (PSE/GB), met ingang van 17 februari 2000.
_________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
FEBRUARI 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 35 10 25 11 0 0 0 de heer SEIXAS DA COSTA

Commissie 79 15 62 9 1 0 1 de heer PATTEN
de heer VITORINO
mevrouw WALLSTRÖM
de heer BARNIER
de heer  BOLKESTEIN

Totaal 114 25 87 20 1 0 1
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN  1

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

10/99

1/2000

168.519

288.126

EBNER, LUCAS, BANOTTI,
VATTIMO, WATTS

Françoise GROSSETÊTE

De nefaste invloed van de Wereldorganisatie
op het dierenwelzijn

Pijnbestrijding

15.11.1999

21.01.2000

15.02.2000

21.04.2000

105

13

                                                
1 Situatie op 18.02.2000
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

12/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Burundi

Brussel, 4 februari 2000

De EU heeft de situatie in Burundi van nabij gevolgd. De hervatting van het Arusha-proces en de
daaropvolgende open briefing over Burundi in de VN-Veiligheidsraad luiden een nieuwe fase in en
zullen hopelijk een nieuwe, beslissende impuls geven aan de succesvolle voltooiing van het huidige
vredesproces.

De EU juicht die positieve tekenen van een nieuw elan in het Arusha-vredesproces toe en zegt de
nieuwe bemiddelaar, Nelson Mandela, haar volle steun toe; hij zal al zijn wijsheid en politieke
ervaring ten dienste stellen van de belangrijke opdracht het conflict in Burundi op een vreedzame
manier op te lossen.

De EU blijft evenwel bezorgd over het aanhoudende geweld en de onveiligheid in Burundi, en over
de groeiende stroom vluchtelingen en in eigen land ontheemde personen. De EU neemt nota van de
verklaring van de Burundese regering van 19 januari en van haar belofte om de
hergroeperingskampen geleidelijk te sluiten; zij doet een oproep tot de autoriteiten in Bujumbura
om die kampen snel te ontmantelen en roept alle partijen in Burundi op om de veiligheid van
degenen die bij de humanitaire hulpverlening betrokken zijn te garanderen.

De EU is nog steeds bezorgd over de grensoverschrijdende rebellenactiviteiten, en juicht de
overeenkomst tussen Burundi en Tanzania toe om snel uitvoering te geven aan bestaande
mechanismen voor overleg over grensaangelegenheden.

De EU blijft ervan overtuigd dat duurzame vrede in Burundi alleen langs politieke weg kan worden
bereikt. Om die reden zegt de EU opnieuw haar steun toe aan het vredesproces, dat de Arusha-
onderhandelingen en het interne partnerschap behelst. De EU vraagt de Burundese
rebellenbewegingen met aandrang aan de onderhandelingen deel te nemen.
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De EU roept alle partijen die bij het conflict betrokken zijn, op om nauw samen te werken met
onderhandelaar Nelson Mandela en zijn team en constructief, in een geest van compromis en
verzoening, mee te zoeken naar een vreedzame en duurzame oplossing van de  politieke crisis in het
land. De EU is bereid haar structurele hulp aan Burundi geleidelijk te hervatten in het licht van de
mate waarin alle partijen zich bij de vredesonderhandelingen engageren, en mits er verbetering
komt in de mensenrechten- en de veiligheidssituatie.

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.

________________

13/2000

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
over de toestand op Oost-Timor

Brussel, 4 februari 2000

De Europese Unie is verheugd over de bekendmaking van het verslag van de internationale
onderzoekscommissie inzake grove schendingen van fundamentele mensenrechten en humanitair
recht op Oost-Timor. De internationale gemeenschap heeft via het systeem van de Verenigde Naties
de verantwoordelijkheid onderzoek naar dergelijke schendingen te doen en de daders voor de
rechter te brengen.

Met voldoening begroet de Europese Unie ook de bekendmaking van het verslag door de
Indonesische commissie voor de mensenrechten over vermeende schendingen van de mensen-
rechten op Oost-Timor; zij ziet dit als een tweede belangrijk element in het toekomstige streven van
de Indonesische regering om diegenen die verantwoordelijk worden geacht voor dergelijke
schendingen, voor de rechter te brengen.

Het feit dat men zich voor dergelijke misdaden moet verantwoorden, zou de beste basis vormen
voor democratische stabiliteit en blijvende verzoening.

De Europese Unie zal met de follow-up van deze verslagen ten volle rekening houden.

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

____________
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14/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de instelling
van een moratorium op terechtstellingen in Illinois, VS

Brussel, 8 februari 2000

De Europese Unie is in alle gevallen tegen de doodstraf. De Europese Unie is van mening dat de
afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid en de geleidelijke ontwikke-
ling van de mensenrechten en bevestigt opnieuw haar doel, namelijk de wereldwijde afschaffing of
op zijn minst de instelling van moratoria op terechtstellingen als een eerste stap in die richting.

In die zin is de Europese Unie ingenomen met het besluit van gouverneur George Ryan van Illinois
een moratorium in te stellen op alle op handen zijnde executies in die staat en spreekt zij de hoop uit
dat dit besluit een belangrijke stap zal zijn in de richting van de afschaffing van de doodstraf in
Illinois.

Het door gouverneur Ryan aangevoerde risico dat onschuldigen ter dood worden veroordeeld, is een
van de grondbeginselen van de visie van de EU op de afschaffing van de doodstraf. Daarom
moedigt de Europese Unie alle staten in de VS waar de doodstraf van kracht is aan over dit risico na
te denken en te overwegen een soortgelijke maatregel te treffen om te komen tot afschaffing van de
doodstraf in het gehele land.

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

________________________
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15/2000

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, betreffende Libanon
Brussel, 9 februari 2000

De Europese Unie heeft de situatie in Zuid-Libanon op de voet gevolgd en is ernstig verontrust over
de escalatie van de vijandelijkheden. Zij betreurt de doden en gewonden die daarbij zijn gevallen en
betuigt haar medeleven met de gewonden en de nabestaanden. Als reactie op de aanvallen op zijn
strijdkrachten heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese infrastructuur en hierbij
slachtoffers gemaakt onder de Libanese burgerbevolking. In deze context memoreert de Europese
Unie dat de Overeenkomst van 1996 in het bijzonder ten doel heeft, de burgers tegen aanvallen te
beschermen en betreurt zij iedere inbreuk op deze overeenkomst. De huidige escalatie brengt de
recente vooruitgang van het vredesproces in gevaar, evenals de vooruitzichten van de
vredesonderhandelingen die worden hervat op het Syrische en tevens in het Libanese spoor.

De Europese Unie roept alle partijen op, zich terughoudend op te stellen en de bepalingen van het
akkoord inzake het staakt-het-vuren van april 1996 strikt na te leven; zij pleit ervoor het
Toezichtcomité binnenkort bijeen te roepen om de spanningen te doen afnemen en verdere
inbreuken op het akkoord te verhinderen.

Deze incidenten bevestigen de dringende noodzaak van hernieuwde inspanningen voor een
duurzame vrede in de regio, inclusief de uitvoering van Resolutie 425 van de VN Veiligheidsraad.

______________________
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16/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Senegal

Brussel, 14 februari 2000

Senegal maakt zich op voor de presidentsverkiezingen in het jaar 2000 waaraan door acht
kandidaten zal worden deelgenomen: een blijk van de vitaliteit van de pluralistische democratie van
het land.

De Europese Unie is ingenomen met de traditie en het democratische enthousiasme van de
Senegalese samenleving, doet een beroep op alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het
verkiezingsproces in alle fasen eerlijk, transparant en vreedzaam verloopt en moedigt hen aan blijk
te geven van bereidheid tot dialoog, begrip en tolerantie.

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.

______________________

17/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van

7 februari 2000 in de Republiek Kroatië
Brussel, 10 februari 2000

De Europese Unie feliciteert de heer Stipe Mesic met zijn verkiezing tot president van Kroatië,
waarmee een eind komt aan een hoofdstuk in de Kroatische geschiedenis en een begin van een
nieuw tijdperk voor Kroatië wordt ingeluid.

Naar aanleiding van positieve uitspraken die de heer Mesic recentelijk heeft gedaan verheugt de EU
zich op de steun die hij zal geven aan de nodige interne hervormingen, de nieuwe betrekkingen met
buurlanden en de ontwikkeling van zijn land in de richting van volledige integratie in de Europese
structuren.

Onder verwijzing naar de EU-verklaring betreffende Kroatië van 24 januari herhaalt de Europese
Unie bereid te zijn nauw met de nieuwe regering, met name met haar nieuw gekozen president,
samen te werken bij hun streven om Kroatië een volwaardig lid van de Euro-atlantische
gemeenschap te maken.

De Europese Unie feliciteert het Kroatische volk tevens met de beheerste en ordelijke wijze waarop
het uiting heeft gegeven aan zijn democratische overtuiging.

_________________
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18/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente terroristische acties in Teheran

Brussel, 15 februari 2000

De Europese Unie betreurt ten zeerste de mortieraanval die onlangs in het centrum van Teheran
heeft plaatsgevonden, en is ten diepste bedroefd over de gewonden en doden die door deze
afschrikwekkende gewelddaad zijn gevallen. De Europese Unie leeft ten zeerste mee met de
slachtoffers en hun familieleden.

De Europese Unie veroordeelt opnieuw krachtig alle terroristische daden als crimineel en niet te
rechtvaardigen, waar en wanneer zij ook plaatsvinden, en ongeacht de motieven en de oorzaak
ervan. De Europese Unie memoreert dat de bestrijding van het terrorisme een zaak van de hoogste
prioriteit is en roept alle staten op deel te nemen aan de internationale inspanningen om de
groeiende dreiging van het terrorisme te keren.

________________________

19/2000

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de overeenkomst tussen Nicaragua en Honduras

Brusssel, 16 februari 2000

De Europese Unie neemt met veel genoegen kennis van de op 7 februari te San Salvador in
aanwezigheid van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Organisatie van
Amerikaanse Staten ondertekende overeenkomst tussen Honduras en Nicaragua, die voorziet in een
reeks vertrouwenwekkende en op detentegerichte maatregelen in de Caribische Zee. De EU juicht
voorts het besluit van beide partijen toe om het geschil dat na de ratificatie van het zogenoemde
Ramirez-Lopez Verdrag inzake de afbakening van de zee tussen Colombia en Honduras tussen hen
was gerezen, aan het Internationaal Gerechtshof voor te leggen.

Beide besluiten zijn mede een blijk van de stabiliteit in de regio en maken het mogelijk, de
belangrijke verwezenlijkingen op het gebied van politieke en economische integratie in Centraal-
Amerika te consolideren.

De Europese Unie roept Honduras en Nicaragua eens te meer op om zich toe te leggen op de
wederopbouw en ontwikkeling van de regio in overeenstemming met de in mei 1999 door de
vergadering van de adviesgroep in Stockholm aangenomen verklaring.

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

WERKZAAMHEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
PLÉNAIRE VERGADERING VAN 26 EN 27 JANUARI 2000

GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

Deze nota beoogt een beknopt overzicht te geven van de tijdens de plenaire
vergadering van januari (26 en 27 januari 2000) door het Europees Economisch en Sociaal Comité
goedgekeurde adviezen.

Voor elk van de zes afdelingen van het ESC wordt in de betreffende rubriek de aard
van het advies vermeld, alsmede de referentie, de uitslag van de stemming en de hoofdpunten van
de stellingname van het Comité. Bovendien wordt voor degenen die nadere informatie wensen een
contactpunt genoemd.

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

•  Luchtvaartsector/Uitdagingen op mondiale schaal - TEN/024
Rapporteur: de heer von SCHWERIN (Gr. II - D)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - De Europese
luchtvaartsector: van eenheidsmarkt naar uitdagingen op mondiale schaal
COM(1999) 182 def.
CES 657/99 def.

− Uitslag van de stemming: 116 stemmen vóór, bij 3 onthoudingen.
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− Hoofdpunten: Het Comité is verheugd dat de Commissie in haar mededeling zo uitvoerig op de
problemen van de luchtvaart ingaat en vindt:

- dat het dringend noodzakelijk is dat overal in de EU alle werknemers in de luchtvaartsector
een opleiding krijgen die aan minimumnormen voldoet en dat ervoor wordt gezorgd dat
hieraan de hand wordt gehouden;

- dat het absoluut noodzakelijk is dat de luchtverkeersleidingssystemen in Europa worden
geharmoniseerd en dat de rol van Eurocontrol wordt versterkt. Eurocontrol zou bevoegd
moeten worden voor het vaststellen van normen op het vlak van de verkeersleiding;

- dat sterker het accent dient te worden gelegd op de veiligheid in de luchtvaart;
- dat de rechten van passagiers ondubbelzinnig in de wetgeving dienen te worden vastgelegd.

Tot slot verklaart het Comité nadrukkelijk voorstander te zijn van een "open skies"-
overeenkomst tussen de EU en de VS, zodat een einde wordt gemaakt aan de benadeling van
Europese luchtvaartmaatschappijen ten opzichte van hun Amerikaanse.

− Contactpersoon: de heer Luis LOBO
(Tel.: 32-2/546 9717 - e-mail: Luis.Lobo@CES.BE)

*
*     *

2. AFDELING "LANDBOUW, PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU"

•  Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - NAT/045
Rapporteur: de heer BRAGHIN (Gr. I - I)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
(gecodificeerde versie)
COM(1999) 213 def. - 99/0180 COD
CES 1058/99 def. - 99/0180 COD

− Uitslag van de stemming: 119 stemmen vóór, bij 2 onthoudingen.

− Contactpersoon: mevrouw Silvia CALAMANDREI, hoofd van de afdeling
(Tel.: 32-2/546 9657- e-mail: Silvia.Calamandrei@CES.BE)
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Visserij/Bescherming jonge exemplaren (vierde wijziging) - NAT/055
Rapporteur: de heer  CHAGAS (Gr. II - P)

Referentie: Voorstel voor een verordening van de Raad tot vierde wijziging van Verordening (EG)
nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de
Middellandse Zee en tot vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding
van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van
mariene organismen

COM(1999) 552 def. - 1999/0222 CNS
CES 1227/99 def. - 1999/0222 CNS

− Uitslag van de stemming: 113 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 3 onthoudingen.

− Contactpersoon: mevrouw Sylvia CALAMANDREI, hoofd van de afdeling
(Tel.: 32-2/546 9657- e-mail: Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  Visserij/Bescherming van jonge exemplaren (vijfde wijziging) - NAT/058
Rapporteur: de heer CHAGAS (Gr. II - P)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende vijfde wijziging van
Verordening (EG) nr. 850/98 van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via
technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen
COM(1999) 636 def. - 1999/0255 CNS
CES 1228/99 def. - 1999/0255 CNS

− Uitslag van de stemming: 62 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 1 onthouding.

− Contactpersoon: mevrouw Silvia CALAMANDREI, hoofd van de afdeling
(Tel.: 32-2/546 9657- e-mail: Silvia.Calamandrei@CES.BE)

•  GMO/Melk (wijziging van artikelen) - NAT/062
Rapporteur: de heer BENTO GONÇALVES (Gr. III - P)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en
zuivelproducten
COM(1999) 631 def. - 1999/0254 CNS
CES 1224/99 def. - 1999/0254 CNS

− Uitslag van de stemming: 113 stemmen vóór, bij 7 onthoudingen.

− Contactpersoon: de heer Julius LANGENDORFF
(Tel.: 32-2/546 9111- e-mail: Julius.Langendorff@CES.BE)
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3. AFDELING "INTERNE MARKT, PRODUCTIE EN CONSUMPTIE"

•  Toerisme en werkgelegenheid - INT/036
Rapporteur: de heer MALOSSE  (Gr. I - F)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - Het
werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken
COM(1999) 205 def.
CES 520/99 def.

− Uitslag van de stemming: 71 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, bij 1 onthouding.

− Hoofdpunten: In het advies wordt nagegaan in hoeverre het toerisme een originele bijdrage kan
leveren aan de werkgelegenheid in Europa, maar worden ook de risico's van het ongebreideld
massatoerisme onderkend voor het milieu en de culturele diversiteit.
Het Comité beveelt aan een initiatief voor een Europese strategie inzake toerisme te lanceren,
onder meer bestaande uit uitbreiding van de sociale dialoog op Europees niveau, de promotie van
opleiding en "benchmarking" via een netwerk van waarnemingsposten, een betere raadpleging
van de betrokken economische en sociale actoren en een degelijke follow-up over de effecten
van het communautair beleid op de toeristensector.

− Contactpersoon: mevrouw Alison IMRIE
(Tel.: 32-2/546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

•  Insolventieprocedures - INT/047
Rapporteur: de heer RAVOET (Gr. I - B)

− Referentie: Op 26 mei 1999 door Duitsland en Finland aan de Raad voorgestelde initiatief tot
goedkeuring van een verordening van de Raad betreffende insolventieprocedures
9178/99 + corr. 1 - 99/00806 CNS
CES 1020/99 def. - 99/0806 CNS

− Uitslag van de stemming: 97 stemmen vóór en 2 stemmen tegen.

− Contactpersoon: mevrouw Birgit FULAR
(Tel.: 32-2/546 9044 - e-mail: Birgit.Fular@CES.BE)

•  Gemeenschapsmodellen - INT/048
Rapporteur: de heer LEHTI (Gr. III - FI)
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− Referentie: Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende
Gemeenschapsmodellen
COM(1999) 310  def. - 93/0463 CNS
CES 1064/99 def. - 93/0463 CNS

− Uitslag van de stemming: 57 stemmen vóór en 4 stemmen tegen, bij 2 onthoudingen.

− Contactpersoon: mevrouw Alison IMRIE
(Tel.: 32-2/546 9501 - e-mail: Alison.Imrie@CES.BE)

*
*     *

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

•  Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld - ECO/028
Rapporteur: de heer PELLETIER (Gr. I - F)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld
COM(1999) 352 def. - 99/0152 COD
CES 1031/99 def.

− Uitslag van de stemming: 81 stemmen vóór en 11 stemmen tegen, bij 10 onthoudingen.

− Hoofdpunten: Het Comité betreurt dat in het voorstel voor een richtlijn onvoldoende aandacht
voor de noodzakelijke internationale samenwerking wordt besteed; maatregelen van alleen de
EU bieden geen soelaas en kunnen zelfs mededingingsdistorsies ten voordele van financiële
instellingen uit derde landen in het leven roepen.  De internationale financiële instellingen
moeten samen met de Europese Commissie een gedragscode opstellen. Daarin dienen de
belangrijkste aanbevelingen van de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
te worden opgenomen en moet toepassing ervan een van de voorwaarden voor het ontvangen van
financiële hulp zijn. Aan offshore-centra die deze code niet toepassen of afbreuk doen aan de
doorzichtigheid van transacties, dienen sancties te worden opgelegd. Wat betreft het voorstel om
de strafbaarstelling uit te breiden - niet alleen tot de georganiseerde criminaliteit die niet met
drugshandel is verbonden, maar ook tot alle "zware delicten" - is het risico reëel dat de
verantwoordelijke organen worden overspoeld door een vloed van aanmeldingen van
verdenkingen. Naarmate meer ervaring wordt opgedaan en op voorwaarde dat de financiële
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instellingen voldoende feedback krijgen over de doeltreffendheid van hun meldingen, zal het
aantal gemelde verdachte transacties wellicht afnemen. Wel moeten door de bevoegde
autoriteiten voldoende middelen worden vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de follow-up met
voortvarendheid wordt aangepakt.

− Contactpersoon: de heer Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32-2/546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  Beginselen voor de registratie van belastingen en sociale premies - ECO/033
Algemeen rapporteur: de heer Vasco CAL (Gr. II - P)

− Referentie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter
verduidelijking van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen
voor de registratie van belastingen en sociale premies.
COM(1999) 488 def. - 99/0200 COD
CES 52/2000 def.

− Uitslag van de stemming: 79 stemmen vóór, bij 3 onthoudingen.

− Contactpersoon: de heer Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32-2/546 9313 -  e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

•  BTW - Oostenrijk en Portugal - ECO/037
Algemeen rapporteur: de heer SEPI (Gr. II - I)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG
betreffende het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde -
overgangsbepalingen voor de Republiek Oostenrijk en voor de Republiek Portugal.
COM(1999) 703 def. - 99/0272 CNS
CES 30/2000 def.

− Uitslag van de stemming: 84 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 3 onthoudingen.

− Contactpersoon: de heer Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32-2/546 9313 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@CES.BE)

*
*     *
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5. AFDELING "WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, BURGERSCHAP"

•  Coördinatie van socialezekerheidsstelsels - SOC/012
Rapporteur: de heer RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Gr. I-ES)

− Referentie: Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels
(COM(1998) 779 def./2/3 - 98/0360 (AVC))
CES 386/99 def.

− Uitslag van de stemming: 78 stemmen vóór en 5 stemmen tegen, bij 20 onthoudingen.

− Hoofdpunten: Het Comité keurt in het algemeen genomen de tekst van het voorstel goed. Het
lijdt geen twijfel dat de verbetering van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels een
belangrijke stap voorwaarts is, maar de eigenheid van de nationale wetgevingen dient daarbij wel
te worden gerespecteerd. De belemmeringen die het vrije verkeer nog kunnen verhinderen,
kunnen het recht van de burgers op arbeid aantasten.  Het Comité beschouwt het voorstel als een
positieve bijdrage tot het wegnemen van al die belemmeringen van het vrije verkeer van burgers
van de Unie, hoewel er nog veel te doen overblijft.  Gezien de complexiteit en het belang van dit
voorstel voor een verordening, gezien de werkmethoden van de Raad en het Parlement en de
verwachte wijzigingen die de tekst zal ondergaan gedurende meerdere voorzitterschappen, zal
het Comité, onverminderd de hierna volgende opmerkingen, de ontwikkeling van het voorstel op
de voet blijven volgen.

− Contactpersoon: mevrouw Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32-2/546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@CES.BE)

•  Bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op
het werk - SOC/026
Enig rapporteur: de heer ETTY (artikel 54 van mevrouw DRIJFHOUT) (Gr. II - NL)

− Referentie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op
het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)(gecodificeerde versie) (COM(1999) 432 def. - 99/0188 (COD))
CES 1084/99 def.

− Uitslag van de stemming: 122 stemmen vóór, bij 5 onthoudingen.

− Contactpersoon: de heer Alan HICK
(Tel.: 32-2/546 9302 - e-mail: Alan.Hick@CES.BE)
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•  Communautair initiatief EQUAL - SOC/027
Rapporteur: de heer SHARMA (Gr. III - RU)

− Referentie: Mededeling van de Commissie aan de lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren
voor programma's in het kader van de communautaire initiatieven waarvoor de lidstaten
voorstellen voor steunverlening uit hoofde van het EQUAL-initiatief kunnen indienen.
(COM(1999) 476 def.)
CES 1178/99 def.

− Uitslag van de stemming: 122 stemmen vóór, bij 5 onthoudingen.

− Hoofdpunten: Het ESC juicht de toezegging toe om EQUAL in de Europese
werkgelegenheidsstrategie op te nemen en is ook van mening dat innovatieve actie in een
transnationale context veel mogelijkheden biedt. Het ESC is het er ook mee eens dat nadruk
moet worden gelegd op de betrokkenheid van lokale en regionale autoriteiten en meer aandacht
moet worden besteed aan de rol van het bedrijfsleven in het programma. De betrokkenheid van
NGO's en de sociale partners bij de projecten en het programma mag niet over het hoofd worden
gezien. De uiteindelijke thematische terreinen dienen gedetailleerder te zijn en vergezeld te gaan
van een betere uitleg over hetgeen bedoeld wordt, omdat vage definities in vorige programma' s
tot verwarring en inefficiëntie hebben geleid.

− Contactpersoon: mevrouw Susanne JOHANSSON
(Tel.: 32-2/546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@CES.BE)

*
*     *

6. AFDELING "BUITENLANDSE BETREKKINGEN"

•  De economische en sociale situatie en de rol van vak- en beroepsorganisaties in Cyprus
(informatief verslag) - REX/020
Rapporteur: mevrouw CASSINA (Gr. II - I)

− Referentie: CES 291/99 def.

− Uitslag van de stemming: 71 stemmen vóór, bij 2 onthoudingen.

− Contactpersoon: mevrouw Ellen DURST
(Tel.: 32-2/546 9845 - e-mail: Ellen.Durst@CES.BE)

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

JOVÉ PERES
(GUE)

Landbouw: geïntegreerd beheers- en
controlesysteem voor communautaire
steunregelingen (wijz. ver.)

AGRI (A) 24.02.00 C5-0317/99

VERTS/ALE-
Fraktie

Mengvoeders voor dieren : handel,
naspeurbaarheid, etikettering (wijz.
richtl. 79/373/EEG)

AGRI (A) 24.02.00 C5-0020/00

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

AGRI (A) 24.02.00 C5-0079/00

PPE-Fraktie Wijnstokken: in de handel brengen
van vegetatief teeltmateriaal (wijz.
richtl. 68/193/EEG)

AGRI (P) 24.02.00 C5-0090/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Gemeenschappelijk actieprogramma
voor de integratie van vluchtelingen

BUDG (A) 23.02.00

DOVER
(PPE)

Financieel instrument EC Investment
Partners: afsluiting en afwikkeling
van projecten (verord. 213/96/EG)

BUDG (A) 23.02.00 C5-0062/00

HAUG
(PSE)

Ontwerp-besluit inzake de organisatie
en het functioneren van de OPOCE

BUDG (A) 23.02.00 C5-0080/00

WYNN
(PSE)

Audiovisuele werken:
opleidingsprogramma vaklieden;
MEDIA-Opleiding 2001-2005

BUDG (A) 23.02.00 C5-0059/00

WYNN
(PSE)

Door verwerking van
landbouwproducten verkregen
goederen, wijziging verordening;
WTO

BUDG (A) 23.02.00 C5-0095/00

WYNN
(PSE)

Opleiding, scholing, jongeren:
mobiliteit van leerkrachten en
studenten

BUDG (A) 23.02.00 C5-0052/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

WYNN
(PSE)

Kwaliteit schoolonderwijs: Europese
samenwerking inzake evaluatie.
Aanbeveling.

BUDG (A) 23.02.00 C5-0053/00

WYNN
(PSE)

Audiovisuele werken:
opleidingsprogramma vaklieden;
MEDIA-Opleiding 2001-2005

BUDG (A) 23.02.00

WYNN
(PSE)

Bescherming van de Rijn: sluiting van
het nieuwe verdrag, 12 april 1999,
Bern

BUDG (A) 23.02.00

COSTA
(PPE)

Europees-Mediterrane partnerschap ,
MEDA-programma (wijziging
Verordening (EG) 1488/96)

CONT (A) 23.02.00 C5-0023/00

KHANBHAI
(PPE)

Begroting 2001: afdeling III CONT (A) 23.02.00

KHANBHAI
(PPE)

Financieel instrument EC Investment
Partners: afsluiting en afwikkeling
van projecten (verord. 213/96/EG)

CONT (A) 23.02.00 C5-0062/00

GRÖNER
(PSE)

Opleiding, scholing, jongeren:
mobiliteit van leerkrachten en
studenten

CULT (P) 22.02.00 C5-0052/00

HIERONYMI
(PPE)

Audiovisuele werken:
opleidingsprogramma vaklieden;
MEDIA-Opleiding 2001-2005

CULT (P) 22.02.00 C5-0059/00

SANDERS- TEN
HOLTE
(ELDR)

Kwaliteit schoolonderwijs: Europese
samenwerking inzake evaluatie.
Aanbeveling.

CULT (P) 22.02.00 C5-0053/00

IMBENI
(PSE)

Humanitaire hulp: evaluatie en
toekomst van de activiteiten van de
Gemeenschap (verord.
1257/96/EG.)Mededeling

DEVE (P) 23.02.00 C5-0044/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

SKINNER
(PSE)

Risico-kapitaal en het creëren van
werkgelegenheid: uitvoering van het
actieplan. Mededeling

ECON (P) 21.02.00 C5-0320/99

CERCAS
ALONSO
(PSE)

e-Europe: Informatiemaatschappij:
initiatief van de Commissie voor
Europese Raad Lissabon - 23/24
maart 2000

EMPL (A) 15.02.00 C5-0063/00

COCILOVO
(PPE)

Grote lijnen economisch beleid voor
2000

EMPL (A) 15.02.00

HOWITT
(PSE)

Gelijke behandeling van personen,
bestrijding van discriminatie op grond
van ras of afstamming

EMPL (A) 15.02.00 C5-0067/00

JÖNS
(PSE)

Begroting 2001: afdeling III EMPL (A) 15.02.00

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Gemeenschappelijk actieprogramma
voor de integratie van vluchtelingen

EMPL (A) 15.02.00

LYNNE
(ELDR)

Communautair actieprogramma ter
bestrijding van discriminatie 2001-
2006

EMPL (A) 15.02.00 C5-0046/00

GILLIG
(PSE)

Kwaliteit schoolonderwijs: Europese
samenwerking inzake evaluatie.
Aanbeveling.

EMPL (A) 24.02.00 C5-0053/00

PPE-Fraktie Opleiding, scholing, jongeren:
mobiliteit van leerkrachten en
studenten

EMPL (A) 24.02.00 C5-0052/00

T. MANN
(PPE)

Gelijke behandeling in
werkgelegenheid

EMPL (P) 15.02.00 C5-0068/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Dierenbescherming tijdens vervoer:
halteplaatsen voor voederen en
drenken van varkens (wijz. richtl.
91/628/EEG)

ENVI (A) 23.02.00 C5-0188/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GUE-Fraktie Nucleaire veiligheid:ontmanteling van
GCO-installaties en afvalbeheer.
Mededeling

ENVI (A) 23.02.00 C5-0214/99

ELDR-Fraktie Richtlijn inzake ongewenste stoffen
en producten in diervoeding

ENVI (A) 23.02.00 C5-0344/99

PPE-Fraktie Gevaarlijke stoffen en
preparaten:indeling c/m/r (21ste wijz.
richlijn 76/769/EG)

ENVI (P) 23.02.00 C5-0017/00

PSE-Fraktie Mengvoeders voor dieren : handel,
naspeurbaarheid, etikettering (wijz.
richtl. 79/373/EEG)

ENVI (P) 23.02.00 C5-0020/00

PPE-Fraktie Witboek voedselveiligheid ENVI (P) 23.02.00

VERTS/ALE-
Fraktie

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

ENVI (P) 23.02.00 C5-0079/00

MARTENS
(PPE)

Gelijke behandeling van personen,
bestrijding van discriminatie op grond
van ras of afstamming

FEMM (A) 23.02.00 C5-0067/00

PSE-Fraktie Communautair actieprogramma ter
bestrijding van discriminatie 2001-
2006

FEMM (A) 23.02.00 C5-0046/00

FERRER
(PPE)

Gevaarlijke stoffen en preparaten,
azokleurstoffen in leder (19e wijz.)

ITRE  (A) 24.02.00 C5-0312/99

LANGEN
(PPE)

Productie, presentatie en verkoop van
tabaksproducten (algehele
omwerking)

ITRE (A) 24.02.00 C5-0016/00

ZIMERAY
(PSE)

Luchtvervoer: instelling van één
Europees luchtruim. Mededeling

ITRE (A) 24.02.00 C5-0085/00

PPE-Fraktie Interoperabiliteit van het
conventionele Trans.Europese
spoorwegsysteem

ITRE (A) 24.02.00 C5-0301/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

FERRER
(PPE)

Akkoord EG-Mexico: uitvoering van
de artikelen 3, 4, 5, 6 en 12 van het
interimakkoord

ITRE (P) 24.02.00 C5-0076/00

PPE-Fraktie Autoindustrie: coverbanden, Verord.
108/EEG/V.N.

ITRE (P) 24.02.00

EDD-Fraktie Energie-efficiënte producten: kantoor-
en communicatieapparatuur,
etiketteringsprogramma

ITRE (P) 24.02.00 C5-0061/00

DEPREZ
(PPE)

Begroting 2001: afdeling III LIBE (A) 24.02.00

SWIEBEL
(PSE)

Gelijke behandeling in
werkgelegenheid

LIBE (A) 24.02.00 C5-0068/00

PSE-Fraktie Opleiding, scholing, jongeren:
mobiliteit van leerkrachten en
studenten

LIBE (A) 24.02.00 C5-0052/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Gelijke behandeling van personen,
bestrijding van discriminatie op grond
van ras of afstamming

LIBE (P) 24.02.00 C5-0067/00

CASHMAN
(PSE)

Communautair actieprogramma ter
bestrijding van discriminatie 2001-
2006

LIBE (P) 24.02.00 C5-0046/00

COELHO
(PPE)

Overschrijding buitengrenzen en
ontwikkeling van de samenwerking in
het kader van Schengen

LIBE (P) 24.02.00 C5-0042/00

FERRI
(PPE)

Samenwerking op het gebied van het
strafrecht: gemeenschappelijk
optreden inzake wederzijdse
evaluaties

LIBE (P) 24.02.00 C5-0039/00

KARAMANOU
(PSE)

Initiatief van de republiek Finland:
verordening betreffende de
verplichtingen inzake overname

LIBE (P) 24.02.00 C5-0319/99
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

Interne markt: strategie voor de
komende vijf jaar. Mededeling

PECH (A) 21.02.00 C5-0212/99

POHJAMO
(ELDR)

Begroting 2001: afdeling III RETT (A) 22.02.00

____________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het
Comité van de Regio's: Verdere stappen in het
radiospectrumbeleid - Resultaten van de openbare raadpleging
over het Groenboek

RETT
ITRE

COM (99) 538
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het
Comité van de Regio's: Naar een nieuw regelgevingskader voor
elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende
diensten - Herziening van de communicatieregelgeving 1999

JURI
ENVI
ITRE

COM (99) 539
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad over "fair trade" ITRE
ENVI
DEVE

COM (99) 619
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, de Europese Centrale Bank en het Economisch en Sociaal
Comité: Actieplan voor financiële diensten –
Voortgangsverslag

JURI
ENVI
ECON

COM (99) 630
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over het bezoldigingsstel

JURI
BUDG

COM (99) 650
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Beginselen en richtsnoeren voor het
audiovisuele beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk

JURI
ITRE
EMPL
ENVI
CULT

COM (99) 657
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Comité van Ambassadeurs
ACS-EG over de vordering bij de behandeling, voor het
toepassingsjaar 1998, van het geheel van transfers krachtens het
systeem voor de stabilisatie van de exportopbrengsten, ingesteld
bij de vierde ACS-EG-overeenkomst, zoals herzien bij de op 4
november 1995 te Mauritius getekende overeenkomst

DEVE COM (99) 696
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Communautaire strategie voor hormoonontregelaars
- Een groep stoffen waarvan wordt vermoed dat ze de
hormoonhuishouding van mensen en in het wild levende dieren
ontregelen

ITRE
ENVI

COM (99) 706
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Deelname van
kandidaat-lidstaten aan communautaire programma's,
agentschappen en comités

TOUT
AFET

COM (99) 710
def.

Mededeling van de Commissie: Vastgoedbeleid – Brussel BUDG COM (99) 713
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van het non-exportbeding, artikel
4, lid 1, van de richtlijn inzake de depositogarantiestelsels
(94/19/EG)

JURI
ECON

COM (99) 722
def.

_____________
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A. AANGENOMEN RESOLUTIES EN BESLUITEN1

VERGADERPERIODE VAN 2 T/M 3 FEBRUARI 2000
(Brussel)

B 5 - 0 1 0 1 E

Actualité et urgences

                                                
1 Deel A van dit overzicht is opgesteld door DG II, Directoraat B, Dienst follow-up parlementaire besluiten (tel. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).

De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals gewijzigd bij besluit van 15 april 1999
(B4-0365/1999, PB C 219 van 30.7.1999, blz. 374).
Verklaring van de afkortingen en tekens:
N   = Notulen, voorlopige uitgave, blz. nr. …
VV = Volledig verslag der vergaderingen, voorlopige uitgave, redevoering nr. ..

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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MEDEBESLISSINGSPROCEDURE

Eerste lezing

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

JURI/ Berger (A5-0007/2000)
03.02.2000 N blz.II/27
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-098, 3-105
Aantal aangenomen amendementen: 19
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden
voor de terbeschikkingstelling, in het raam van verrichting van grensoverschrijdende diensten, van
werknemers in loondienst die onderdaan van een derde land zijn
COM(1999) 3 - C4-0095/1999 - 1999/0012

Tweede lezing

♦ Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

JURI/Palacio Vallelersundi (A5-0005/2000)
03.02.2000 N blz.II/7
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van richtlijn 74/60/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (delen van het
interieur met uitzondering van achteruitkijkspiegels, plaats van de bedieningsorganen, dak of rol- of
schuifdak, rugleuning en achterzijde van de zitplaatsen)
9935/1/1999 - C5-0210/1999 - 1998/0089
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♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ENVI/Florenz (A5-0006/2000)
03.02.2000 N blz.II/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-034
Aantal aangenomen amendementen: 32
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende afgedankte voertuigen
8095/1/1999 - C5-0180/1999 - 1997/0194

Derde lezing

♦ Goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst van het Bemiddelingscomité

DELE/Langen (A5-0011/2000)
03.02.2000 N blz.II/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-140
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het Bemiddelingscomité
goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de beschikking van het Europees Parlement en
de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van hernieuwbare
energiebronnen in de Gemeenschap – Altener (1998-2002)
C5-0333/1999 - 1997/0370

DELE/Ahern (A5-0010/2000)
03.02.2000 N blz.II/13
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-145
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het Bemiddelingscomité
goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de beschikking van het Europees Parlement en
de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van de energie-efficiëntie –
Save (1998-2002)
C5-0334/1999 - 1997/0371
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DELE/Graça Moura (A5-0009/2000)
03.02.2000 N blz.II/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-161
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het Bemiddelingscomité
goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van een besluit van het Europees Parlement en de
Raad tot instelling van het programma "Cultuur 2000"
C5-0327/1999  - 1998/0169

RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel
♦  
JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 N blz.II/45
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-115
Ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van besluit 88/591/EGKS, EEG, Euratom tot instelling
van een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen
5713/1999 - C5-0020/1999 - 1999/0803

JURI/Marinho (A5-0003/2000)
03.02.2000 N blz.II/46
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-115
Ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van besluit 88/591/EGKS, EEG, Euratom tot instelling
van een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen
9614/1999 - C5-0167/1999 - 1999/0805

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

JURI/Berger (A5-0012/2000)
03.02.2000 N blz.II/37
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-098; 3-105
Aantal aangenomen amendementen: 16
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitbreiding van het vrij verrichten van
grensoverschrijdende diensten tot in de Gemeenschap gevestigde onderdanen van een derde land
COM(1999) 3 – C5-0050/2000 - 1999/0013
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AFET/Brok (A5-0022/2000)
03.02.2000 N blz.II/47
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-125, 3-127, 3-129
Aantal aangenomen amendementen: 7
Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van uitzonderlijke financiële bijstand aan
Kosovo
COM(1999) 598 – C5-0045/2000 – 1999/0240

OVERIGE BESLUITEN

RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦  jaarverslag(en) van andere instellingen waarover het Parlement zich moet uitspreken

FEMM/McNally (A5-0082/1999)
03.02.2000 N blz.II/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-222 van 20/1/2000,
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie "Vrouwen en
wetenschap" - Vrouwen mobiliseren om het wetenschappelijk onderzoek in Europa te verrijken
COM(1999) 76 – C5-0103/1999 – 1999/2106

AFCO/Dimitrakopoulos - Leinen (A5-0018/2000)
03.02.2000 N blz.II/51
Standpunt van de Raad: VV 3-071
Standpunt van de Commissie: VV 3-093
Resolutie van het Europees Parlement over de bijeenroeping van de Intergouvernementele
Conferentie
14094/1999 – C5-0341/1999 – 1999/0825
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♦ actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0101, 0102, 0103, 0106 en 0107/2000)2

03.02.2000 N blz.II/54
Standpunt van de Raad: VV 3-019
Standpunt van de Commissie: VV 3-020, 3-043, 3-045
Resolutie van het Europees Parlement over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk
en het voorstel om een coalitieregering tussen de ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij) en de FPÖ
(Oostenrijkse Vrijheidspartij) te vormen

____________________

                                                
2 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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VERGADERPERIODE VAN 14 T/M 18 FEBRUARI  2000
(Straatsburg)

Actualiteitendebat

E

E

EEEEE

Kosovo
B5-0141/2000

Spanje
B5-0149/2000

Arizona
B5-0152/2000

Angola
B5-0151/2000

Roemenië
B5-0164/2000 Tsjetsjenië

B5-0153/2000

Cambodja
B5-0154/2000
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MEDEBESLISSINGSPROCEDURE

Eerste lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

AGRI/ Böge (A5-0023/2000)
16.02.2000 N blz.II/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-137
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft
COM(1998)0623 - C4-0026/1999 - 1998/0324

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 N blz.II/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-025
Aantal aangenomen amendementen: 23
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
85/611/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's)
COM(1998)0449 - C4-0464/1998 - 1998/0243

ECON/ Schmidt (A5-0025/2000)
17.02.2000 N blz.II/20
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-025
Aantal aangenomen amendementen: 13
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
85/611/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) met het oog op de
reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen
COM(1998)0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242
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Tweede lezing

♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ENVI/ Lienemann (A5-0014/2000)
16.02.2000 N blz.II/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-304, 3-053
Aantal aangenomen amendementen: 14
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)
10233/2/1999 – C5-0224/1999 – 1998/0336

ENVI/ Lienemann (A5-0027/2000)
16.02.2000 N blz.II/24
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-289, 2-291, 3-067
Aantal aangenomen amendementen: 59
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt,
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid
9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067

INSTEMMINGSPROCEDURE

♦ Instemming met een internationale overeenkomst of toetredingsverdrag

JURI/ Cederschiöld (A5-0008/2000)
16.02.2000 N blz.II/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-335
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad
houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap van het WIPO-Verdrag inzake het
auteursrecht en het WIPO-Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen
11221/1999 - COM(1998)0249 - C5-0222/1999 - 1998/0141
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RAADPLEGINGSPROCEDURE

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

JURI/ Procedure zonder verslag (C5-0264/1999)
15.02.2000 N blz.II/ 5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen
het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen (gecodificeerde versie)
COM(1999) 365 - C5-0264/1999 - 1997/0338

ECON/ Knörr Borràs (A5-0013/2000)
17.02.2000 N blz.II/34
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-280
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93
betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten
COM(1999) 444 - C5-0174/1999 - 1999/0196

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

AFET/ Brok (A5-0029/2000)
17.02.2000 N blz.II/26
Standpunt van de Raad: VV 3-131, 3-150, 3-153
Standpunt van de Commissie: VV 3-132, 3-151, 3-156
Aantal aangenomen amendementen: 22
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van acties in het kader
van de pretoetredingsstrategie voor Cyprus en Malta
COM(1999) 535 - C5-0308/1999 - 1999/0199
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LIBE/ Cederschiöld (A5-0020/2000)
17.02.2000 N blz.II/35
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-290
Aantal aangenomen amendementen: 6
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Ontwerpkaderbesluit van de Raad tot versterking van de bescherming tegen valsemunterij met het
oog op het in omloop brengen van de euro
SN5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821

LIBE/ Di Pietro (A5-0019/2000)
17.02.2000 N blz.II/38
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-052
Aantal aangenomen amendementen: 59
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Ontwerpakte van de Raad tot vaststelling van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie
9636/1999 – C5-0091/1999 en SN 5060/1999 – C5-0331/1999 – 1999/0809

� Besluit de stemming uit te stellen (kwestie terugverwezen naar de bevoegde commissie)

AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)
16.02.2000 N blz.II/13
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-126, 2-128, 3-056
Aantal aangenomen amendementen: 5
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 70/524/EEG betreffende
toevoegingsmiddelen in de diervoeding
COM(1999) 388 - C5-0134/1999 - 1999/0168



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 53

Bulletin 13.03.2000
Sluiting van de redactie: 03.03.2000

- NL- PE 168.653

OVERIGE BESLUITEN

RESOLUTIES AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN

♦ verklaringen van de andere instellingen

PPE-DE, PSE, ELDR (B5-0143, 0144 en 0145/2000)3

17.02.2000 N blz.II/63
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-023, 2-072
Resolutie van het Europees Parlement over de strategische doelstellingen van de Commissie voor
een periode van vijf jaar

PPE-DE, Verts/ALE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0117, 0120, 0121, 0122 en 0123/2000)4

17.02.2000 N blz.II/66
Standpunt van de Raad: VV 3-014, 3-040
Standpunt van de Commissie: VV 3-015, 3-041
Resolutie van het Europees Parlement over de samenhang in het ontwikkelingsbeleid van de Unie

PSE, PPE-DE, Verts/ALE, UEN (B5-0126, 0127, 0129, en 0139/2000)5

17.02.2000 N blz.II/70
Standpunt van de Raad: VV 3-045, 3-126
Standpunt van de Commissie: VV 3-046, 3-127
Resolutie van het Europees Parlement over mensenrechten

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0124, 0128, en 0134/2000)6

17.02.2000 N blz.II/101
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-125
Resolutie van het Europees Parlement over de herstructurering van de Europese industrie, in het
bijzonder in verband met de sluiting van Goodyear in Italië en de problemen van ABB-Alstom

                                                
3 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
4 Idem.
5 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
6 Idem.
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♦ mondelinge vragen

LIBE/ (B5-0109/2000)
15.02.2000 N blz.II/6
Standpunt van de Raad: VV 3-127, 3-128, 3-149 van 19/01/2000
Standpunt van de Commissie: VV 3-130 van 19/01/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de vorderingen van 1999 in de verwezenlijking van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid volgens artikel 2, vierde streepje van het
Verdrag betreffende de Europese Unie

RETT/ (B5-0116/1999)
18.02.2000 N blz.II/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 5-026, 5-052
Resolutie van het Europees Parlement over Europese postdiensten

♦  jaarverslag(en) van de andere instellingen waarover het Europees Parlement zich moet
uitspreken

RETT/ McCarthy (A5-0026/2000)
15.02.2000 N blz.II/15
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-098, 1-100, 1-101
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpmededeling van de Commissie aan de
lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor een communautair initiatief voor economische en
sociale rehabilitatie van in crisis verkerende steden en voorsteden met het oog op een duurzame
stadsontwikkeling (URBAN)
COM(1999) 477 - C5-0242/1999 - 1999/2177

RETT/ Decourrière (A5-0028/2000)
15.02.2000 N blz.II/19
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-098, 1-100, 1-101
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpmededeling van de Commissie aan de
lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor een communautair initiatief op het gebied van
trans-Europese samenwerking ter stimulering van een harmonische en evenwichtige ontwikkeling
van de Europese ruimte (INTERREG)
COM(1999) 479 - C5-0243/1999 - 1999/2178
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AGRI/ Procacci (A5-0024/2000)
15.02.2000 N blz.II/26
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-098, 1-100, 1-101
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpmededeling van de Commissie aan de
lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor het communautaire initiatief voor
plattelandsontwikkeling (LEADER +)
COM(1999) 475 - C5-0259/1999 - 1999/2185

EMPL/ Stenzel (A5-0034/2000)
16.02.2000 N blz.II/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 1-098, 1-100, 1-101
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpmededeling van de Commissie aan de
lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor programma's in het kader van de communautaire
initiatieven (PCI's) waarvoor de lidstaten voorstellen voor steunverlening uit hoofde van het
EQUAL-initiatief kunnen indienen
COM(1999) 476 - C5-0260/1999 - 1999/2186

EMPL/ Andersson (A5-0033/2000)
16.02.2000 N blz.II/51
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 2-325
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                  Ja      Nee  ■
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie - Een
gemeenschappelijke strategie voor de modernisering van de sociale bescherming
COM(1999) 347 – C5-0253/1999 – 1999/2182

AFET/ Swoboda (A5-0031/2000)
17.02.2000 N blz.II/78
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-266
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Resolutie van het Europees Parlement over de aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende
machtiging van de Commissie om te onderhandelen over een stabilisatie- en
associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121
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RETT/ Viceconte (A5-0030/2000)
18.02.2000 N blz.II/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-231
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting:                                       Ja  ■     Nee  
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie: Het
werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken - Follow-up van de conclusies
en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau inzake toerisme en werkgelegenheid
COM(1999) 205 - C5-0112/1999 - 1999/2115

♦ actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0149, 0159, 0162, 0169 en 0175/2000)7

17.02.2000 N blz.II/87
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-156
Resolutie van het Europees Parlement over de golf van racisme en vreemdelingenhaat in El Ejido
(Almería)

PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0141, 0150, 0158 en 0176/2000)8

17.02.2000 N blz.II/89
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-194
Resolutie van het Europees Parlement over multi-etnisch geweld in Mitrovica, de situatie van in
Servië gevangen gehouden Kosovo-Albanezen en de zaak-Flora Brovina

PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN (B5-0151, 0160, 0165, 0166 en 0178/2000)9

17.02.2000 N blz.II/91
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-194
Resolutie van het Europees Parlement over persvrijheid in Angola

PPE-DE, ELDR, PSE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0152, 0157, 0163, 0171 en 0174/2000)10

17.02.2000 N blz.II/93
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-194
Resolutie van het Europees Parlement over het inheemse Dineh-volk
                                                
7 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
8 Idem.
9 Idem.
10 De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0153, 0155, 0156, 0172 en 0177/2000)11

17.02.2000 N blz.II/95
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-194
Resolutie van het Europees Parlement over de zaak Andrei Babitsky, de vrijheid van de media en
schendingen van de mensenrechten in Tsjetsjenië

PPE, ELDR (B5-0154 en 0161/2000)12

17.02.2000 N blz.II/97
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-194
Resolutie van het Europees Parlement over de noodzaak van een internationaal proces tegen de
Rode Khmers

PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0164, 0167, 0168, 0173 en 0179/2000)13

17.02.2000 N blz.II/99
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 4-205
Resolutie van het Europees Parlement over de milieuramp ten gevolge van een cyanidelekkage van
een Roemeense goudmijn in de rivieren de Lepos, Somes, Tisza en Donau

♦ een initiatiefverslag

DEVE/ Corrie (A5-0032/2000)
17.02.2000 N blz.II/74
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de werkzaamheden van de Paritaire
Vergadering ACS-EU in 1999

                                                
11 Idem.
12 Idem.
13 Idem.
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DIVERSE BESLUITEN

♦ Internationale overeenkomsten

AFCO/ Frassoni (A5-0021/2000)
17.02.2000 N blz.II/83
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: VV 3-273
Resolutie van het Europees Parlement over het akkoord tussen het Europees Parlement en de
Commissie over de modaliteiten voor de toepassing van het besluit van de Raad van 28 juni 1999
tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (1999/468/EG)

_____________



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 59

Bulletin 13.03.2000
Sluiting van de redactie: 03.03.2000

- NL- PE 168.653

B.  VRAGENUUR (B5-0009/00) 15 en 16 februari 2000

25 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Manuel MEDINA
ORTEGA

Controle op de toegang van olietankers tot de
communautaire wateren

H-0022/00

Anna KARAMANOU Hoge kindersterfte in Kosovo H-0024/00

Alexandros ALAVANOS Verwijzing van de NAVO naar het Internationaal
Strafgerechtshof

H-0027/00

Ursula SCHLEICHER Turkse blokkade van Armenië H-0028/00

Efstratios KORAKAS  Verslechtering van de situatie in Kosovo H-0031/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Etnische zuiveringsacties tegen Serviërs in Kosovo H-0122/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Opstelling van een Handvest van fundamentele
vrijheden

H-0035/00

Caroline LUCAS Verlening van exportkredietgaranties en de implicaties
daarvan voor de bouw van de Ilisu-dam in Turkije

H-0042/00

Patricia McKENNA Milieuproblemen veroorzaakt door het
ontwikkelingsproject van het havenbedrijf van
Drogheda en de rol van de Europese Rekenkamer

H-0044/00

Jonas SJÖSTEDT Statuut voor de leden van het Europees Parlement H-0053/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Anna KARAMANOU Grote kindersterfte in Kosovo H-0025/00

Ursula SCHLEICHER Turkse blokkade van Armenië H-0029/00

Ozan CEYHUN Implicaties voor de mensenrechten van de bouw van de
Ilisu-dam in Turkije

H-0040/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Opstelling van een Handvest van fundamentele vrijheden H-0036/00

Glyn FORD De artikelen 6.1, 7.1 7, 2 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie

H-0095/00

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

Mevrouw WALLSTROM

Paul LANNOYE Afval van elektrische en elektronische installaties H-0021/00

Maj THEORIN Gelijke kansen en milieu H-0026/00

Patricia McKENNA Het estuarium van de Boyne en het havenbedrijf van
Drogheda

H-0045/00

De Heer BARNIER

Alexandros ALAVANOS Partnerschap en het derde communautair bestek (CB) in
Griekenland

H-0020/00

Marie ISLER BÉGUIN Financiering door de Structuurfondsen van het
onderzoek op het gebied van de kernenergie voor civiel
gebruik

H-0041/00

Neil MacCORMICK Structuurfondsen en additionaliteit H-0052/00

María IZQUIERDO
ROJO

Bedrag dat Andalusië in de periode 2000-2006 uit de
structuurfondsen zal ontvangen

H-0088/00
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De Heer BOLKESTEIN

Luis BERENGUER
FUSTER

Nieuwe behuizing voor het Bureau voor harmonisatie
binnen de interne markt

H-0049/00

Jan ANDERSSON Zweedse uitzonderingsregels voor invoer van
alcoholhoudende dranken over de grens

H-0057/00

Bernd POSSELT Monopolie op alcohol en de interne markt H-0117/00

________________



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: 42
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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