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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
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\04A2000_NL.doc
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ANTWOORDEN OP VRAGEN AAN DE VOORZITTER
(Artikel 28/2 van het Reglement)

Vraag 16/99 van de heer Bart Staes  (Verts/ALE)

Betreft: Oplevering en de kostprijs van het IPE IV-gebouw in Straatsburg

Het IPE IV-gebouw te Straatsburg werd begin 1999 opgeleverd. Het werd door het EP op 20 juli in
gebruik genomen. Onmiddellijk circuleerden de meest vreemde cijfers over de werkelijke kostprijs
van het gebouw. Ook werden vragen gesteld rond de late oplevering van dit complex.

1. Mag ik van mevrouw de Voorzitter een tabel ontvangen met vermelding van de geplande
kostprijs van het gebouw en de werkelijke kostprijs? Wat is de financiële verhouding tussen
het Europees Parlement en de bouwheren? Kan mevrouw de Voorzitter mij meedelen welke
financiële inspanningen het Europees Parlement de komende jaren op zich zal moeten
nemen teneinde te kunnen voldoen aan de verdragsrechtelijke bepaling twaalf maal per jaar
in dit gebouw te kunnen vergaderen?

2. Kan mevrouw de Voorzitter mij tevens een gedetailleerd overzicht bezorgen van de kosten
die het Europees Parlement maakte tussen de datum van oplevering van het gebouw en de
ingebruikname op 20 juli 1999?

3. Kan mevrouw de Voorzitter mij een gedetailleerd overzicht bezorgen van de diverse
contacten tussen het Europees Parlement en de bouwheer, startend van de onderhandelingen
die leidden tot de inplanting van het gebouw aan de overkant van het gebouw van de Raad
van Europa tot de definitieve oplevering?

4. Mag ik tevens een vergelijking ontvangen van de oorspronkelijk geplande termijnen voor
oplevering en de werkelijke oplevering van het gebouw? Mag ik tevens vernemen wat de
redenen waren voor het laattijdig opleveren van het gebouw?

5. Het valt op dat er in het gebouw reeds betrekkelijk veel beschadigingen zijn (schade aan
vensterramen en deuren, krassen in muren, ...). Mag ik van mevrouw de Voorzitter
vernemen of deze beschadigingen al dan niet aanwezig waren voor de oplevering van het
gebouw? Zo ja, werd van deze beschadigingen een inventaris opgemaakt? Zo neen, wie
verantwoordelijk is voor deze beschadigingen?

6. De interne drukkerij van het EP is nog steeds gevestigd aan de overkant in het IPE I-
gebouw. Teneinde de gedrukte documenten in de buurt van de zittingszaal te krijgen, werd
naar verluidt een tunnel onder de III gebouwd die het IPE I-gebouw verbindt met het IPE
IV-gebouw. Een volautomatisch en computergestuurd systeem zou via deze tunnel alle
gedrukte documenten in de buurt van de zittingszaal brengen. Kan mevrouw de Voorzitter
deze geruchten bevestigen? Zo ja, wat is de kostprijs van deze beslissing? Waarom werd
niet overwogen de drukkerij onder te brengen in het nieuwe IPE IV-gebouw?
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Vraag 17/99 van de heer Bart Staes (Verts/ALE)

Betreft: Problemen bij de ingebruikname van het IPE IV-gebouw in Straatsburg

De ingebruikname van het nieuwe IPE IV-gebouw (Louise Weiss en Tour) in Straatsburg tijdens de
eerste plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg verliep bijzonder chaotisch.
De meest voorkomende klachten betroffen een totaal gebrek aan signalisatie, de slechte
toegangsmogelijkheden voor gehandicapten, air-conditioning, problemen in de persruimte, de
slechte werking van de liften, de lange wachttijden in de restaurants en de cafetaria en
verkeersproblemen bij de toegang tot het hoofdgebouw. Verder waren nogal wat gebruikers
ontstemd over het veelvuldig gebruik van zwart als decoratie van wanden. Dit geeft het gebouw een
sombere indruk.

Mag ik van mevrouw de Voorzitter vernemen hoe zij zal proberen deze problemen op te lossen
tegen de volgende plenaire bijeenkomst van het EP halverwege september 1999?

Antwoorden op vragen nrs. 16/99 en 17/99

Oplevering en kostprijs van het IPE IV-gebouw in Straatsburg

1. Mag ik van mevrouw de Voorzitter een tabel ontvangen met vermelding van de geplande
kostprijs van het gebouw en de werkelijke kostprijs? Wat is de financiële verhouding tussen
het Europees Parlement en de bouwheren? Kan mevrouw de Voorzitter mij meedelen welke
financiële inspanningen het Europees Parlement de komende jaren op zich zal moeten
nemen teneinde te kunnen voldoen aan de verdragsrechtelijke bepaling 12 maal per jaar in
dit gebouw te kunnen vergaderen?

De kostprijs van het gebouw was volgens het contract geraamd op 2.776.232.000 FF
volgens de prijzen in juli 1993.

Met de prijsherziening geeft dit eind 1998 een geactualiseerde waarde van ongeveer
2.975.000.000 FF.

Tussen het Parlement en de SERS bestaat een financiële band van respectievelijk huurder en
eigenaar, zoals bepaald in het contract en het bemiddelingsprotocol. Deze beide documenten
zijn goedgekeurd door het Bureau van het Europees Parlement, zonder bezwaar van de
financieel controleur.

De werkelijke definitieve kostprijs is nog niet vastgesteld, zoals bepaald in het contract. Het
Europees Parlement legt momenteel via het Secretariaat-generaal de laatste hand aan een
technische evaluatie met de SERS en de Franse regering om de definitieve kostprijs vast te
stellen.
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Het contract voorziet ook in de mogelijkheid om het gebouw aan te kopen, als het Europees
Parlement daarvoor kiest.

Er komen normaliter geen extra kosten behalve de enkele bijzondere
inrichtingswerkzaamheden om 12 keer per jaar in Straatsburg plenair te kunnen vergaderen.

2. Kan mevrouw de Voorzitter mij tevens een gedetailleerd overzicht bezorgen van de kosten
die het Europees Parlement maakte tussen de datum van oplevering van het gebouw en de
ingebruikname op 20 juli 1999?

Voor de vergaderperiode in juli 1999 heeft het Europees Parlement geen andere extra kosten
gehad dan die voor de ingebruikname van het gebouw (water, elektriciteit, gas, onderhoud
en veiligheid). Alle herstellingen zijn ten laste van de bouwheer, nl. de SERS. De Franse
regering heeft evenwel 30 miljoen FF uitgetrokken voor de dringende werkzaamheden die
met het oog op de vergaderperiode in juli moesten worden uitgevoerd.

3. Kan mevrouw de Voorzitter mij een gedetailleerd overzicht bezorgen van de diverse
contacten tussen het Europees Parlement en de bouwheer, startend van de onderhandelingen
die leidden tot de inplanting van het gebouw aan de overkant van het gebouw van de Raad
van Europa tot de definitieve oplevering?

Het Parlement heeft het initiatief tot de bouw van het Louise Weiss-gebouw genomen in het
kader van zijn resolutie van 5 april 1990 over het immobiliënbeleid van het Europees
Parlement: "Het Europees Parlement neemt met instemming kennis, na te zijn ingelicht over
de inhoud, van het besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 14 maart 1990
over het immobiliënbeleid."

Ten aanzien van Straatsburg werd besloten

"- de huur van het IPE III-gebouw te bevestigen, waardoor het aantal beschikbare
kantoren tot 1993 zal toenemen van 1.440 tot 1.606 en het aantal vergaderzalen van
18 tot 24;

- de Voorzitter en de secretaris-generaal te machtigen met de bevoegde instanties in
onderhandeling te treden met het oog op de spoedige realisering en de huur van 300
extra kantoren en een vergaderzaal die tijdens alle gewone plenaire vergaderingen
van het Parlement plaats biedt aan 750 parlementsleden;

 - de Voorzitter en de secretaris-generaal te gelasten met de bevoegde diensten van de
Raad van Europa onderhandelingen te voeren over de coördinatie van de
werkzaamheden en de verdeling van de beschikbare voorzieningen, ten einde een
normaal verloop van de gewone plenaire vergaderingen van het Parlement onder
optimale omstandigheden te waarborgen".
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Het Bureau heeft het programma in kwestie daarna gewijzigd ingevolge een aanbeveling
van een werkgroep over het door het Bureau uitgestippelde gebouwenbeleid (PIM). Het
gewijzigde programma zag er als volgt uit:

- 1.133 kantoren, inclusief de kantoren voor de leden,
- een grote vergaderzaal met 630 plaatsen voor de leden, uitbreidbaar tot

700 plaatsen,
- 29 vergaderzalen en 9 zalen voor bezoekers,
- een perszaal en een zaal voor persconferenties,
- 2 restaurants en 4 bars,
- 1.200 parkeerplaatsen.

De stad Straatsburg had de SERS (Société d'aménagement et d'Equipement de la Région de
Strasbourg) als bouwheer aangewezen. Deze instantie realiseert openbare bouwprojecten
voor de plaatselijke en regionale overheden.

Vervolgens heeft de administratie van het Europees Parlement volgens instructies die deze
op gezette tijden van de PIM-werkgroep heeft gekregen en daarin bijgestaan door een extern
adviesbureau, de firma BOVIS, met de vertegenwoordigers van de SERS en de architect, het
architectenbureau Archictecture Studio het gedetailleerde programma voor de bouw
uitgewerkt, het erfpachtcontract opgesteld en de kostprijs van het project berekend.

Nadat de PIM-werkgroep het ontwerpcontract met de juridische bepalingen, het
gedetailleerde programma en de kostprijs had goedgekeurd, heeft het Bureau op 31 maart
1994 besloten de Voorzitter toestemming te geven om de kaderovereenkomst te
ondertekenen.

4. Mag ik tevens een vergelijking ontvangen van de oorspronkelijk geplande termijnen voor
oplevering en de werkelijke oplevering van het gebouw? Mag ik tevens vernemen wat de
redenen waren voor het laattijdig opleveren van het gebouw?

Overeenkomstig het contract moest het gebouw op 31 december 1997 worden opgeleverd.
In het contract was ook bepaald dat de opleveringsdatum kon worden overschreden wegens
overmacht zoals ongunstige weersomstandigheden, stakingen, ernstige problemen met
leveranciers en bijkomende opdrachten voor werkzaamheden van de zijde van het Europees
Parlement. De definitieve oplevering vond plaats op 15 december 1998.

Ter behartiging van de belangen van het Europees Parlement was in het contract ook
bepaald dat het bedrijf, als het gebouw niet op de afgesproken datum kon worden
opgeleverd, 5.000.000 FF boete per maand diende te betalen tot de definitieve oplevering
aan het Europees Parlement.
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5. Het valt op dat er in het gebouw reeds betrekkelijk veel beschadigingen zijn (schade aan
vensterramen en deuren, krassen in muren, …). Mag ik van mevrouw de Voorzitter
vernemen of deze beschadigingen al dan niet aanwezig waren voor de oplevering van het
gebouw? Zo ja, werd van deze beschadigingen een inventaris opgemaakt? Zo neen, wie is
verantwoordelijk voor deze beschadigingen?

Bij de oplevering van het Louis Weiss-gebouw en de vaststelling van de voltooiing ervan
door het Europees Parlement is een uitgebreide inventaris van de staat van het gebouw
opgemaakt.
Voor alle geconstateerde gebreken en beschadigingen is de SERS aansprakelijk.
Beschadigingen die na de ingebruikname door het EP zijn gebeurd, komen ten laste van het
EP, tenzij het EP aantoont dat zij door derden zijn veroorzaakt.

6. De interne drukkerij van het EP is nog steeds gevestigd aan de overkant in het IPE I-
gebouw. Teneinde de gedrukte documenten in de buurt van de zittingzaal te krijgen werd
naar verluidt een tunnel onder de Ill gebouwd die het IPE I-gebouw verbindt met het
IPE IV-gebouw. Een volautomatisch en computergestuurd systeem zou via deze tunnel alle
gedrukte documenten in de buurt van de zittingzaal brengen. Kan mevrouw de Voorzitter
deze geruchten bevestigen? Zo ja, wat is de kostprijs van de beslissing? Waarom werd niet
overwogen de drukkerij onder te brengen in het nieuwe IPE IV-gebouw?

Er ligt inderdaad een tunnel onder de Ill die het Winston Churchill-gebouw verbindt met het
Louise Weiss-gebouw. Via deze tunnel kunnen documenten naar het Louise Weiss-gebouw
worden vervoerd met behulp van automatische karretjes met draadbesturing.
Het besluit om deze tunnel te bouwen en de drukkerij niet in het Louise Weiss-gebouw
onder te brengen werd door de toenmalige politieke autoriteiten genomen, te weten de PIM-
werkgroep (werkgroep gebouwenbeleid) en het Bureau.
Het programma voor het IPE IV-gebouw, zoals gevoegd bij de op 31 maart 1994
ondertekende kaderovereenkomst, voorziet in de bouw van de tunnel in kwestie. Het
Europees Parlement liet wel de mogelijkheid open om van de bouw af te zien. Daarom staat
in de financiële toelichting bij het contract dat het aangegeven bedrag de geraamde kostprijs
voor de bouw van de technische tunnel onder de rivier omvat en dat dit bedrag zou worden
afgetrokken, mocht het Europees Parlement definitief van de bouw afzien.
De PIM-werkgroep heeft zich na de ondertekening van het contract opnieuw gebogen over
deze keuzemogelijkheid die het programma bood en kwam op zijn vergadering van 20 april
1994 (Doc. PIM 651) tot de slotsom dat de tunnel wel degelijk moest worden gebouwd om
voor een goede verbinding tussen het WIC- en het LOW-gebouw te zorgen ten behoeve van
de drukkerij, voor technische verbindingen en uit veiligheidsoverwegingen. Het
aanvankelijke besluit van de PIM-werkgroep en het Bureau is dus niet ter discussie gesteld.

De kostprijs van de tunnel en de inrichting ervan is geraamd op 27,4 miljoen FF.
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Problemen bij de ingebruikname van het LOW-gebouw in Straatsburg

Mag ik van mevrouw de Voorzitter vernemen hoe zij zal proberen deze problemen op te lossen
tegen de volgende plenaire bijeenkomst van het EP halverwege september 1999?

In verband met de omstandigheden waaronder het nieuwe LOW-gebouw voor de vergaderperiode
in juli in gebruik werd genomen, kan ik u mededelen dat er op initiatief van de secretaris-generaal
een task force is opgericht met als doel de belangrijkste problemen die bij de openingszitting
werden geconstateerd, te verhelpen.

Deze task force heeft de hele periode juli-augustus gewerkt en er zijn diverse belangrijke
verbeteringen doorgevoerd. Het gaat hierbij in hoofdzaak om

- het aanbrengen van een nieuwe bewegwijzering die beter afgestemd is op de indeling van
het gebouw,

- verbetering van de klimaatregeling in de perszaal,
- de wachttijden in restaurants en cafetaria's,
- de toegang tot het hoofdgebouw.

Het probleem met betrekking tot de installatie van het gehandicapte EP-lid, de heer Crowley, zowel
in de grote vergaderzaal als in diens bureau, is naar diens tevredenheid verholpen. Uit voorzorg zijn
in de grote vergaderzaal nog zes andere speciale stoelen geïnstalleerd.

Het probleem met de liften is helaas nog niet opgelost. De installateur is gevraagd de nodige
verbeteringen aan te brengen met als doel de gebruikers tegen de vergaderperiode van oktober
optimale omstandigheden te bieden.

Het probleem van eventuele verbeteringen in de decoratie van de muren ten slotte is naar de
quaestoren verwezen.

______________________
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EUROPEES PARLEMENT

VRAGENUUR (B5-0201/00) 14 en 15 maart 2000

25 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Mensenrechten van vrouwen in Europa H-0141/00

Olivier DUPUIS Artikelen 6 en 7 van het VEU H-0148/00

Alexandros ALAVANOS "Actie voor de democratie" - Federale Republiek
Joegoslavië

H-0151/00

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Terdoodveroordeelde burgers van de Europese Unie H-0155/00

Claude TURMES Parlement en Euratom H-0158/00

Efstratios KORAKAS Schadevergoeding voor de slachtoffers van de tweede
wereldoorlog

H-0160/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Europese steun voor de filmindustrie H-0162/00

Jens-Peter BONDE Voorlichting van de burgers H-0166/00

William NEWTON
DUNN

Geheimhouding in de wetgevende werkzaamheden van
de Raad

H-0169/00
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Statuut van de wateren voor de westelijke Sahara in het
internationaal recht

H-0174/00

Bob van den BOS Landmijnen H-0241/00

Marie-Arlette CARLOTTI EU-beleid tegen mijnen H-0251/00

Íñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Initiatief "Dialoog over Europa" H-0212/00

Anna KARAMANOU Europa bedreigd door ecologische bommen H-0215/00

Antonios TRAKATELLIS Ongerustheid over het memorandum inzake de nucleaire
veiligheid van de kerncentrale van Kozlodoei in
Bulgarije

H-0242/00

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer LAMY

Richard HOWITT Handelspreferenties voor de minst ontwikkelde landen H-0206/00

Nicholas CLEGG Toetreding van China tot de WTO H-0208/00

María IZQUIERDO
ROJO

Kosten van de uitbreiding voor de landbouw H-0173/00

Emmanouil
BAKOPOULOS

Communautair initiatief LEADER: 2000-2006 H-0187/00

Carmen FRAGA
ESTÉVEZ

Evenwicht tussen de noordelijke en de zuidelijke
visserijovereenkomsten

H-0190/00

Hugues MARTIN Buitengewone uitvoersteun te verenigen met
Gemeenschapsrecht?

H-0195/00

Werner LANGEN Preventieve distillatie - verhoging van de contingenten H-0202/00



ALGEMENE INFORMATIE16

PE 168.654- NL -Bulletin 10.04.2000
Sluiting van de redactie: 31.03.2000

Mevrouw de PALACIO

Marie ISLER BÉGUIN Heropening van de spoorlijn Oloron-Canfranc H-0156/00

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Maximaal toegestane alcoholpromillages in het verkeer H-0163/00

Reinhold MESSNER Spoortraject Verona-München H-0164/00

______________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
MAART 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 38 9 29 5 0 0 0 de heer SEIXAS DA COSTA

Commissie 76 16 59 5 1 0 0 de heer PATTEN
de heer LAMY
de heer FISCHLER
de heer VERHEUGEN
mevrouw de PALACIO

Totaal 114 25 88 10 1 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN -  JAAR 20001

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

1/2000

2/2000

3/2000

288.126

289.155

289.159

Françoise GROSSETÊTE

COSSUTTA, MANISCO

DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS,  STOCKMANN,
van DAM

Pijnbestrijding

De aangekondigde sluiting van een
Goodyearfabriek in Italië

De herinnering aan de Holocaust

21.01.2000

21.02.2000

01.03.2000

21.04.2000

21.05.2000

01.06.2000

28

9

42

                                                
1 Situatie op 17.03.2000
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

20/00

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de kaderovereenkomst
tussen de gewapende fractie van het FRUD en de regering van Djibouti

Brussel, 21 februari 2000

De Europese Unie neemt met genoegen kennis van de op 7 februari ondertekende kaderovereen-
komst inzake hervorming en burgerlijke eendracht, die voorziet in opschorting van de vijandelijk-
heden tussen de regeringstroepen en de rebellen en vrijlating van de door beide partijen gevangen-
gehouden personen.

Zij hoopt dat deze overeenkomst, die de in december 1994 ondertekende overeenkomst opvolgt, zal
bijdragen tot de bestendiging van de vrede onder de bevolking, de consolidering van de democratie
en het ontwikkelingsproces in Djibouti.

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.

__________________

21/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de parlementsverkiezingen in Iran

Brussel, 25 februari 2000

De Europese Unie feliciteert het volk van Iran met zijn gehechtheid aan het democratische proces,
waarvan het blijk heeft gegeven door de massale opkomst bij de eerste ronde van de parlements-
verkiezingen op 18 februari. De Europese Unie is van oordeel dat de nieuwe Majles een belangrijke
factor zal zijn voor het vestigen van een op de rechtsstaat gegronde civiele maatschappij in de
Islamitische Republiek Iran.

De Europese Unie herinnert eraan dat zij reeds lang begaan is met een versteviging en verruiming
van de alomvattende dialoog die zij met Iran voert en zij spreekt opnieuw haar bereidheid uit om op
deze basis de banden met de Iraanse Regering nauwer aan te halen

_______________
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22/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente gebeurtenissen in Mitrovica

Brussel, 23 februari 2000

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de recente gebeurtenissen in Mitrovica en verklaart
opnieuw dat zij alle gewelddaden en verstoringen van de openbare orde krachtig veroordeelt.

De Europese Unie benadrukt dat zij UNSC-resolutie 1244 volledig steunt en gecommiteerd blijft
aan een multi-etnisch en ongedeeld Kosovo, waar alle bewoners, ongeacht hun etnische
achtergrond, in veiligheid kunnen leven.

De EU bevestigt opnieuw haar steun voor de inspanningen van de UNMIK en de KFOR om UNSC-
resolutie 124 uit te voeren, wat onder uiterst moeilijke omstandigheden moet gebeuren.
Weerspannigheid tegen en bedreiging van de internationale aanwezigheid in Kosovo zullen niet
worden getolereerd.

Er wordt op grote schaal in Kosovo geïnvesteerd om de voorwaarden te scheppen voor een
vreedzame, duurzame toekomst. De politieke, militaire en financiële inspanningen die de
internationale gemeenschap zich getroost voor de stabilisatie van Kosovo, verplichten alle
Kosovaarse burgers tot actieve medewerking om tot verzoening te komen. De leiders van de
verschillende gemeenschappen moeten deze boodschap duidelijk aan de bevolking overbrengen.

Tenslotte dringt de Europese Unie er bij de politieke leiders in Kosovo op aan, hun invloed aan te
wenden om een einde te maken aan het geweld en een matigende rol te spelen teneinde een
uitbreiding van de onlusten te voorkomen. De Europese Unie zal hen verantwoordelijk stellen voor
iedere verdere verspreiding van geweld. Hun aanhoudende constructieve opstelling is van
doorslaggevend belang om vorm te geven aan een vreedzaam, multi-etnisch Kosovo.

__________________



ALGEMENE INFORMATIE 21

PE 168.654- NL -Bulletin 10.04.2000
Sluiting van de redactie: 31.03.2000

23/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het constitutionele referendum in Zimbabwe

Brussel, 25 februari 2000

De Europese Unie constateert dat het referendum van 12/13 februari bevestigd heeft dat het volk
van Zimbabwe vastbesloten is deel te nemen aan het politieke leven van het land, en daarmee een
bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de democratie in Zimbabwe. De Europese Unie is
tevens ingenomen met de ordelijke en vreedzame wijze waarop de stemming heeft plaatsgevonden.

De Europese Unie hoopt dat de Parlementsverkiezingen van 2000 in een even vreedzaam en
ordelijk klimaat zullen plaatsvinden, met inachtneming van de regels en beginselen van de
democratie als basis voor de verdere ontwikkeling van het land.

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.

__________________

24/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie van Mgr. Emmanuel Kataliko

Brussel, 29 februari 2000

De Europese Unie heeft kennis genomen van het verbod dat op 12 februari bij zijn terugkeer uit
Kinshasa is opgelegd aan Mgr. Emmanuel Kataliko om zich naar de zetel van zijn diocees in
Bukavu te begeven, en van zijn verbanning naar Butembo.

De Europese Unie spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over deze gang van zaken en over de
belemmeringen die de terugkeer van Mgr. Kataliko naar Bukavu in de weg blijven staan.

Zij doet een beroep op de rebellen van de RCD Goma om hun mondelinge toezegging gestand te
doen, alsook op de Rwandese regering, om alles in het werk te stellen opdat Mgr. Emmanuel
Kataliko onverwijld in alle veiligheid naar de zetel van zijn diocees in Bukavu kan reizen om daar,
overeenkomstig zijn wens en die van de bevolking, zijn pastorale missie te hervatten.

De 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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25/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de humanitaire hulp aan Zuid-Sudan

Brussel, 8 maart 2000

De Europese Unie spreekt haar grote bezorgdheid uit over de voorwaarden die de SPLM/SRRA
heeft opgelegd aan de in zuidelijk Sudan werkende NGO's, waardoor vele van deze organisaties
zich uit het gebied hebben moeten terugtrekken.

Als een van de grootste humanitaire hulpverleners aan de door de SPLM/SRRA gecontroleerde
gebieden, is de Europese Unie ten zeerste verontrust over de gevolgen van deze situatie, die een
bedreiging vormt voor het leven van duizenden mensen die vanwege de burgeroorlog in het land
toch al gevaar lopen. De EU maakt zich tevens zorgen over het feit dat zowel het personeel als de
goederen van de humanitaire hulp nu nog meer gevaar lopen.

De Europese Unie doet een oproep tot de SPLM/SSRA om de onderhandelingen met de NGO's zo
spoedig mogelijk te hervatten, teneinde de voorwaarden te scheppen waaronder de NGO's hun
humanitaire activiteiten vrij en in overeenstemming met het internationaal humanitair recht kunnen
voortzetten.

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

_______________

26/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake het besluit van het
Oekraïnse parlement de doodstraf af te schaffen en Protocol 6 bij het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bekrachtigen
Brussel, 29 februari 2000

De Europese Unie is ingenomen met het besluit van het Oekraïnse parlement de doodstraf af te
schaffen en Protocol 6 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden betreffende de afschaffing van de doodstraf te bekrachtigen.

De Europese Unie meent dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke
waardigheid en tot de gestage ontwikkeling van de mensenrechten en herhaalt dat zij streeft naar de
algehele afschaffing van, of althans de instelling van moratoria op executies als een eerste stap naar
de verwezenlijking van dat doel.
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Het besluit van het Oekraïnse parlement tot afschaffing van de doodstraf en bekrachtiging van
Protocol 6 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, het eerste instrument in het internationale recht dat de afschaffing van de
doodstraf wettelijk verplicht stelt voor de verdragsluitende partijen, zijn zeer belangrijke
maatregelen voor de bescherming van de mensenrechten in Oekraïne en voor de algehele
afschaffing van de doodstraf, die het uiteindelijke doel van de Europese Unie is als neergelegd in de
in juni 1998 aangenomen verklaring en richtsnoeren van de EU.

Deze belangrijke besluiten dragen tevens bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de
gemeenschappelijke strategie ten aanzien van Oekraïne inzake de bevordering van de
mensenrechten, en versterken het strategisch partnerschap tussen de EU en Oekraïne.

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

___________________

27/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag

inzake de niet-verspreiding van kernwapens
Brussel, 5 maart 2000

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kern-
wapens, dat op 5 maart 1970 in werking is getreden, betuigt de Europese Unie nogmaals haar
krachtige steun aan dit Verdrag.

Voor de Unie dient het Non-Proliferatieverdrag (NPV) een sleutelrol te spelen in het versterken van
wereldwijde vrede en veiligheid en blijft het de hoeksteen van het wereldwijde non-proliferatie-
bestel en het fundament waar verdere kernontwapening op steunt.

De Unie juicht toe dat reeds 187 landen partij zijn bij het Verdrag, maar is toch van mening dat
ondertekening door alle landen de sleutel is voor de versterking van de doelstellingen van wereld-
wijde non-proliferatie en ontwapening, die de kern van het beleid van de Unie vormen. Daarom
roept de EU de staten die zulks nog niet hebben gedaan, op het nodige te doen om tot het NPV toe
te treden.
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De EU is sterk gehecht aan een beter, hoopgevender en internationaal veilig klimaat voor allen.
Haar lidstaten zullen zowel collectief als individueel alles in het werk stellen om de in 2000 te
houden NPV-toetsingsconferentie, die volgens de planning binnenkort in New York haar werk-
zaamheden aanvat, te doen slagen, en roepen alle andere staten die partij zijn bij het Verdrag op dit
streven met hen te delen.

De 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.

_____________________

28/00

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,
over de schending van het recht op vrije meningsuiting in Servië

Brussel, 3 maart 2000

De Europese Unie is ernstig verontrust over de aanhoudende schending door de Servische
autoriteiten van het recht op vrije meningsuiting.

De openlijke dreigementen aan het adres van de onafhankelijke media tonen aan dat het bewind een
beleid van willekeur en discriminatie voert om onafhankelijke stemmen het zwijgen op te leggen.

Het recente geval van de heer Dusan Mihajlovic, voorzitter van de Nieuwe Democratie, die in staat
van beschuldiging is gesteld omdat hij onjuiste informatie zou hebben verspreid en de openbare
orde zou hebben verstoord, is het zoveelste in een lange reeks van pogingen van de Servische
autoriteiten om de vrije meningsuiting aan banden te leggen.

De Europese Unie wijst er andermaal op, dat naar haar diepste overtuiging de uitoefening van de
vrijheid van meningsuiting een van de hoekstenen van de democratie is, en dat het Servische volk
vrijelijk uiting moet kunnen geven aan zijn politieke wil.

_____________________
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29/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de illegale bezetting van boerderijen in Zimbabwe

Brussel, 13 maart 2000

De Europese Unie heeft met bezorgdheid kennis genomen van de illegale bezetting van meer dan
200 landbouwbedrijven in Zimbabwe door groepen oudstrijders.

Zij constateert dat dit verschijnsel steeds grotere vormen aanneemt en soms vergezeld gaat van
materiële schade, bedreigingen en gewelddadigheden die in een democratisch land onaanvaardbaar
zijn. Deze bezettingen vormen een ernstige aantasting van het eigendomsrecht en de bij de grond-
wet gegarandeerde vrijheden. Zij dreigen bovendien de lopende activiteit in de landbouw en de
komende oogst in gevaar te brengen, juist nu Zimbabwe een economische crisis zonder weerga
doormaakt en een deel van zijn voedselreserves is vernietigd door de overstromingen.

De Europese Unie, die de voornaamste ontwikkelingspartner van Zimbabwe is, doet derhalve een
beroep op de Zimbabwaanse regering om de wet te handhaven en de openbare orde en de civiele
bescherming te herstellen. Zij bevestigt nogmaals dat zij hecht aan een geordende en transparante
landbouwhervorming, die de rechten van alle burgers eerbiedigt en verenigbaar is met de eisen van
de economische ontwikkeling van het land.

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

_________________
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30/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het uitstel van de
parlementsverkiezingen en lokale verkiezingen in Haïti

Brussel, 15 maart 2000

De Europese Unie neemt akte van het uitstel van de parlementsverkiezingen en lokale verkiezingen
in Haïti en van de nieuwe data (9 april-21 mei) die de voorlopige verkiezingsraad heeft voorgesteld.

Zij betreurt dat de Haïtiaanse autoriteiten, veertien maanden nadat het parlement ontbonden werd
verklaard en één jaar nadat de voorlopige verkiezingsraad werd aangewezen, ondanks de aanzien-
lijke internationale hulp nog steeds niet aan de vereiste voorwaarden voor eerlijke, rechtvaardige en
transparante verkiezingen hebben kunnen voldoen, terwijl de bevolking haar grote belangstelling en
verantwoordelijkheidszin heeft getoond door zich massaal als kiezer te laten registreren en de
politieke partijen hebben verklaard gereed te zijn voor de stembusgang.

De integriteit van het electorale proces vereist dat dit laatste uitstel van zo kort mogelijke duur is, en
dat het definitieve tijdschema zodanig is dat de kamer van volksvertegenwoordigers, conform de
grondwet, de tweede maandag van de maand juni 2000 bijeen kan komen.

De Europese hulp kan slechts worden voortgezet en tot volle ontwikkeling komen wanneer alle
grondwettelijke organen van de staat kunnen functioneren.

De Europese Unie blijft bereid haar bijdrage te leveren aan de voortzetting van het democratische
proces in Haïti.

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

ADVIES
van het Economisch en Sociaal Comité

over
"De intergouvernementele conferentie 2000 -

De rol van het Europees Economisch en Sociaal Comité"
_______________

Op 24 november 1999 heeft het bureau van het Comité een ad hoc-groep bestaande
uit de leden SIGMUND, LITTLE en PIETTE, corapporteurs, belast met de voorbereiding van een
initiatiefadvies over

"De intergouvernementele conferentie 2000 - De rol van het Europees Economisch en Sociaal
Comité".

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 370e zitting van 1 en 2 maart
2000 (vergadering van 1 maart 2000) het volgende advies uitgebracht, dat met 137 stemmen vóór
en 10  tegen, bij 25 onthoudingen, is goedgekeurd:

*

*          *
1. Inleiding

Met de komende grootschalige uitbreiding voor de deur staat de Europese Unie voor
een ongekende uitdaging, waarop een gepaste reactie van de Europese instellingen geboden is.

Zo zal de Unie nog voor de uitbreiding moeten overgaan tot een institutionele
hervorming, tenminste indien zij op efficiënte, coherente en doorzichtige wijze wil blijven
functioneren en garant wil blijven staan voor de naleving van een aantal beginselen die alle lidstaten
hoog in het vaandel dragen, te weten vrijheid en democratie, eerbiediging van de mensenrechten en
de fundamentele vrijheden, en het beginsel van de rechtsstaat.

Alle instellingen en organen van de EU worden dus verzocht zich te beraden over
een interne hervorming en een aantal voorstellen in die zin in te dienen.

Het ESC is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als platform voor de
maatschappelijke organisaties.

Dit uitgangspunt loopt dan ook als een rode draad door de bijdrage van het ESC aan
de IGC 2000, waarmee het de voorbereiding van de uitbreiding en de Europese integratie een
duwtje in de rug hoopt te geven.
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2. De huidige rol van het comité

Het ESC, dat werd ingesteld bij het Verdrag van Rome, is het enige Europese
adviesorgaan dat "alle sectoren van het economische en sociale leven" bijeenbrengt, en fungeert als
discussieforum voor de vertegenwoordigers van de vele verschillende maatschappelijke
organisaties.

Het ESC telt op dit moment 222 leden, waaronder vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemersorganisaties, landbouwers, vervoerders, het MKB, het ambacht, de vrije
beroepen, coöperaties, consumenten, de milieusector, vrijwilligersorganisaties, en gezins- en
jeugdverenigingen. Het aantal vertegenwoordigers verschilt van lidstaat tot lidstaat. Het ESC is
kortom een niet-politieke vergadering die kan bogen op een schat aan ervaring en medewerking van
alom erkende deskundigen.

De besluitvorming binnen het ESC stoelt op consensus, en vormt aldus de volmaakte
afspiegeling van de communicatie binnen de maatschappelijke organisaties. Het ESC is de plaats
waar de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld informatie uit de eerste hand
krijgen en in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt uiteen te zetten en hun belangen te
behartigen. Aangezien het ESC dicht bij de burger staat draagt het verder ook rechtstreeks en
doeltreffend bij aan het transparante en democratische verloop van de Europese integratie. Het ESC
is meer dan de institutionele invulling van de raadpleging van de economische en sociale kringen,
het fungeert namelijk ook en vooral als bruggenhoofd tussen Europa en het maatschappelijk
middenveld in al zijn verscheidenheid en complexiteit.

3. De behoefte aan verandering

Het ESC heeft altijd beklemtoond dat de Europese integratie niet mag worden
beschouwd als een afgerond geheel, maar een proces is dat niet kan worden stilgezet. Vandaar dat
het ESC tijdens de laatste intergouvernementele conferenties steeds heeft gepleit voor
hervormingen die meer vaart kunnen zetten achter deze ontwikkeling.

De komende uitbreiding is voor de EU dan ook niet alleen een uitdaging, maar de
ideale gelegenheid om institutionele hervormingen door te voeren. Het ESC zou graag zien dat het
de nodige armslag krijgt om een nog efficiëntere bijdrage te kunnen leveren aan de Europese
integratie, en aan een succesrijke uitbreiding en om in te kunnen spelen op de behoeften van een
veranderende participatiemaatschappij.
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4. Richtsnoeren

4.1 Samenstelling

Het ESC bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke
organisaties.

Zaak is er bij de samenstelling op toe te zien dat de verschillende sectoren van het
economische en sociale leven en het algemeen belang evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

Wat zijn interne organisatie aangaat, spreekt het ESC zich zonder meer uit voor het
behoud van de huidige indeling in drie groepen. De groepen I en II vertegenwoordigen de sociale
partners, groep III fungeert als spreekbuis voor de andere maatschappelijke organisaties in de EU,
en vult zo de rijke schakering van vertegenwoordigers in het ESC goed aan.

4.2 Benoeming

De huidige regeling voor de benoeming van de leden moet van toepassing blijven
om redenen van subsidiariteit en doorzichtigheid, alsook om de noodzakelijke rechtstreekse
communicatie tussen de maatschappelijke organisaties van de lidstaten en het ESC in stand te
houden.

Het ESC sluit echter niet uit dat daarnaast op termijn een beperkt aantal leden
rechtstreeks benoemd wordt door representatieve Europese organisaties die door de EU-instellingen
zijn erkend; daarbij dient rekening te worden gehouden met eventuele veranderingen van
soortgelijke strekking die bij andere instellingen zouden worden doorgevoerd. Over de regels voor
dergelijke benoemingen zou moeten worden nagedacht.

4.3 Ledenaantal

Het ESC is zich er ten volle van bewust dat verdere uitbreiding van de EU een
beperktere stijging van het aantal leden noodzakelijk maakt.

In het licht daarvan wil het er wel op wijzen dat het algemene beginsel van gelijke
behandeling van het ESC en het Comité van de Regio's moet worden nageleefd.

Voorts dient erop te worden toegezien dat het geografische evenwicht niet in het
gedrang komt, en dat de kleine lidstaten adequaat vertegenwoordigd zijn.
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4.4 Duur van het mandaat

De duur van het mandaat van de leden zou moeten worden opgetrokken tot vijf jaar,
zodat de vernieuwing van het ESC gelijk opgaat met de vernieuwingen van de Commissie en het
Parlement.

Leden moeten herbenoembaar blijven.

4.5 Taak van het Comité

Er zijn diverse verbeteringen denkbaar.

De verplichte raadpleging moet blijven bestaan, en zou eventueel zelfs kunnen
worden uitgebreid tot nieuwe gebieden zoals cultuur, het migratiebeleid en het beginsel van non-
discriminatie.

Wel zou de beslissing of het al dan niet zin heeft advies uit te brengen over een
bepaald Commissievoorstel, aan het ESC zelf kunnen worden overgelaten. In dat geval zou het de
Commissie op de hoogte brengen van zijn motieven.

Voor het ESC is het van bijzonder belang dat het zijn adviserende rol al in een vroeg,
verkennend stadium van de uitwerking van nieuwe wetgeving kan spelen. Om daarvoor meer tijd te
kunnen uittrekken en zich te kunnen concentreren op de belangrijkste dossiers, is het ESC
voornemens selectiever te werk te gaan.

Om de besluitvormingsprocedure transparanter te maken is follow-up van de op
verzoek van een Europese instelling uitgebrachte adviezen noodzakelijk. Zo zouden de Europese
instellingen die zich door het ESC laten adviseren bekend moeten maken welk gevolg zij aan op
hun verzoek uitgebrachte adviezen hebben gegeven.

Om de meerwaarde die het ESC de werkzaamheden van de andere instellingen
meegeeft beter uit de verf te doen komen en het ESC om te vormen tot bruggenhoofd tussen Europa
en de maatschappelijke organisaties, moet verder ook zijn raadgevende functie worden verbeterd,
m.n. door:
− de mogelijkheid van prelegislatieve, "aftastende" raadpleging van het ESC door de Commissie in

te voeren;
− het ESC bij raadplegingen over bepaalde complexe onderwerpen een organisatorische of

coördinerende functie te geven;
− het ESC uit te roepen tot platform voor de "burgerdialoog" tussen de diverse organisaties van de

civiele samenleving;
− de rol van het ESC als overlegorgaan voor de economische en sociale partners te versterken.

Het ESC zal ook eigener beweging meer aandacht gaan schenken aan de follow-up
en de invloed van zijn adviezen.
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4.6 De erkenning van het comité als volwaardige instelling

5. Wijzigingsvoorstellen m.b.t. de verdragsartikelen betreffende het ESC

HUIDIGE TEKST VAN HET EG-
VERDRAG

VOORSTELLEN VAN HET ESC

Artikel 257 (ex artikel 193)

Er wordt een Economisch en Sociaal Comité
van raadgevende aard ingesteld.

Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van
alle sectoren van het economische en sociale
leven, met name van de producenten,
landbouwers, vervoerders, werknemers,
handelaren en ambachtslieden, van de vrije
beroepen en van het algemeen belang.

Artikel 257

Er wordt een Europees Economisch en
Sociaal Comité van raadgevende aard
ingesteld.

Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers
van de verschillende economische en sociale
organisaties uit het maatschappelijk
middenveld*.

Bij de samenstelling wordt gezorgd voor een
adequate vertegenwoordiging van de
verschillende sectoren en van het algemeen
belang.

Artikel 258 (ex artikel 194)

Het aantal leden van het Comité is als volgt
vastgesteld:

België 12
Denemarken 9
Duitsland 24
Griekenland 12
Spanje 21
Frankrijk 24
Ierland 9
Italië 24
Luxemburg 6
Nederland 12
Oostenrijk 12
Portugal 12
Finland 9
Zweden 12
Verenigd Koninkrijk 24.

Artikel 258

Het aantal leden van het Comité bedraagt:

(...) nog te bepalen

Het aantal leden per lidstaat wordt als volgt
vastgesteld:

(...) nog te bepalen



ALGEMENE INFORMATIE32

PE 168.654- NL -Bulletin 10.04.2000
Sluiting van de redactie: 31.03.2000

HUIDIGE TEKST VAN HET EG-
VERDRAG

VOORSTELLEN VAN HET ESC

De leden van het Comité worden door de
Raad met eenparigheid van stemmen voor
vier jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

De leden van het Comité worden door de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen voor vijf jaar benoemd. Zij zijn
herbenoembaar.

De leden van het Comité mogen niet
gebonden zijn door enig imperatief mandaat.
Zij oefenen hun ambt volkomen
onafhankelijk uit in het algemeen belang van
de Gemeenschap.

De leden van het Comité mogen niet gebonden
zijn door enig imperatief mandaat. Zij oefenen
hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het
algemeen belang van de Gemeenschap.

De Raad stelt met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen de vergoedingen
van de leden van het Comité vast.
Artikel 259 (ex artikel 195)

1. Met het oog op de benoeming van de leden
van het Comité, zendt elke lidstaat aan de
Raad een lijst waarop tweemaal zoveel
kandidaten voorkomen als er zetels
toegekend zijn voor zijn onderdanen.

Bij de samenstelling van het Comité moet
rekening worden gehouden met de noodzaak,
aan de verschillende sectoren van het
economische en sociale leven een passende
vertegenwoordiging te verzekeren.

2. De Raad raadpleegt de Commissie. Hij kan
de mening vragen van de Europese
organisaties die representatief zijn voor de
verschillende economische en sociale
sectoren welke belang hebben bij de activiteit
van de Gemeenschap.

Artikel 259

1. Met het oog op de benoeming van de leden
van het Comité, zendt elke lidstaat aan de Raad
een lijst waarop tweemaal zoveel kandidaten
voorkomen als er zetels toegekend zijn voor
zijn onderdanen.

Bij de samenstelling van het Comité moet
rekening worden gehouden met de noodzaak,
aan de verschillende economische en sociale
organisaties uit het maatschappelijk
middenveld een passende vertegenwoordiging
te verzekeren en te zorgen voor geografisch
evenwicht.

2. De Raad raadpleegt de Commissie. Hij kan
de mening vragen van de Europese organisaties
die representatief zijn voor de verschillende
economische en sociale sectoren welke belang
hebben bij de activiteit van de Gemeenschap.
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Artikel 260 (ex artikel 196)

Het Comité kiest, voor een periode van twee
jaar, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn
bureau.

Het Comité stelt zijn reglement van orde
vast.

Het Comité wordt door zijn voorzitter
bijeengeroepen op verzoek van de Raad of
van de Commissie. Het kan eveneens op
eigen initiatief bijeenkomen.

Artikel 260

Het Comité kiest, voor een periode van
tweeënhalf jaar, uit zijn midden zijn voorzitter
en zijn bureau.

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Het Comité wordt door zijn voorzitter
bijeengeroepen.
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HUIDIGE TEKST VAN HET EG-
VERDRAG

VOORSTELLEN VAN HET ESC

Artikel 261 (ex artikel 197)

Het Comité omvat gespecialiseerde
afdelingen voor de voornaamste terreinen
waarop dit Verdrag van toepassing is.

De gespecialiseerde afdelingen verrichten
hun werkzaamheden binnen het raam van de
algemene bevoegdheden van het Comité. De
gespecialiseerde afdelingen kunnen niet
buiten het Comité om worden geraadpleegd

Artikel 261

Het Comité omvat gespecialiseerde afdelingen
voor de voornaamste terreinen waarop dit
Verdrag van toepassing is.

Het Comité bepaalt de wijze waarop het zijn
werkzaamheden organiseert.

Binnen het Comité kunnen voorts subcomités
worden ingesteld om over bepaalde
onderwerpen of op bepaalde gebieden
ontwerpadviezen op te stellen, welke ter
bespreking aan het Comité moeten worden
voorgelegd.

Het reglement van orde stelt de wijze van
samenstelling en de bevoegdheden van de
gespecialiseerde afdelingen en van de
subcomités vast.

Het treft de nodige maatregelen om bij het
opstellen van zijn adviezen de mening te
kunnen vragen van de verschillende
economische en sociale organisaties uit het
middenveld die representatief zijn op
Europees niveau.
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Artikel 262 (ex artikel 198)

Het Comité moet door de Raad of door de
Commissie worden geraadpleegd in de
gevallen voorzien in dit Verdrag. Het kan
door deze instellingen worden geraadpleegd
in alle gevallen waarin zij het wenselijk
oordelen. Het Comité kan, in de gevallen
waarin het dit wenselijk acht, het initiatief
nemen om een advies uit te brengen.

Indien de Raad of de Commissie zulks
noodzakelijk achten, stellen zij aan het
Comité een termijn voor het uitbrengen van
advies; deze termijn mag niet korter zijn dan
een maand, te rekenen vanaf het tijdstip
waarop de desbetreffende mededeling aan de
voorzitter wordt gericht. Na afloop van de
gestelde termijn kan worden gehandeld
zonder het advies af te wachten.

Artikel 262

Het Comité moet door de Raad of door de
Commissie worden geraadpleegd in de gevallen
voorzien in dit Verdrag.

Het Comité brengt advies uit over een
wetgevingsvoorstel van de Commissie of over
enig ander onderwerp wanneer het dit
wenselijk acht. Daarenboven kan het Comité
worden geraadpleegd door het Europees
Parlement, de Raad of de Commissie.

Indien het Europees Parlement, de Raad of de
Commissie zulks noodzakelijk achten, stellen
zij aan het Comité een termijn voor het
uitbrengen van advies; deze termijn mag niet
korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf het
tijdstip waarop de desbetreffende mededeling
aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van
de gestelde termijn kan worden gehandeld
zonder het advies af te wachten.
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HUIDIGE TEKST VAN HET EG-
VERDRAG

VOORSTELLEN VAN HET ESC

Het advies van het Comité en het advies van de
gespecialiseerde afdeling, alsmede een verslag
van de besprekingen, worden aan de Raad en
aan de Commissie gezonden.

Het Comité kan door het Europees Parlement
worden geraadpleegd

Het advies van het Comité alsmede een
verslag van de beraadslagingen, worden aan
het Europees Parlement, de Raad en aan de
Commissie gezonden.

De instellingen laten het Comité weten of
gevolg is gegeven aan het gevraagde
advies.

Brussel, 1 maart 2000

De voorzitster
van het
Economisch en Sociaal Comité

B. RANGONI MACHIAVELLI

De secretaris-generaal
van het
Economisch en Sociaal Comité

P. VENTURINI

*

*          *

N.B.: De bijlage is opgenomen op de volgende bladzijde.
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B I J L A G E
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité

Het volgende wijzigingsvoorstel, waarvóór ten minste een kwart van de stemmen is
uitgebracht, is tijdens de beraadslagingen verworpen:

Wijzigingsvoorstel van de leden MALOSSE, PARI, RODRÍGUEZ GARCÍA CARO
en VEVER.

Par. 2 - tweede alinea

Deze alinea als volgt te doen luiden:

" Het ESC telt op dit moment 222 leden, waaronder vertegenwoordigers van werkgevers- en
werknemersorganisaties, landbouwers, vervoerders, het MKB, het ambacht, de vrije beroepen,
coöperaties, consumenten, de milieusector, vrijwilligersorganisaties, en gezins- en
jeugdverenigingen. Het aantal vertegenwoordigers verschilt van lidstaat tot lidstaat. Tevens
ontwikkelen veel leden activiteiten en bekleden zij functies in representatieve Europese
organisaties die door de EU-instellingen zijn erkend. Het ESC is kortom een niet-politieke
vergadering die kan bogen op een schat aan ervaring en medewerking van alom erkende
deskundigen."

Uitslag van de stemming

Tegen:           100
Vóór:              47
Onthoudingen:12.

_____________________
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COMITÉ  VAN REGIO'S

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Secretaris-generaal van het Comité van Regio's heeft het Europees Parlement op 8 maart ll. ter
informatie de samenstelling van het Bureau 2000-2002 toegestuurd, dat onlangs op de plenaire
vergadering van 16 februari ll. opnieuw verkozen is.

LEDEN VAN HET BUREAU
2000 - 2002
Voorzitter                                                           : Jozef CHABERT (B) EPP
Eerste ondervoorzitter                                      :  Manfred DAMMEYER (d) PES
                                                                                Plaatsvervanger: Udo MIENTUS (D) PES
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Leden

ANDERSEN Knud * ELDR
ANDERSEN Søren EPP
BODFISH Kenneth * PES
BORE Albert (Voorzitter van de PES-fractie)
BOURG Willy EPP
BRESSO Mercedes PES
CHAVES GONZALEZ Manuel PES
COLLIGNON Robert PES
D'AMBROSIO Vito * PES
DU GRANRUT Claude EPP
ENDLEIN Axel PES
FORMIGONI Roberto EPP
FRAGA IRIBARNE Manuel * EPP
GUSTÂV Anders EPP
HANNIFFY constance EPP
HANNINGFIELD OF CHELMSFORD Lord
EPP
HERTOG Fons ELDR
JARDIM Alberto * EPP
JOSEPH Jean-Louis PES
KALIFF Rober * PES
KOIVISTO  Risto PES
KOUKOULOPOULOS Páris * PES
KOULOUMBÍS Evángelos PES
LUCAS GIMÉNEZ Juan (Voorzitter van de
PPE-fractie)
MAY Christine PES
McKENNA Tony * EA
MEINTZ Carlo * ELDR
MESQUITA MACHADO Francisco PES
O'NEACHTAIN Sean (Voorzitter van de EA-
fractie)
PUECH Jean * EPP
PUMBERGER Günther EPP
SIITONEN Eva-Riitta * EPP
TEUFEL Erwin EPP
TOPE Graham (Voorzitter van de ELDR-
fractie)
van GELDER Wim * EPP
VAN DEN BRANDE Luc * EPP
WEINGARTNER Wendelin * EPP
ZAPLANA HERNANDEZ-SORO Eduardo EPP
* Ondervoorzitter

Plaatsvervangende leden

FLENSTED-JENSEN Johannes PES
JENSEN Henning PES
GILL Georges PES
LAMBERTI Gianfranco PES
KONTER Norbert EPP
FRUGIS Nicola EPP
IGLESIAS RICOU Marcelino PES
BURGEON Willy PES
GHIGO Enzo EPP
CENSI Marc EPP
EVESLAGE Hans EPP
FALCONIO Antonio EPP
VALCARCEL SISO Ramón Luis EPP
HAMMAR Henrick EPP
CUMMINS Maurice EPP
COLEMAN Ruth ELDR
LAAN Jan PES
de MORAIS Isaltino EPP
BODIN Yannick PES
TARRAS-WAHLBERG Catarina PES
KAUPPINEN Markku ELDR
PALEOLOGOS Christos PES
APOSTOLAKOS Grigorios EPP
BOCKLET Reinhold EPP
WHITEMAN MilnerEA
McNAMARA Annette EA
BEISSEL Simone ELDR
MACHADO Manuel PES
SAUWENS Johan EA
LEROY Philippe EPP
STINGL Alfred PES
HAIJANEN Paulina EPP
STRAUB PeterEPP
JOHANSSON Kent ELDR
TINDEMANS Jan PES
SARENS Freddy EPP
SCHAUSBERGER Franz EPP
SANZ ALONSO Pedro EPP

DK
DK
UK
UK/I
T
L
I
E
B
I
F
D
I
E
S
IRL
UK
NL
P
F
S
FIN
GR
GR
E/D
UK
IRL
L
P
IRL/B
F
A
FIN
D
UK/S
V
NL
B
A
E
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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)

Tijdelijk burgerlijk bestuur,
tenuitvoerlegging vredesakkoorden:
ondersteuning internationale entiteiten

AFET (A) 20.03.00 C5-0118/00

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE)

Witboek voedselveiligheid AGRI (A) 28.03.00 C5-0136/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visbestanden: deelneming van de
Gemeenschap aan Regionale
Visserijorganisaties (RVO)

BUDG (A) 21.03.00 C5-0108/00

HAUG
(PSE)

Strategieën voor de Euro-campagne
tot 2002

BUDG (A) 21.03.00 C5-0104/00

LASCHET
(PPE)

Tijdelijk burgerlijk bestuur,
tenuitvoerlegging vredesakkoorden:
ondersteuning internationale entiteiten

BUDG (P) 21.03.00 C5-0118/00

POMES RUIZ
(PPE)

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

CONT (A) 22.03.00 C5-0080/00

STAES
(VERTS/ALE)

Tijdelijk burgerlijk bestuur,
tenuitvoerlegging vredesakkoorden:
ondersteuning internationale entiteiten

CONT (A) 22.03.00 C5-0118/00

THEATO
(PPE)

Documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie:
inzagerecht voor het publiek

CONT (A) 22.03.00 C5-0057/00

RIDRUEJO
(PPE)

Elektronische communicatie en
bijbehorende diensten: nieuw
regelgevingskader, herziening 1999.

CULT (A) 27.03.00 C5-0141/00

LULLING
(PPE)

Bier, accijnsvrije invoer naar Finland:
(wijz. verord. 918/83 en richtl.
69/169)

ECON (P) 21.03.00 C5-0137/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

LULLING
(PPE)

Bier, accijnsvrije invoer naar Finland:
(wijz. verord. 918/83 en richtl.
69/169)

ECON (P) 21.03.00 C5-0138/00

VERTS/ALE-
Fraktie

Onderwijs en opleiding; onderwijzen
en leren, naar een cognitieve
samenleving, tenuitvoerlegging
witboek.

EMPL (A) 28.03.00 C5-0145/00

ANDERSSON J.
(PSE)

Comité sociale bescherming EMPL (P) 28.03.00

BREYER
(VERTS/ALE)

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

ENVI (A) 22.03.00 C5-0090/00

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

ENVI (A) 22.03.00 C5-0061/00

PSE-Fraktie Strategieën voor de Euro-campagne
tot 2002

ENVI (A) 22.03.00 C5-0104/00

GUE/NGL-
Fraktie

Sport: plan voor bijdrage van de
Gemeenschap aan de
dopingbestrijding in de sport.
Mededeling

ENVI (A) 22.03.00 C5-0087/00

PSE-Fraktie Landbouwprijzen 2001 ENVI (A) 22.03.00 C5-0121/00

JACKSON
(PPE)

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

ENVI (P) 22.03.00 C5-0168/00

JACKSON
(PPE)

Luchtverontreiniging: emissies van
motorvoertuigen, diagnosesystemen
(wijz. richtl.)

ENVI (P) 22.03.00 C5-0091/00

LUND
(PSE)

Volksgezondheid:
Hormoonontregelaars, gevolgen voor
de gezondheid van mensen en dieren.
Mededeling

ENVI (P) 22.03.00 C5-0107/00
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PATRIE
(PSE)

Bescherming van consument,
gezondheid en milieu; toepassing
voorzorgsbeginsel.

ENVI (P) 22.03.00 C5-0143/00

DEHOUSSE
(PSE)

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

JURI (A) 28.03.00 C5-0079/00

GEBHARDT
(PSE)

Witboek voedselveiligheid JURI (A) 28.03.00 C5-0136/00

GEBHARDT
(PSE)

Bescherming van consument,
gezondheid en milieu; toepassing
voorzorgsbeginsel.

JURI (A) 28.03.00 C5-0143/00

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Speciaal verslag ombudsman over
geheimhouding bij de
aanwervingsprocedures van de
Commissie

JURI (A) 28.03.00 C5-0082/00

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Onderzoek: naar een Europese ruimte.
Mededeling

JURI (A) 28.03.00 C5-0115/00

McCARTHY
(PSE)

Bescherming van de gezondheid van
kinderen: ftalaten, gevaarlijke stoffen,
speelgoed (wijziging richtlijn)

JURI (A) 28.03.00 C5-0276/99

NIEBLER
(PPE)

Elektronische communicatie en
bijbehorende diensten: nieuw
regelgevingskader, herziening 1999.

JURI (A) 28.03.00 C5-0141/00

CAMISON
ASENSIO
(PPE)

Richtl. tot wijziging van richtl.
78/660/EEG en 83/349/EEG inzake
waarderingsregels (geconsolideerde)
jaarrekeningen

JURI (P) 28.03.00 C5-0106/00

ZIMERAY
(PSE)

Verzoek om opheffing van de
onschendbaarheid van de heer
Kronberger

JURI (P) 28.03.00 IMM00207
9
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GALLAGHER
(UEN)

Visserij en aquacultuur: Toepassing
van de communuataire regeling van
1996 tot 1998 (Verord. 3760/92/EEG)

PECH (P) 23.03.00 C5-0109/00

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Visbestanden: deelneming van de
Gemeenschap aan Regionale
Visserijorganisaties (RVO)

PECH (P) 23.03.00 C5-0108/00

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Veiligheid en oorzaken van
ongevallen tijdens visserijactiviteiten

PECH (P) 23.03.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE)

Gemeenschappelijk visserijbeleid en
globalisering van de economie

PECH (P) 23.03.00

PSE-Fraktie Gemeenschappelijk visserijbeleid na
2002: in 1998-1999 georganiseerde
regionale hoorzittingen

PECH (P) 23.03.00 C5-0110/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Radiocommunicatie: Groenboek
radiospectrum, resultaten raadpleging

RETT (A) 22.03.00 C5-0113/00

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Luchtverontreiniging: emissies van
motorvoertuigen, diagnosesystemen
(wijz. richtl.)

RETT (A) 22.03.00 C5-0091/00

____________________
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OFFICIËLE STUKKEN
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Workshops vangstgebieden : balans van de tweede
serie (1998/1999) en vooruitzichten

PECH COM (99) 747
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de tenuitvoerlegging van de communautaire
wetgeving betreffende afvalstoffen - Richtlijn 75/442/EEG
betreffende afvalstoffen, Richtlijn 91/689/EEG betreffende
gevaarlijke afvalstoffen, Richtlijn 75/439/EEG betreffende
afgewerkte olie en Richtlijn 86/278/EEG betreffende
zuiveringsslib voor de periode 1995 - 1997

ENVI

JURI

COM (99) 752
def.

Europese Commissie: Europees Programma voor wederopbouw
en ontwikkeling in Zuid-Afrika (Verordening nr. 2259/96 van
de Raad) - Jaarverslag 1998A

AFET

BUDG
CONT
ITRE

DEVE

COM (00) 8
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van Richtlijn 92/51/EEG
overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 92/51/EEG

EMPL
RETT
CULT
JURI

COM (00) 17
def.

 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN
AAN HET EUROPEES PARLEMENT Indicatoren voor de
integratie van milieuaspecten in het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

ENVI
AGRI

COM (00) 20
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: "Buitenlandse dienst"

AFET COM (00) 40
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie: Strategieën voor banen in de
informatiemaatschappij

EMPL
CULT
ITRE

COM (00) 48
def.

Verslag van de Commissie: Resultaten van de vierde fase van
SLIM

ITRE
ENVI
JURI

COM (00) 56
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Steunmaatregelen van de Gemeenschap ten behoeve
van de economische hervormingsprogramma's en de structurele
aanpassing: balans en vooruitzichen

AFET
CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 58
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing van het non-
exportbeding, artikel 7, lid 1, van de Richtlijn inzake de
beleggerscompensatiestelsels (97/9/EG)

JURI
ECON

COM (00) 81
def.

19de Verslag van de Commissie: over de tenuitvoerlegging in
1995-1996 van Verordening (EEG) 3820/85 tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer

REGI

EMPL

COM (00) 84
def.

Vijfde verslag van de Commissie over de kwantitatieve
contingenten en de toezichtmaatregelen die van toepassing zijn
op bepaalde producten andere dan textiel van oorsprong uit de
Volksrepubliek Chine

ITRE COM (00) 91
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Technische aanpassing van de financiële
vooruitzichten voor 2001 aan de ontwikkeling van het BNP en
de prijzen (Punt 15 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6
mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure)

CONT
BUDG

COM (00) 93
def.

Verslag van de Commissie: Derde verslag over de
tenuitvoerlegging van verordening nr. 3577/92 van de Raad
houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten
van diensten op het zeevervoer (1997-1998)

EMPL
RETT

COM (00) 99
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: SLIM-evaluatie : vereenvoudiging van de
regelgeving voor de interne markt

JURI COM (00) 104
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie over de toepassing van Verordening
(EEG) nr. 3118/93 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het
binnenlands goederenvervoer over de weg in een lidstaat waar
zij niet gevestigd zijn (CABOTAGE) - Tweede Verslag

RETT COM (00) 105
def.

Verslag van de Commissie: Syntheseverslag van de
mededelingen van de Lidstaten over hun controleactiviteit en
resultaten alsmede principiële vraagstukken op het gebied van
de traditionele eigen middelen - Begrotingsjaar 1998 (Artikel
17, lid 3, van Verordening [EEG, Euratom] nr. 1552/89 van de
Raad)

BUDG
CONT

COM (00) 107
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 1 t/m 2 MAART 2000
BRUSSEL

Algemeen overzicht

Vergaderthema's

E

E
EE

Verklaring Commissie over 
overstromingen Mozambique

Frankrijk: ondergang 
Erika B5-0181/2000

Mededeling van de Commissie: 
Hervorming van de Commissie

Verklaring van de Hoge 
Vertegenwoordiger van het GBVB

Vrouwen in het besluitvormingsproces
B5-0180/2000

Handelsakkoord 
EG/Israël (debat)
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Wetgevingswerkzaamheden  (1)

Procedures

1. Medebeslissingsprocedure

eerste lezing

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

ITRE/ Procedure zonder verslag (C5-0019/2000)
Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot verlenging van beschikking nr.
710/97/EG betreffende een gecoördineerde aanpak op het gebied van persoonlijke
satellietcommunicatiediensten in de Europese Gemeenschap
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. Raadplegingsprocedure

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

PECH/ Gallagher (A5-0035/2000)
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
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/16
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-175
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

(1)   De gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals
gewijzigd bij besluit van 15 april 1999 (B4-0365/99, PB C 219 van 30.7.1999, blz. 374)
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♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

PECH/ Attwooll (A5-0038/2000)
Verordening van de Raad tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en
beheren van voor het gemeenschappelijk visserijbeleid essentiële visserijgegevens
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-156
Aantal aangenomen amendementen: 7
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218

PECH/ Attwooll (A5-0037/2000)
Beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de
uitgaven van de lidstaten voor het verzamelen van gegevens, alsmede in de financiering van
studies en modelprojecten ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-156
Aantal aangenomen amendementen: 6
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

PECH/ Hudghton (A5-0036/2000)
Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 93/53/EEG tot vaststelling van minimale
communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/13
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-167
Aantal aangenomen amendementen: 6
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

JURI/ Lechner (A5-0039/2000)
Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Finland met het oog op de
aanneming van een verordening van de Raad betreffende insolventieprocedures
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/17
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-202
Aantal aangenomen amendementen: 5
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806
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Politieke controle (2)

1. Mededelingen, verklaringen en verslagen van de andere instellingen met
inbegrip van hun verklaringen tegenover de voor alle leden toegankelijke
Conferentie van voorzitters

♦  mededelingen, verklaringen

♦  RAAD

Hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Notulen, vergadering van 01.03.2000/12
Standpunt van de Raad: CRE 3-042, 3-079
Standpunt van de Commissie: CRE 3-080

♦  COMMISSIE

De hervorming van de Commissie
Notulen, vergadering van 01.03.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-038

De overstromingen in Mozambique
Notulen, vergadering van 01.03.2000/13
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-110, 3-117

FEMM/ (B5-0180/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over vrouwen en besluitvorming
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/21
Standpunt van de Raad: CRE 3-084, 3-104
Standpunt van de Commissie: CRE 3-086, 3-106

(2) De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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♦  verslagen van de andere instellingen op gebieden die het advies van het Europees Parlement
vereisen

ECON/ Katiforis (A5-0041/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het document van de Commissie "Economisch
jaarverslag 1999"
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/25
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-142
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
C5-0081/2000 – 2000/2046

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het tweede verslag van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van de conclusies van de tussentijdse
ministervergadering inzake de wisselwerking tussen visserij en milieu van 13-14 maart 1997
in Bergen
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/31
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-181
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

PECH/ Katiforis (A5-0017/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement inzake visserijbeheer en natuurbehoud in het mariene milieu
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/33
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-195
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155

2. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

ELDR, PPE-DE, Verts/ALE, UEN, PSE, GUE/NGL (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 et
0186/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de economische en milieugevolgen van de ramp
met de Erika
Aangenomen teksten, vergadering van 02.03.2000/41
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-008, 4-022

___________________
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VERGADERPERIODE VAN 13 t/m 17 MAART 2000
STRAATSBURG

Algemeen overzicht
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V e r g a d e r th e m a 's

EE

E
E

E
E

E
E

J a m m u  e n  K a s jm i r
B 5 -0 2 5 0 / 2 0 0 0

T s je t s j e n i ë
B 5 -2 4 5 /2 0 0 0

M o z a m b i q u e
B 5 -0 2 4 4 / 2 0 0 0

W e s t e l i j k e  
S a h a r a  B 5 -

P e r u
B 5 -0 2 5 5 / 2 0 0 0

M e t  u i t s t e r v e n  
b e d r e ig d e  fa u n a  e n  
f l o r a  -  C IT E S

C r im in a l i t e i t s b e s t r i j d in g
B 5 -0 2 4 8 /2 0 0 0

F R J
B 5 -0 2 5 7 /2 0 0 0B u i t e n g e w o n e  E u r o p e s e  R a a d : 

L i s s a b o n  -  W e r k g e l e g e n h e id
B 5 -0 2 3 6 / 2 0 0 0

W e tg e v i n g s p r o g r a m m a  
C o m m is s i e   2 0 0 0
B 5 -0 2 2 8 /2 0 0 0

H a n d v e s t  g r o n d r e c h t e n ,  r e c h t e n  
v a n  d e  m e n s
B 5 -0 2 3 3 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 6 4 /2 0 0 0 ,
A 5 -0 0 4 9 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 5 5 /2 0 0 0 ,
A 5 -0 0 6 0 /2 0 0 0 ,  A 5 -0 0 5 0 /2 0 0 0

C o m m is s i e : m e d e d e l i n g  IG C  -  
In s t i t u t i o n e l e  h e r v o r m in g

Bron: PE/DG II/B/Follow-up parlementaire besluiten
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Wetgevingswerkzaamheden (3)

I. Procedures

1. Medebeslissingsprocedure

eerste lezing

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

ENVI/ Davies (A5-0062/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende ozon in de lucht
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/25
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-294
Aantal aangenomen amendementen: 19
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0125 - C5-0048/1999 - 1999/0068

ENVI/ Myller (A5-0063/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake nationale emissiemaxima voor
bepaalde luchtverontreinigende stoffen
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/34
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-311
Aantal aangenomen amendementen: 11
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0125 - C5-0047/1999 - 1999/0067

(3) D e gebruikte nomenclatuur komt overeen met de bepalingen van het Reglement van het Europees Parlement zoals
gewijzigd bij besluit van 15 april 1999 (B4-0365/99 ,PB C 219 van 30.7.1999, blz. 374)
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AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van richtlijn
64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intercommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/7
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 3-194, 3-198
Aantal aangenomen amendementen: 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0456 - C5-0239/1999 - 1999/0217

tweede lezing

♦ Goedkeuring zonder wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

ENVI/ in briefvorm (C5-0055/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de harmonisatie van de wetgevingen
der lidstaten betreffende de geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
11256/1/1999 - C5-0055/2000 – 1998/0029

ENVI/ in briefvorm (C5-0064/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire
handelsverkeer in runderen en varkens
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
14198/1/1999 – C5-0064/2000 – 1998/0052

ENVI/ in briefvorm (C5-0272/1999)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG van
de Raad betreffende de handel in mengvoeders en Richtlijn 96/25/EG betreffende het verkeer
van voedermiddelen
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
10803/1/1999 – C5-0272/1999 – 1998/0238
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♦ Goedkeuring met wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

DEVE/ Fernández Martín (A5-0048/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van behoud en duurzaam beheer van tropische bossen en andere bossen in
ontwikkelingslanden
Aangenomen teksten, vergadering van 14.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-086, 2-090
Aantal aangenomen amendementen: 12
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
12487/1/1999 - C5-0014/2000 - 1999/0015

RETT/ Bouwman (A5-0043/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen
voor scheepsafval en ladingresiduen
Aangenomen teksten, vergadering van 14.03.2000/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-099
Aantal aangenomen amendementen: 15
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
11195/1/1999 - C5-0251/1999 - 1998/0249

RETT/ Piecyk (A5-0040/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle langs de
weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer
Aangenomen teksten, vergadering van 14.03.2000/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-110
Aantal aangenomen amendementen: 2
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
11287/1/1999 - C5-0323/1999 - 1998/0097

DEVE/ Wijkman (A5-0051/2000)
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van de reële integratie van het milieuaspect in het ontwikkelingsproces in de
ontwikkelingslanden
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/8
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 1-078
Aantal aangenomen amendementen: 13
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
12485/1/1999 - C5-0013/2000 - 1999/0020
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ENVI/ Lannoye (A5-0047/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake cacao- en chocoladeproducten voor
menselijke consumptie
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/12
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-079
Aantal aangenomen amendementen: 1
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112

ENVI/ Schnellhardt (A5-0054/2000)
Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake een herzien communautair
systeem voor de toekenning van milieukeuren
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/14
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-254
Aantal aangenomen amendementen: 5
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
10656/2/1999 - C5-0223/1999 - 1996/0312

ENVI/ Blokland (A5-0056/2000)
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbranding van afval
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/18
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-281, 2-283
Aantal aangenomen amendementen: 16
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
11472/1/1999 - C5-0274/1999 - 1998/0289

2. Raadplegingsprocedure

♦  Goedkeuring zonder wijziging van het wetgevingsvoorstel

AGRI/ procedure zonder verslag (C5-0094/2000)
Verordening van de Raad tot rectificatie van verordening nr. 2075/92 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: geen
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)704 – C5-0094/2000 – 1999/0283
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ECON/ Randzio-Plath (A5-0058/2000)
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
Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/7
Standpunt van de Raad: zonder debat
Standpunt van de Commissie: zonder debat
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0703 – C5-0007/2000 – 1999/0272

ITRE/ Ferrer (A5-0066/2000)
Besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Gezamenlijke Raad
EG-Mexico inzake de tenuitvoerlegging van de artikelen 3, 4, 5, 6 en 12 van de
interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/9
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-021
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
5965/1/2000 – COM(2000)0009 – C5-0076/2000 – 2000/0024

ECON/ Goebbels (A5-0042/2000)
Aanbeveling van de Europese Centrale Bank voor een verordening van de Raad met
betrekking tot door de Europese Centrale Bank opgeroepen verdere stortingen van externe
reserves
Aangenomen teksten, vergadering van 17.03.2000/5
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-299
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
BCE 0001/1999 - C5-0202/1999 - 1999/0817

♦ Goedkeuring met wijziging van het wetgevingsvoorstel

AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0046/2000)
Verordening van de Raad betreffende voorlichtingsacties op het gebied van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Aangenomen teksten, vergadering van 17.03.2000/6
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-029
Aantal aangenomen amendementen: 11
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0536 - C5-0249/1999 - 1999/0209
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AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0045/2000)
Verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 1577/96 tot invoering
van een bijzondere maatregel voor bepaalde zaaddragende leguminosen
Aangenomen teksten, vergadering van 17.03.2000/11
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 5-038
Aantal aangenomen amendementen: 3
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0428 - C5-0187/1999 - 1999/0182
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II. Wetgevingsamendementen

Titel van het document Datum
goedkeuring

plenaire

Procedure Referenties Aantal
aangenomen

amendementen

Volgende stap

Type Document Nummer commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur commis-
sie ten

principale

ter
plenaire

procedure tijdschema
motief

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor
scheepsafval en ladingresiduen

14/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1998/0249 RETT A5-0043/2000 Bouwman 15 15 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in
de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer

14/03/2000 COD II gemeensc.
standpunt

Raad

1998/0097 RETT A5-0040/2000 Piecyk 2 2 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

verordening van het Europees Parlement en
de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van behoud en duurzaam
beheer van tropische bossen en andere
bossen in ontwikkelingslanden

14/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1999/0015 DEVE A5-0048/2000 Fernández
Martín

12 12 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

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

15/03/2000 CNS voorstel
van de
Raad

1999/0272 ECON A5-0058/2000 Randzio-
Plath

0 0 art 093 EGV Prioriteit Portugees
voorzitterschap
Raad ECOFIN

30/06/2000

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende ozon in de lucht

15/03/2000 COD I voorstel
van de

Commissie

1999/0068 ENVI A5-0062/2000 Davies 19 19 art 251§2
EGV

Pioriteit Portugees
voorzitterschap

Raad ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
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richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad inzake nationale emissiemaxima voor
bepaalde luchtverontreinigende stoffen

15/03/2000 COD I voorstel
van de

Commissie

1999/0067 ENVI A5-0063/2000 Myller 14 11 art 251§2
EGV

Prioriteit Portugees
voorzitterschap

Raad ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad inzake de harmonisatie van de
wetgevingen der lidstaten betreffende de
geluidsemissie van materieel voor gebruik
buitenshuis

15/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1998/0029 ENVI Aanbeveling in
briefvorm

ENVI 0 0 art 251§2
EGV

Besluit geacht te zijn
aangenomen

Procedure Referenties Aantal
aangenomen

amendementen

Volgende stapTitel van het document Datum
goedkeuring

plenaire

Type Document Numéro commissie
ten

principale

zittings-
document

Rapporteur commissie
ten

principale

ter
plenai

re

procedure tijdschema
motief

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Richtlijn
64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke
vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens

15/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1998/0052 ENVI Aanbeveling in
briefvorm

ENVI 0 0 art 251§2
EGV

Besluit geacht te zijn
aangenomen

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Richtlijn
79/373/EEG van de Raad betreffende de
handel in mengvoeders en Richtlijn
96/25/EG betreffende het verkeer van
voedermiddelen

15/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1998/0238 ENVI Aanbeveling in
briefvorm

ENVI 0 0 art 251§2
EGV

Besluit geacht te zijn
aangenomen

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad inzake cacao- en chocoladeproducten
voor menselijke consumptie

15/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1996/0112 ENVI A5-0047/2000 Lannoye 2 1 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)
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verordening (EG) van het Europees
Parlement en de Raad inzake een herzien
communautair systeem voor de toekenning
van milieukeuren

15/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1996/0312 ENVI A5-0054/2000 Schnellhardt 5 5 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de verbranding van afval

15/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1998/0289 ENVI A5-0056/2000 Blokland 32 16 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

verordening van de Raad tot rectificatie van
Verordening nr. 2075/92 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector ruwe tabak

15/03/2000 CNS voorstel
van de
Raad

1999/0283 AGRI zonder verslag AGRI 0 0 art 037 EGV Interinstitutioneel
Akkoord van

06/055/1999 hfst F

verordening van het Europees Parlement en
de Raad betreffende maatregelen ter
bevordering van de reële integratie van het
milieuaspect in het ontwikkelingsproces in
de ontwikkelingslanden

15/03/2000 COD II gemeens.
standpunt

Raad

1999/0020 DEVE A5-0051/2000 Wijkman 18 13 art 251§3
EGV

3 maanden + (1)

besluit van de Raad betreffende het
standpunt van de Gemeenschap in de
Gezamenlijke Raad EG-Mexico inzake de
tenuitvoerlegging van de artikelen 3, 4, 5, 6
en 12 van de interimovereenkomst
betreffende de handel en aanverwante zaken

16/03/2000 CNS voorstel
van de
Raad

2000/0024 ITRE A5-0066/2000 Ferrer 0 0 art 300§3 1ste
alinea EGV

Prioriteit Portugees
voorzitterschap
Gez. Raad EG-

Mexico 23/03/2000

Procedure Referenties Aantal aagenomen
amendementen

Volgende stapTitre du document Datum
goedkeuring

plenaire
Type Document Nummer commissie

ten
principale

zittings-
document

Rapporteur commis-
sie ten

principale

ter
plenaire

procedure tijdschema
motief

richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad houdende wijziging van richtlijn
64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke
vraagstukken op het gebied van het
intercommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens

16/03/2000 COD I voorstel
van de

Commissie

1999/0217 AGRI A5-0044/2000 Graefe zu
Baringdorf

2 2 art 251§2
EGV

Programma
Portugees

voorzitterschap
Raad AGRI
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verordening van de Raad met betrekking tot
door de Europese Centrale Bank opgeroepen
verdere stortingen van externe reserves

17/03/2000 CNS aanbeve-
ling van de

ECB

1999/0817 ECON A5-0042/2000 Goebbels 0 0 art 107§6
EGV

EMU derde fase

verordening van de Raad betreffende
voorlichtingsacties op het gebied van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid

17/03/2000 CNS voorstel
van de
Raad

1999/0209 AGRI A5-0046/2000 Izquierdo
Rojo

11 11 art 037 EGV Wetgevings-
programma

verordening van de Raad houdende
wijziging van verordening (EG) nr. 1577/96
tot invoering van een bijzondere maatregel
voor bepaalde zaaddragende leguminosen

17/03/2000 CNS voorstel
van de
Raad

1999/0182 AGRI A5-0045/2000 Izquierdo
Rojo

3 3 art 037 EGV AGENDA 2000
Europese Raad
Berlijn 1999

Bron:PE/DG II/B/
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Politieke controle (4)

1. Mededelingen, verklaringen en verslagen van de andere instellingen met
inbegrip van hun verklaringen aan de voor alle leden toegankelijke
Conferentie van voorzitters

♦ verklaringen, mededelingen

♦  RAAD EN COMMISSIE

PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0236, 0239 et 0240/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de op 23 en 24 maart 2000 te Lissabon te
houden buitengewone Europese Raad

Aangenomen teksten, vergadering van 15.03.2000/42
Standpunt van de Raad: CRE 1-020, 1-065
Standpunt van de Commissie: CRE 1-022, 1-066
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  

♦  RAAD

PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0233, 0234 et 0235/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de steun aan de Verdragen van Genève van
12 augustus 1949 en het internationaal humanitair recht
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/26
Standpunt van de Raad: CRE 3-009
Standpunt van de Commissie: CRE 3-020
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  

 (4) De volgorde van de resoluties komt overeen met de volgnummers van de zittingsdocumenten.
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♦  COMMISSIE

PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0228, 0229, 0230/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over het programma van de wetgevende
werkzaamheden van de Commissie voor 2000
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/10
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-013, 2-048 et CRE 2-023, 2-072 du 15.02.2000
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■

Aanvullende bijdrage aan de IGC over institutionele hervormingen: gekwalificeerde
meerderheid internemarktaspecten op belastinggebied en op sociaal gebied
Notulen, vergadering van 14.03.2000/18
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-150, 2-152, 2-156, 2-163

verslagen van de andere instelingen die het advies van het Europees Parlement vereisen

AFCO/ Duff - Voggenhuber (A5-0064/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de opstelling van een handvest van de
grondrechten van de Europese Unie
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/18
Standpunt van de Raad: CRE 2-145
Standpunt van de Commissie: CRE 2-146
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
C5-0058/1999 - 1999/2064

LIBE/ Ludford (A5-0049/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
in de Europese Unie
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/70
Standpunt van de Raad: CRE 3-156, 3-161
Standpunt van de Commissie: CRE 3-157, 3-162
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■
COM(1999)0268 – C5-0310/1999 + C5-0015/2000 – 1999/2205
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AFET/ Belder (A5-0055/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over de
bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme in de aspirant-lidstaten
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/83
Standpunt van de Raad: CRE 3-156, 3-161
Standpunt van de Commissie: CRE 3-157, 3-162
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0256 – C5-0094/1999 – 1999/2099

ITRE/ Read (A5-0067/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over eEurope - een Informatiemaatschappij voor
iedereen: Mededeling over een initiatief van de Commissie voor de buitengewone Europese
Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/90
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-048
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
COM(1999)0687 - C5-0063/2000 - 2000/2034

AFET/ Malmström (A5-0060/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de internationale mensenrechten en het beleid
inzake de mensenrechten van de Europese Unie 1999
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/28
Standpunt van de Raad: CRE 3-156, 3-161
Standpunt van de Commissie: CRE 3-157, 3-162
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2002

LIBE/ Haarder (A5-0050/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de eerbiediging van de rechten van de mens in de
Europese Unie (1998-1999)
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/39
Standpunt van de Raad: CRE 3-156, 3-161
Standpunt van de Commissie: CRE 3-157, 3-162
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2001
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2. Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0246, 0253, 0262, 0272 et 0278/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de Westelijke Sahara
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/52
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-174
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0244, 0254, 0263, 0276 et 0279/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de overstromingen in Mozambique
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/55
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-185
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0255, 0264, 0270 et 0280/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de verkiezingen in Peru
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/57
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-222
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0245, 0256, 0261, 0265 et 0271/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over schendingen van de mensenrechten en het
humanitaire recht in Tsjetsjenië
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/59
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-222
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0257, 0266, 0273 et 0281/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over persvrijheid in de Federale Republiek Joegoslavië
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/62
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-222
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  
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PSE, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0250, 0258, 0283 et 0285/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over Jammu en Kasjmir
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/64
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-222
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0248, 0259, 0267, 0274 et 0284/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in
verband met illegale handel
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/65
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-232
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■

PPE-DE, GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE (B5-0243, 0249, 0260, 0269 et 0275/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over de Overeenkomst inzake de internationale handel
in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/67
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 4-240
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja  ■    Nee  

3. Vragen aan de Raad en/of de Commissie

ENVI/ Jackson (B5-0227/2000)
Resolutie van het Europees Parlement over programma's uit hoofde van de structuurfondsen
in de lidstaten en nationale tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving van de EU
Aangenomen teksten, vergadering van 16.03.2000/23
Standpunt van de Raad: geen
Standpunt van de Commissie: CRE 2-319, 2-331
Besluit met financiële gevolgen voor de EU-begroting?:   Ja     Nee  ■

____________________


