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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden betreft
(COM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0921)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0032/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0174/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 388.415v02-00 6/6 RR\667084NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

Document- en procedurenummers COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)

Datum indiening bij EP 22.12.2006

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

ENVI
17.1.2007

Rapporteur(s)
       Datum benoeming

Marie-Noëlle 
Lienemann
27.2.2007

Datum goedkeuring 8.5.2007

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

32
0
2

Bij de eindstemming aanwezige leden Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes 
Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, 
Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, 
Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios 
Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa 
Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna 
Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres 
Tarand

Datum indiening 11.5.2007


