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Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt
(COM(98)0370 − C4-0497/98 − 98/0126(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(98)0370 − 98/0126(CNS) (1),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 (huidig artikel 37) van het EG-Verdrag
(C4-0497/98),
− gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de
Begrotingscommissie (A4-0046/99),
− gezien het tweede verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A4-0223/99),
1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2.
neemt kennis van de door de Europese Raad van 24-26 maart 1999 aangebrachte wijzigingen in het
voorstel van de Commissie;
3.
(1)

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
PB C 271 van 31.8.1998, blz. 21.

18. Bescherming van werknemers tegen gevaar van explosieve atmosferen

***II

A4-0155/99
Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 13/1999, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van de
werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in
de zin van artikel 16, lid 1 van richtlijn 89/391/EEG) (13836/4/98 − C4-0003/99 − 95/0235(COD))
(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)
Het Europees Parlement,
− gezien de lijst van de per 1 mei 1999 hangende Commissievoorstellen waarvoor de inwerkingtreding
van het Verdrag van Amsterdam een wijziging van de rechtsgrondslag en/of procedure tot gevolg
heeft,
− gezien zijn resolutie van 4 mei 1999 over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam (overzicht van de op 1 mei 1999 bij de Raad aanhangige wetgevingsvoorstellen met
opgave van de nieuwe rechtsgrondslag en een eventuele wijziging van de wetgevingsprocedure naar
aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam) (1),
− gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 13836/4/98 − C4-0003/99) (2), bevestigd door
de Raad bij schrijven van 4 mei 1999,
− gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies (3) inzake het voorstel van de Commissie aan de Raad
(COM(95)0310 (4), bevestigd op 4 mei 1999 (5),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Deel II, punt 7 van de notulen van die datum.
PB C 55 van 25.2.1999, blz. 45.
PB C 198 van 8.7.1996, blz. 177.
PB C 332 van 9.12.1995, blz. 10.
Deel II, punt 11 van de notulen van die datum.

