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AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0098

Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten *** I (Procedure zonder
verslag)
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (COM(2001) 449  C5-0376/2001 
2001/0179(COD))
(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)
Het voorstel wordt goedgekeurd.

P5_TA(2002)0099

Programma CAFE (Procedure zonder debat)
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over het programma
„Schone lucht voor Europa” (CAFE): Naar een thematische strategie voor de luchtkwaliteit
(COM(2001) 245  C5-0598/2001  2001/2249(COS))
Het Europees Parlement,


gezien de mededeling van de Commissie (COM(2001) 245  C5-0598/2001),



gelet op artikel 175 van het Verdrag,



gelet op het zesde milieuactieprogramma,



gelet op Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer
van de luchtkwaliteit (1),



gelet op Richtlijn 94/66/EG van de Raad van 15 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/609/EEG inzake beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht
door grote stookinstallaties (2),



gelet op Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake
nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (3),



gelet op Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging (4),



gelet op Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie
van vluchtige organische stoffen (VOS) ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij
bepaalde werkzaamheden en in installaties (5),



gelet op Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2002 betreffende ozon in de lucht (6),



gelet op artikel 47, lid 1 van zijn Reglement,



gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en het
advies van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme (A5-0055/2002),
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