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I
(Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 1995-1996

Vergaderperiode van 31 januari en 1 februari 1996
LEOPOLDCOMPLEX - BRUSSEL

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN WOENSDAG 31 JANUARI 1996

(96/C 47/01 )

DEEL I

Verloop van de vergadering
VOORZITTER : DE HEER HANSCH

Voorzitter

(De vergadering wordt om 15.00 uur geopend).

1. Hervatting van de zitting
De Voorzitter verklaart de zitting van het Europees Parlement,
die op 19 januari 1996 werd onderbroken, te zijn hervat.

2. Goedkeuring van de notulen

— de heer Puerta, namens de GUE/NGL-Fractie, die het
betoog van mevrouw Green steunt en wenst dat de Raad over

deze kwestie een verklaring aflegt; hij tekent eveneens protest
aan tegen de zesde kernproef van Frankrijk in de Stille Oceaan
en neemt akte van de verklaring van president Chirac waarin
deze heeft medegedeeld dat Frankrijk aan deze kernproeven
een einde maakt (de Voorzitter wijst erop dat al deze punten,
die niet van procedurele, maar wel van politieke aard zijn, aan
de orde kunnen komen in het kader van de mededeling van de
voorzitter van de Commissie over dringende en bijzonder
belangrijke politieke kwesties die als eerste punt op de agenda
van vandaag staat ingeschreven en verzoekt de sprekers die
andere soortgelijke kwesties aan de orde willen stellen dit in
het kader van deze mededeling te doen).
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Het woord wordt gevoerd door:
— mevrouw Green, die namens de PSE-Fractie protest
aantekent tegen het feit dat Turkije de grenzen in het zuid
oosten van de Europese Unie ter discussie stelt; zij wenst dat de
Voorzitter de Turkse autoriteiten in kennis stelt van de ernstige
bezorgdheid van het Parlement en hun dringend verzoekt dit
beleid te laten varen ;

— de heer Ligabue, namens de UPE-Fractie, over de brand
die de opera La Fenice in Venetië heeft verwoest; hij deelt
mede dat voor het volgende actualiteitendebat in Straatsburg
een ontwerp-resolutie over dit onderwerp is ingediend en
verzoekt het Parlement zijn solidariteit te betuigen (de Voor
zitter antwoordt dat hij er zeker van is dat het Parlement zijn
solidariteit zal betuigen);

3. Aanwijzing commissies
De Commissie EXTE, die als medeadviserende commissie was

aangewezen, wordt als commissie ten principale geraadpleegd
over de mededeling van de Commissie betreffende de weder
opbouw van voormalig Joegoslavië: beheer van de hulp van de
Europese Unie en coördinatie van de internationale hulp
(COM(95)0582 - C4-05 19/95 ) (de Commissie BUIT die

aanvankelijk als commissie ten principale was aangewezen ,
wordt thans als medeadviserende commissie aangewezen)
(reeds als medeadviserende commissies aangewezen: de Com
missies BEGR en ONTW).
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Zijn als medeadviserende commissies aangewezen:
—

de Commissies LAND , ECON, SOCI voor de Wereldhan

delsorganisatie (WHO) (gemachtigd tot het opstellen van een
verslag: Commissie EXTE)
— de Commissie VROU voor de ontwerp-resolutie van de
Raad over minimumgaranties voor de asielprocedures (5585/
95 — C4-0356/95) (ten principale: Commissie OPEN; reeds als
medeadviserende commissie aangewezen: Commissie JURI);

— de Commissie LAND voor het voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van
aan de consument aangeboden produkten (C4-0301 /95 —
COM(95)0276) (ten principale: Commissie MILI).

4. Ingekomen stukken
De Voorzitter deelt mede te hebben ontvangen :
a) van de Raad:

— Voortgangsrapport over de strategie ter voorbereiding van
toetreding van de geassocieerde landen in Midden- en Oost
Europa (CSE(95)0606 - C4-0024/96)
verwezen naar :

ten principale : BUIT
voor advies : betrokken commissies

— Tussentijds verslag van de Commissie aan de Europese
Raad over de gevolgen van de uitbreiding met de geassocieer
de landen van Midden- en Oost-Europa voor het beleid van de
Europese Unie (CSE(95)0605 - C4-0025/96)
verwezen naar :

ten principale : BUIT
voor advies : betrokken commissies

— Beschikking van de Commissie van 25 februari 1994
betreffende de vaststelling van het communautaire bestek voor
de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
onder doelstelling 1 vallende regio's in Portugal, namelijk het
volledige Portugese grondgebied (94D0170 — C4-0035/96)
verwezen naar :

ten principale : REGI

de volgende verzoeken om advies:
— Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging
van verordening (EEG) nr. 1602/92 houdende tijdelijke afwij
king van de toepassing van de communautaire anti-dumping
maatregelen bij de invoer van bepaalde gevoelige produkten
op de Canarische eilanden (COM(95)0649 — C4-0031 /96 —

— Beschikking van de Commissie van 13 juli 1994 betref
fende de vaststelling van het communautaire bestek voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
onder doelstelling 1 vallende regio's in Griekenland, namelijk
het volledige grondgebied (94D0627 — C4-0036/96)

95/0335(CNS ))

verwezen naar :

verwezen naar :

ten principale: REGI

ten principale : EXTE

voor advies : LAND , SOCI

— Ontwerp tot herziening van de Verdragen waarop de
Europese Unie is gebaseerd (0257/96 — C4-0026/96)

— Beschikking van de Commissie van 13 juli 1994 betref
fende de vaststelling van het communautaire bestek voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
onder doelstelling 1 vallende regio's in Ierland, namelijk het
volledige grondgebied (94D0626 — C4-0037/96)

verwezen naar :

ten principale : INST
voor advies : betrokken commissies

rechtsgrondslag: Art. N, lid 1 VEU

verwezen naar :

ten principale : REGI
voor advies : LAND , SOCI

b) van ae Commissie:

de volgende documenten:
— Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: „de Europese Unie en de externe aspecten
van het mensenrechtenbeleid: van Rome tot Maastricht en

daarna" (COM(95)0567 - C4-0568/95 )

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1 994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor
de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
in Frankrijk onder doelstelling 1 vallende regio Corsica
(94D0630 - C4-0038/96)
verwezen naar :

verwezen naar :

ten principale : REGI

ten principale: BUIT

voor advies : LAND, SOCI

voor advies : ONTW, VROU

— Studie inzake mogelijke strategieën voor de ontwikkeling
van de betrekkingen op landbouwgebied tussen de Europese
Unie en de geassocieerde landen met het oog op hun toekom
stige toetreding (landbouwstrategiestudie) (CSE(95)0607 —
C4-0023/96)

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1 994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor
de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
in Frankrijk onder doelstelling 1 vallende regio Guadeloupe
(94D0631 - C4-0039/96)

verwezen naar :

verwezen naar :

ten principale: LAND

ten principale: REGI

voor advies : betrokken commissies

voor advies : LAND, SOCI
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— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor
de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
in Frankrijk onder doelstelling 1 vallende regio Guyana
(94D0632 - C4-0040/96)
verwezen naar :

ten principale: REGI
voor advies : LAND , SOCI

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1 994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor
de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
in Frankrijk onder doelstelling 1 vallende regio Martinique
(94D0633 - C4-0041 /96)
verwezen naar :

ten principale : REGI
voor advies : LAND, SOCI

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1 994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor
de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
in Frankrijk onder doelstelling 1 vallende regio Réunion
(94D0634 - C4-0042/96)
verwezen naar :

ten principale : REGI
voor advies : LAND , SOCI

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1 994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor
de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
in Frankrijk onder doelstelling 1 vallende arrondissenten
Avesnes, Douai en Valenciennes van de regio Nord-Pas

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1 994 betref
fende de vaststelling van het communautaire bestek voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
onder doelstelling 1 vallende regio 's in Duitsland, namelijk
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhelt,
Sachsen, Thüringen en Berlijn (Oost) (94D0628 — C4-0047/
96)
verwezen naar :

ten principale: REGI
voor advies : LAND , SOCI

— Beschikking van de Commissie van 14 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument
voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in Duitsland onder doelstelling 2 vallende regio's in het land
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Bayern, Hessen, Nie
dersachsen, Rheinland-Pfalz en Schleswig Holstein (94D1044
- C4-0048/96)
verwezen naar :

ten principale : REGI

— Beschikking van de Commissie van 14 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument
voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in Duitsland onder doelstelling 2 vallende regio's in het
westelijk deel van Berlijn (94D1043 — C4-0049/96)
verwezen naar :

ten principale : REGI

rechtsgrondslag : Art. 153 EG-Verdrag

de-Calais (94D0635 - C4-0043/96)
verwezen naar :

ten principale: REGI
voor advies : LAND, SOCI

— Beschikking van de Commissie van 9 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument
voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio's Auvergne,
Haute-Normandie, Lorraine, Picardie en Provence-Alpes-Cöte
d'Azur (94D1040 - C4-0044/96)
verwezen naar :

ten principale: REGI

— Beschikking van de Commissie van 16 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument
voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio's Aquitaine,
Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Languedoc
Roussilon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes en Rhöne-Alpes (94D1055 — C4
0045/96)
verwezen naar :

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1994 betref
fende de vaststelling van het communautaire bestek voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
onder doelstelling 1 vallende regio's in Italië, namelijk Abruz
zi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna en
Sicilia (94D0629 - C4-0050/96)
verwezen naar :

ten principale: REGI
voor advies : LAND , SOCI

— Beschikking van de Commissie van 14 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument
voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in Italië onder doelstelling 2 vallende regio's Emilia
Romagna, Liguria, Piemonte en Toscana (94D1008 — C4
0051 /96)
verwezen naar :

ten principale: REGI

rechtsgrondslag : Art. 153 EG-Verdrag ;

ten principale : REGI

— Beschikking van de Commissie van 16 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument

— Beschikking van de Commissie van 14 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument
voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio's Alsace,
Champagne-Ardenne en Franche-Comté (94D1047 — C4

voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in Italië onder doelstelling 2 vallende regio 's Friuli

0046/96)

Venentië-Giulia, Lazio , Lombardia, Marche, Umbria, Valle
d'Aosta en Veneto (94D1013 - C4-0052/96)
verwezen naar :

ten principale : REGI

verwezen naar :

ten principale: REGI
rechtsgrondslag: Art. 153 EG-Verdrag

— Beschikking van de Commissie van 29 juni 1994 betref
fende de vaststelling van het communautaire bestek voor de
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structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de
onder doelstelling 1 vallende regio's in Spanië, namelijk

c)

Andalucía, Asturias , Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,

ca) verslagen:

Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura,
Galicia, Melilla en Murcia (94D0624 — C4-0053/96)
verwezen naar :

ten principale: REGI
voor advies : LAND, SOCI

— Beschikking van de Commissie van 30 december 1994
houdende goedkeuring van het communautaire bestek voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in
Spanje onder doelstelling 2 vallende regio's (94D1066 —
C4-0054/96)
verwezen naar :

ten principale : REGI
voor advies : LAND, SOCI

van de parlementaire commissies:

— * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende de sluiting van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische Re
publiek Vietnam (COM(95)0305 — C4-0348/95 — 95/
0173(CNS)) — Commissie externe economische betrekkingen
Rapporteur: de heer Hindley
(A4-0004/96)

— * Verslag over het voorstel voor een verordening van de
Raad houdende controlemaatregelen voor de visserij in de
Oostzee, de Belten en de 0resund (COM(95)0249 — C4
0448/95 — 95/0223(CNS)) — Commissie visserij
Rapporteur: de heer Kindermann
(A4-0005/96)

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in het
Verenigd Koninkrijk onder doelstelling 1 vallende regio
Merseyside (94D0636 - C4-0055/96)

— Verslag over de mededeling van de Commissie aan de
Raad over een evaluatie van de biologische gevolgen van de
visserij (COM(95)0040 — C4-0256/95) — Commissie visserij
Rapporteur: mevrouw Langenhagen
(A4-0006/96)

verwezen naar :

ten principale: REGI
voor advies : LAND, SOCI

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in het
Verenigd Koninkrijk onder doelstelling 1 vallende regio
„Highlands and Islands Enterprise area" (94D0638 — C4
0056/96)

— * Verslag over het voorstel voor een verordening (EG) van
de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling
van de voor de periode van 21 mei 1995 tot en met 20 mei 1998
geldende vangstmogelijkheden en financiële bijdrage, als
bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en de Regering van de Republiek Madagascar inzake de
visserij voor de kust van Madagascar (COM(95)0376 —
C4-0401 /95 — 95/01 87(CNS)) — Commissie visserij
Rapporteur: mevrouw McKenna
(A4-0007/96)

verwezen naar :

ten principale: REGI
voor advies : LAND , SOCI

— Beschikking van de Commissie van 29 juli 1994 houdende
goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in het
Verenigd Koninkrijk onder doelstelling 1 vallende regio
Noord-Ierland (94D0637 - C4-0057/96)

— **I Verslag over het voorstel voor een verordening van de
Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1107/70 van de
Raad betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het
vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
(COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN)) - Commis
sie vervoer en toerisme

Rapporteur: de heer Tamino
(A4-0008/96)

verwezen naar :

ten principale : REGI
voor advies : LAND, SOCI

— * Verslag over het voorstel voor een verordening van de
Raad betreffende de statistische registratie van het passagiers-,
vracht- en postvervoer door de lucht (COM(95)0353 — C4
0419/95 — 95/0232(CNS )) — Commissie vervoer en toerisme

— Beschikking van de Commissie van 16 december 1994
houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument
voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in
de in het Verenigd Koninkrijk onder doelstelling 2 vallende
regio's East London and the Lee Valley, Thanet, Eastern
Scotland, Western Scotland, North East England, Industrial
South Wales, Plymouth, Greater Manchester, Lancashire and
Cheshire, Yorkshire/Humberside, West Midlands , East Mid
lands , West Cumbria and Furness en Gibraltar (94D1021 —
C4-0058/96)

Rapporteur: de heer Pelttari
(A4-0009/96)

— **I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevin
gen van de lid-staten inzake de technische controle van
motorvoertuigen en aanhangwagens (Consolidatie met wijzi
gingen) (COM(95)0415 - C4-0467/95 - 95/0226(SYN)) Commissie vervoer en toerisme

verwezen naar :

Rapporteur: de heer Bellerè

ten principale: REGI

(A4-00 10/96)
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— * Verslag over het voorstel van de Commissie voor een
besluit van de Raad tot toekenning van hernieuwde macro
financiële bijstand aan Moldavië (CC)M(95)0533 — C4-0034/

— ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

96 — 95/0275(CNS)) — Commissie externe economische

betrekkingen

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de
lid-staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactivitei

Rapporteur: de heer Wiersma

ten (CC)M(95)0086 - C4-0200/95 - 95/(X)74(COD)) - com
missie cultuur, jeugd, onderwijs en media

(A4-00 11 /96)

89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van

Rapporteur: de heer Galeote Quecedo
— **I Verslag I. over het voorstel voor een richtlijn van de
Raad houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvor
ming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer
over de binnenwateren in de Gemeenschap (COM(95)0199 —

(A4-0018/96)

cb) de volgende aanbeveling voor de tweede lezing:

C4-0445/95 — SYN95121 ); II . over het voorstel voor een

verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 1 101 /89 betreffende de structurele sanering van de binnen
vaart (CC)M(95)0199 - C4-0446/95 - SYN95122); III . over

het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 1 107/70 betreffende de steunmaat
regelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg

en over de binnenwateren (COM(95)Ól99 — C4-0447/95 —

— ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de bescherming van de inzittenden van
motorvoertuigen bij zijdelingse botsingen en houdende wijzi
ging van Richtlijn 70/156/EEG (C4-0580/95 - 94/0322(CC)D))
— Commissie economische en monetaire zaken en industriebe

SYN95123 ) — Commissie vervoer en toerisme

leid

Rapporteur: de heer van der Waal

Rapporteur: de heer A.J. Donnelly

(A4-00 12/96)

(A4-0015/96)

— **I Verslag over het voorstel voor een verordening van de
Raad betreffende acties op het gebied van „de hulp aan de
ontwortelde bevolkingsgroepen (vluchtelingen, ontheemden
en gerepatrieerden) in de ALA-ontwikkelingslanden"
(CC)M(95)0297 - C4-0379/95 - 95/0162(SYN)) - Commis
sie ontwikkelingssamenwerking

Rapporteur: de heer Howitt
(A4-00 13/96)

— ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
92/50/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening,
Richtlijn 93/36/EEG betreffende de coördinatie van de pro
cedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
leveringen, en Richtlijn 93/37/EEG betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten
voor de uitvoering van werken (COM(95)0107 — C4-0161 /95
— 95/0079(COD)) — Commissie economische en monetaire

d)

van de leden:

mondelinge vragen (art. 40 van het Reglement):

— Jacob, namens de Commissie landbouw en plattelandsont
wikkeling, aan de Commissie: Gevolgen van bepaalde han
delsakkoorden voor de landbouwproducenten in de Unie
(B4-0003/96);

— Arias Canete, namens de Commissie visserij , aan de Raad:
Het aalscholverprobleem in de Europese visserij (B4-0004/96);
—

Pex , namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Nieuwe

Tacis-verordening (B4-0005/96);
—

André-Léonard, namens de ELDR-Fractie, aan de Raad:

Religieuze sektes in Europa (B4-0006/96);

zaken en industriebeleid

— De Clercq, Porto, Olli I. Rehn en Gredler, namens de
ELDR-Fractie, aan de Raad: Nieuwe TACIS-verordening

Rapporteur: de heer Langen

(B4-0007/96);

(A4-00 14/96)

—

— Verslag over het Groenboek van de Commissie over de rol
van de Europese Unie op het gebied van toerisme
(COM(95)0097 — C4-0157/95 ) — Commissie vervoer en
toerisme

Rapporteur: de heer Sarlis

De Clercq, Porto, Olli I. Rehn en Gredler, namens de

ELDR-Fractie, aan de Commissie : Nieuwe TACIS-verorde

ning (B4-0008/96);
—

Aelvoet en Schroedter, namens de V-Fractie, aan de Raad :

Nieuwe TACIS-regeling (B4-0009/96).

(A4-00 16/96)

— ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad inzake interconnectie op
telecommunicatiegebied, wat de waarborg in van de universele
dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de
beginselen van Open Network Provision (ONP) betreft
(CC)M(95)0379 - C4-0365/95 - 95/0207(CC>D)) - Commis
sie economische en monetaire zaken en industriebeleid

Rapporteur: mevrouw Read
(A4-00 17/96)

5. Samenstelling van het Parlement
De Voorzitter deelt mede dat de bevoegde Oostenrijkse
autoriteiten hem ervan in kennis hebben gesteld dat de heer
Paul Rübig met ingang van 25 januari 1996 als lid van het
Parlement is aangewezen in de plaats van de heer Gaigg.

Hij verwelkomt deze nieuwe collega en brengt het bepaalde
van artikel 7, lid 3 van het Reglement in herinnering.
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6. Samenstelling van de interparlementaire
delegaties

10. Partnerschaps- en interimovereenkomsten
(debat)

Op verzoek van de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parle
ment de benoeming van de heer Iversen in de Delegatie voor de
betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van twee
mondelinge vragen.
De heer De Clercq licht de mondelinge vraag toe die hij met de
heer Kittelmann namens de Commissie externe economische

7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van
de heer Le Pen

betrekkingen aan de Raad heeft gesteld over het besluit van de
Raad om het Europees Parlement niet te raadplegen over de
interimovereenkomst EU-Rusland (B4- 1440/95).

De Voorzitter deelt mede dat de voorzitter van de Commissie

Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten hem
ervan in kennis heeft gesteld dat de commissie tijdens haar
vergadering op 8 en 9 januari 1996 het zesde verzoek om
opheffing van de immuniteit van de heer Le Pen heeft
behandeld .

Aangezien de grondwet in Frankrijk onlangs is herzien en de
regeling inzake de parlementaire immuniteit grondig werd
gewijzigd, heeft de Commissie Reglement, onderzoek geloofs
brieven en immuniteiten besloten dit verzoek aan de bevoegde
Franse autoriteiten terug te sturen, opdat deze overeenkomstig

VOORZITTER: DE HEER AVGERINOS

Ondervoorzitter

De heer Matutes Juan licht de mondelinge vraag toe die hij
namens de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en
defensiebeleid aan de Raad heeft gesteld over de raadpleging
van het Europees Parlement (partnerschapsovereenkomsten en
interimovereenkomsten) (B4- 144 1 /95 ).

de nieuwe bepalingen hieraan gevolg kunnen geven.
De Voorzitter wijst erop dat het hier een zuiver procedureel
besluit betreft dat geenszins een advies over de zaak zelf is .
Indien vóór de goedkeuring van deze notulen tegen deze
procedure geen bezwaar is gemaakt, wordt zij geacht te zijn
aangenomen .

De heer Gardini, fungerend voorzitter van de Raad, beant
woordt de vragen.
Het woord wordt gevoerd door de leden Erika Mann, namens
de PSE-Fractie, Kittelmann, namens de PPE-Fractie, Bertens,
namens de ELDR-Fractie , Schroedter, namens de V-Fractie,
Sainjon, namens de ARE-Fractie, NuBbaumer, niet-ingeschre
vene, Wiersma, Pex , Pradier en Krehl .

8. Aan de door het Parlement aangenomen
adviezen en resoluties gegeven uitvoering

De Voorzitter deelt mede van de volgende leden de volgende
ontwerp-resolutie overeenkomstig artikel 40, lid 5 van het
Reglement te hebben ontvangen:

De Voorzitter deelt mede dat de mededeling van de Commissie
betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de
vergaderperioden van oktober I en II 1995 door het Parlement
aangenomen adviezen en resoluties is rondgedeeld.

— De Clercq en Kittelmann, namens de Commissie externe
economische betrekkingen, over het besluit om het Europees
Parlement niet te raadplegen over de interimovereenkomst
EU-Rusland (B4-01 1 1 /96).

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

9. Dringende en bijzonder belangrijke politieke
kwesties (mededeling van de Commissie
gevolgd door vragen)
Aan de orde is een mededeling van de Commissie over
dringende en bijzonder belangrijke politieke kwesties.

De Voorzitter brengt de ter zake te volgen regels in herinne
ring .
De heer Santer, voorzitter van de Commissie, doet een

mededeling over de vanochtend gehouden vergadering van de

Stemming: deel I, punt 9 van de notulen van 1 februari 1996.
Het woord wordt gevoerd door de heer Pex, die protesteert
tegen het feit dat de Raad de tijdens het debat gestelde vragen
niet heeft beantwoord en om een onderbreking van de verga
dering verzoekt teneinde de Raad de gelegenheid te geven
opnieuw zijn plaats in de vergaderzaal in te nemen en de
vragen te beantwoorden (de Voorzitter wijst erop dat hij de
Raad had geraadpleegd en dat deze had laten weten aan het
einde van het debat niet meer het woord te willen voeren ; hij
voegt eraan toe dat hij de Raad hiertoe niet kan dwingen).

Commissie .

Om vragen te stellen welke achtereenvolgens door de heer
Santer worden beantwoord, wordt het woord gevoerd door de

11. Veiligheid op zee (debat)

leden :

De heer Cornelissen licht de mondelinge vraag toe die hij

— Herman, Avgerinos, Wolf, Wijsenbeek, Barón Crespo,
Pasty, Schlüter, Sjöstedt, Wim van Velzen, Dell'Alba, Chris
todoulou, Todini, Green, Gredler, Theato, Crowley, Berthu,
Martens, Kerr, De Vries, Goerens, Hoff, Oomen-Ruijten,
Féret, Robles Piquer en Argyros.

De Voorzitter verklaart dit punt te zijn gesloten.

namens de Commissie vervoer en toerisme aan de Commissie

heeft gesteld over veiligheid op zee (B4- 1443/95).
De heer Kinnock, lid van de Commissie, beantwoordt de

vraag ; hij wijst erop dat hij om persoonlijke redenen het einde
van het debat niet zal kunnen bijwonen, maar dat hij de
gestelde vragen schriftelijk zal beantwoorden.
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Het woord wordt gevoerd door de leden Simpson, namens de
PSE-Fractie, Sarlis, namens de PPE-Fractie, Pelttari, namens
de ELDR-Fractie, Danesin, namens de UPE-Fractie, en Svens
son, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER : SIR JACK STEWART-CLARK

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door de leden Van Dijk, namens de
V-Fractie, Macartney, namens de ARE-Fractie, en Le Rachi
nel, niet-ingeschrevene.

ling en energie in betreffende het gemeenschappelijk stand
punt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming
van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
aanpassing van besluit 1110/94/EG betreffende het vierde
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap van commu
nautaire werkzaamheden op het gebied van onderzoek, techno
logische ontwikkeling en democratie ( 1994-1998) in verband
met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
(C4-0581 /95 - 95/0092(COD)) (A4-0333/95).

Het woord wordt gevoerd door de leden McNally, namens de
PSE-Fractie, Plooij-van Gorsel, namens de ELDR-Fractie en
Stenius-Kaukonen, namens de GUE/NGL-Fractie.

De Voorzitter deelt mede van de volgende leden de volgende
ontwerp-resoluties overeenkomstig artikel 40, lid 5 van het
Reglement te hebben ontvangen:

— Simpson en Watts, namens de PSE-Fractie, over veiligheid
op zee (B4-01 12/96);
— Sarlis en Cornelissen, namens de PPE-Fractie, over veilig
heid op zee (B4-0 113/96);

— Parodi, namens de UPE-Fractie, Wijsenbeek, namens de

VOORZITTER : DE HEER SCHLÜTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door de leden Holm, namens de

V-Fractie, NuBbaumer, niet-ingeschrevene, Graenitz, Jouppila,
Gredler, Linzer, Lindqvist en mevrouw Cresson, lid van de
Commissie.

ELDR-Fractie, en Van der Waal, namens de EDN-Fractie, over

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

veiligheid op zee (B4-01 14/96);

Stemming : deel I, punt 6 van de notulen van 1 februari 1996.

— Van Dijk en Tamino, namens de V-Fractie, Eriksson en
Iversen, namens de GUE/NGL-Fractie, over veiligheid op zee
(B4-01 15/96).

Het woord wordt gevoerd door de leden Cornelissen, voorzitter
van de Commissie vervoer en toerisme, die erop wijst dat een
gezamenlijke ontwerp-resolutie is ingediend, Sindal, Jarzem
bowski, laatstgenoemde om de verzekering te vragen dat zijn
vragen schriftelijk zullen worden beantwoord, Malerba, Järvi
lahti, Watts, McIntosh, Teverson, Stewart, Langenhagen,
Panagopoulos en Cornelissen, die eveneens de verzekering
vraagt dat de gestelde vragen schriftelijk zullen worden
beantwoord .

13. Agenda voor de volgende vergadering
De Voorzitter wijst erop dat de agenda voor de vergadering
van morgen, donderdag 1 februari 1996, als volgt is vastge
steld:
10.00 — 13.00 uur
10.00 — 12.00 uur

— verslag-Hoppenstedt over transeuropese telecommunica
tienetwerken ***!

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

—

Stemming : deel I, punt 10 van de notulen van 1 februari 1996.

— verslag-Hindley over de samenwerkingsovereenkomst

verslag-Read over de telecommunicatiemarkt
met Vietnam *

12. Vierde
OTO-kaderprogramma
!998) ***!! (debat)

( 1994

De heer Linkohr leidt de aanbeveling voor de tweede lezing
namens de Commissie onderzoek, technologische ontwikke

12.00 uur

—

stemmingen

(De vergadering wordt om 19.35 uur gesloten.)

Enrico VINCI

Georgios ANASTASSOPOULOS

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter
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Ondertekend door:

*

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahlqvist, Ainardi, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson,
André-Léonard, Andrews, Angelilli, Anoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sanchez, Apolinario,
Aramburu del Rio, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini,
Baldarelli, Baldi, Baldini, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton,
Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens,
Berthu, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Boniperti, Bontempi,
Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam
Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Candal,
Capucho, Carlsson, Carnero Gonzalez, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy,
Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chichester,
Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D. ,
Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crepaz,
Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Danesin, Dankert, Darras, Daskalaki, David, De Clercq,
Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries,
Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John,
Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson,
Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi , Farassino, Farthofer,
Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernàndez Martin, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florio,
Fontaine, Fontana, Ford, Fouque, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher,
Garosci, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante,
Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Trivino, Graenitz, Graziani, Gredler, Gröner,
Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Diaz, Haarder, Hànsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Hermange, Hernandez
Mollar, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Imaz
San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti, Janssen van
Raay, Jarzembowski, Jensen Lis, Jöns, Jouppila, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Kerr,
Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola,
Konecny, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn,
Kuhn, Lage, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Cari, Lang Jack M.E. , Lange, Langen,
Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen,
Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Linzer, Lomas, Lüttge,
Lukas, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, McNally,
Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella,
Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand,
Martinez, Mather, Matutes Juan, Mayer, Megahy, Mégret, Meier, Mendiluce Pereira, Mendonça, Menrad,
Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Moràn Lopez, Moreau,
Moretti, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Nassauer,
Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, NuBbaumer, Oddy, Oomen-Ruijten, Orlando,
Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Pasty, Pelttari, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinali , Pex,
Pimenta, Piquet, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack,
Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Olii Ilmari, Ribeiro,
Riess-Passer, Riis-Jørgensen, Rinsche, Robles Piquer, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose,
Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre,
Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sànchez Garda, Sandbæk, Santini, Sanz Fernàndez,
Sarlis , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Schweitzer,
Seal, Secchi, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld,

Sornosa Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen,
Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani,
Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin,
Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Marqués,
Trakatellis, Truscott, Tsatsos, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López,
Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van
Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, Vinei, Virgin, Voggenhuber, van der
Waal, Waddington, Waidelich, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe,
Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DONDERDAG 1 FEBRUARI 1995

(96/C 47/02)

DEEL

I

Verloop van de vergadering
VOORZITTER : DE HEER ANASTASSOPOULOS

— Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging

Ondervoorzitter

van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maat
regelen voor de instandhouding van de visbestanden in de

(De vergadering wordt om 10.00 uur geopend).

Middellandse Zee (COM(95)0635 - C4-0069/96 - 95/
0328(CNS ))

1. Goedkeuring van de notulen

ten principale: VISS

De heer von Habsburg heeft medegedeeld dat hij gisteren wel
aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag;

staat .

— Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van
een Europees Garantiefonds ter aanmoediging van de film- en
televisieproduktie (COM(95)0546 — C4-0070/96 — 95/

verwezen naar :

Het woord wordt gevoerd door:

0281(CNS ))

— de heer Tomlinson die wijst op fouten in de laatste versie
van het interne telefoonboek van het Parlement waarin een

verwezen naar :

aantal leden en voormalig leden — waaronder de heer Delors —
van de Commissie in de alfabetische lijst van het personeel van
het Parlement staan (de Voorzitter antwoordt dat dergelijke
fouten zijns inziens onaanvaardbaar zijn en dat hij de secreta
ris-generaal zal opdragen deze uitgave uit de roulatie te nemen,
na te gaan wie hiervoor verantwoordelijk zijn en erop toe te
zien dat de noodzakelijke maatregelen worden getroffen);

ten principale : CULT

— mevrouw Oomen-Ruijten die verwijst naar de partner
schaps- en interimovereenkomsten (punt 10) en protesteert
tegen het feit dat het voorzitterschap van de Raad de door de
sprekers gestelde vragen niet heeft beantwoord; zij wenst dat
de Voorzitter van het Parlement contact opneemt met de Raad
om deze zaak te regelen en ervoor te zorgen dat de leden in de
toekomst naar behoren worden behandeld (de Voorzitter
antwoordt dat de Voorzitter van het Parlement voornemens is

voor advies : BEGR, ECON, ENER

rechtsgrondslag : Art. 130 EG-Verdrag ;
— Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in
de handel brengen van pootaardappelen (gecodificeerde ver
sie) (COM(95)0622 - C4-0071 /96 - 95/0302(CNS))
verwezen naar :

ten principale : JURI
voor advies : LAND

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag;
niet beschikbare talen : SV, FI

deze kwestie bij het voorzitterschap van de Raad aan te
kaarten).

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

— Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in
de handel brengen van bietenzaad (gecodificeerde versie)

2. Ingekomen stukken

ten principale: JURI

De Voorzitter deelt mede te hebben ontvangen:

(COM(95)0622 - C4-0072/96 - 95/0303(CNS))
verwezen naar :

voor advies : LAND

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag;
a)

van de Raad:

niet beschikbare talen : SV, FT

de volgende verzoeken om advies:
— Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging
van de beschikking van de RaAd van 23 november 1994 tot
vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek en
technologische ontwikkeling op het gebied van samenwerking
met derde landen en internationale organisaties ( 1994-1998)
(COM(95)0539 - C4-0066/96 - 95/027 l(CNS ))
verwezen naar :

ten principale: ENER

— Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in
de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en
vezelgewassen (COM(95)0622 — C4-0073/96 — 95/
0304(CNS ))
verwezen naar :

ten principale: JURI
voor advies : LAND

voor advies : BUIT, BEGR, EXTE

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag;

rechtsgrondslag : Art. 130 I, lid 4 EG-Verdrag;

niet beschikbare talen : SV, FI
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— Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in
de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen
(gecodificeerde versie) (COM(95)Oó22 — C4-0074/96 — 95/

b) van de Commissie:

de volgende documenten:

0305(CNS ))
—
verwezen naar :

ten principale: JURI
voor advies : LAND

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag ;
niet beschikbare talen : SV, FI

— Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van
gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van de klas
sieke varkenspest (gecodificeerde versie) (COM(95)0598 —

Advies van de Commissie over de amendementen van het

Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad inzake het voorstel voor een beschikking van het
Europees Parlement en van de Raad betreffende communau
taire richtlijnen voor de ontwikkeling van een transeuropees
vervoersnetwerk
0098(CC)D))

(CC)M(96)0010 — C4-0062/96

—

94/

verwezen naar :

ten principale: VERV
voor advies : BEGR, ECON, REGI , MILI

C4-0075/96 - 95/0298(CNS ))

rechtsgrondslag : Art. 129 D, lid 1 EG-Verdrag;

verwezen naar :

— Verslag van de Commissie aan de Raad over de stand
van de Algemene-Begrotingsgaranties per 30 juni 1995
(CC>M(95)0625 - C4-0064/96)

ten principale : JURI
voor advies : LAND

rechtsgrondslag : Art. 043 EG-Verdrag ;

verwezen naar :

ten principale : BEGR
— Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake ongewenste
stoffen en produkten in diervoeding (gecodificeerde versie)
(COM(95)0598 - C4-0076/96 - 95/0299(CNS))
verwezen naar :

ten principale: JURI
voor advies : LAND

voor advies : BCON

— Verslag van de Commissie betreffende de toepassing in
1991-1992 van Verordening (EEG) nr. 3820/85 tot harmonisa
tie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer ( 17de verslag van de Commissie betreffende de
toepassing van de sociale voorschriften voor het wegverkeer)

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag ;

(COM(95)0713 - C4-0065/96)

— Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en

ten principale: VERV

verwezen naar :

zuivelproducten (gecodificeerde versie) (COM(95)0598 —

voor advies : SOCI

C4-0077/96 - 95/0300(CNS ))
verwezen naar :

voor advies : LAND

3. Transeuropese telecommunicatienetwerken
***I (debat)

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag ;

De heer Hoppenstedt leidt het verslag in dat hij namens de

ten principale: JURI

Commissie economische en monetaire zaken en industriebe

— Ontwerp voor een aanbeveling van de Raad inzake een
parkeerkaart voor gehandicapten (COM(95)Oó96 — C4-0082/
96 - 95/0353(SYN))
verwezen naar :

ten principale: VERV
voor advies : SOCI

— Voorstel voor een verordening van de Raad houdende
wijziging van Verordening (EG) nr. 3699/93 tot vaststelling
van de criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van
de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwer
king/afzet van de produkten daarvan (COM(95)Oó27 — C4
0083/96 - 95/03 19(CNS ))
verwezen naar :

leid heeft opgesteld over het voorstel voor een beschikking van
het Europees Parlement en de Raad betreffende een geheel van
richtsnoeren voor transeuropese telecommunicatienetwerken
(COM(95)0224 - C4-0225/95 - 95/0124(COD)) (A4-0336/
95 ).

Het woord wordt gevoerd door de leden Alan J. Donnelly,
namens de PSE-Fractie, Laurila, namens de PPE-Fractie,

Giansily, namens de UPE-Fractie, Hautala, namens de V
Fractie, de Rose, namens de EDN-Fractie , Glante, Sindal ,

Barzanti en de heer Bangemann, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming : deel I, punt 7

ten principale: VISS
voor advies : BEGR

— Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad
houdende technische maatregelen voor de instandhouding van
de visbestanden (gecodificeerde versie) (COM(95)0613 —
C4-0084/96 - 00/0532(CNS ))

4. Telecommunicatiemarkt (debat)
Mevrouw Read leidt het verslag in dat zij namens de Commis
sie economische en monetaire zaken en industriebeleid heeft

ten principale : JURI

opgesteld over het ontwerp van richtlijn van de Commissie tot
wijziging van richtlijn 90/388/EEG van de Commissie met
betrekking tot de volledige liberalisering van de markten voor

voor advies : VISS

telecommunicatie (C(95)1843 - C4-0415/95 ) (A4-0334/95 ).

verwezen naar :
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Het woord wordt gevoerd door de leden Wibe, namens de
PSE-Fractie, Herman, namens de PPE-Fractie en Malerba,
namens de UPE-Fractie .

7. Transeuropese telecommunicatienetwerken

***I (stemming)
Verslag Hoppenstedt — A4-0336/95

De Voorzitter deelt mede dat am. 16 en 17 van het verslag in
am. 18 zijn overgenomen.
VOORZITTER: MEVROUW PERY

VOORSTEL VOOR EEN BESCHIKKING COM(95)0224 C4-0225/95 - 95/0124(COD):

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door de leden Lindqvist, namens de
ELDR-Fractie, Pailler, namens de GUE/NGL-Fractie, Wolf,
namens de V-Fractie, Areitio Toledo, Svensson en de heer Van
Miert, lid van de Commissie.

Aangenomen amendementen: 47 ; 5 t/m 8 en bloc bij ES (267
vóór, 0 tegen, 14 onthoudingen); 48 ; 10; 49 ; 14 en 15 en bloc
18 (zonder het 2de en 4de streepje); 50; 20; 22; 23 ; 51 ; 26; 27

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

43 ; 44 ; 45 ; 46

Stemming: deel I, punt 1 1

Verworpen amendement: 52

28 ; 29 ; 30; 32 t/m 35 en bloc ; 36 ; 37 en 38 en bloc ; 39 ; 40 ; 42

Vervallen amendementen: 1 ; 3 ; 4; 9; 19 (sub d) en i)); 21 ; 2; 1 1 ;
12 ; 13 ; 18 (2de en 4de streepje); 19; 41 ; 21 ; 24; 25 ; 31 ; 53

5. Samenwerkingsovereenkomst
nam * (debat)

met

Viet

De heer Hindley leidt het verslag in dat hij namens de
Commissie externe economische betrekkingen heeft opgesteld
over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de

Aparte stemming:

Bijlage I, paragraaf 1 , 9de streepje van de oorspronkelijke tekst
van het voorstel voor een beschikking : goedgekeurd bij ES
( 154 vóór, 119 tegen, 20 onthoudingen).

sluiting van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Euro
pese Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam

Vóór de stemming werd het woord gevoerd door de rapporteur.

(COM(95)0305 - C4-0348/95 - 95/0173(CNS)) (A4-0004/

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus

96).

gewijzigd goed (deel II, punt 2).

Het woord wordt gevoerd door de leden Juncker, rapporteur
voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,
Bernard-Reymond, rapporteur voor advies van de Commissie
buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid, Tinde
mans, namens de PPE-Fractie, Jacob, namens de UPE-Fractie,

De Clercq, voorzitter van de Commissie externe economische
betrekkingen, die tevens het woord voert namens de ELDR
Fractie, Novo, namens de GUE/NGL-Fractie, Sainjon, namens
de ARE-Fractie, Blokland, namens de EDN-Fractie, Vanhecke,

niet-ingeschrevene, Günther, NuBbaumer en de heer Marin,
vice-voorzitter van de Commissie.

ONTWERP-WETGEVINGSRESOLUTIE :

Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan (deel II,
punt 2).

8. Samenwerkingsovereenkomst
nam * (stemming)

met

Viet

Verslag Hindley — A4-0004/96
ONTWERP-WETGEVINGSRESOLUTIE:

Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan (deel II,
punt 3).

VOORZITTER : MEVROUW FONTAINE

Ondervoorzitter

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming : deel I, punt 8

9. Partnerschaps- en interimovereenkomsten
(stemming)

STEMMINGEN

ONTWERP-RESOLUTIE B4-01 1 1 /96 :

Verworpen amendement: 1

6. Vierde
OTO-kaderprogramma
1998) ***!! (stemming)

(1994

Aanbeveling voor de 2de lezing Linkohr — A4-0333/95

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen (par. 7 en 8 bij aparte stemming (UPE); het 2de
deel van par. 7 werd verworpen bij een stemming in onder
delen (PPE).

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

C4-0581 /95 - 95/0092(COD)

Het woord werd gevoerd door:

De Voorzitter verklaart het gemeenschappelijk standpunt te
zijn goedgekeurd (deel II, punt 1 ).

— mevrouw Oomen-Ruijten om namens de PPE-Fractie om
stemming in onderdelen over par. 7 te verzoeken.
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Stemming in onderdelen:

Wijziging 24: aangenomen bij HS (PSE):

Par. 7 (PPE):

Stemmen :
Voor:

lste deel : t/m „van de EU" aangenomen
2de deel : rest: verworpen

Tegen:
Onthoudingen:

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 4).

316
263

36
17

Wijziging 25 : aangenomen
Par. 9 t/m 1 1 : aangenomen.

10. Veiligheid op zee (stemming)
Ontwerp-resoluties B4-0112, 0113 , 0114 en 0115/96

Bij HS(PPE) neemt het Parlement de resolutie aan.
Stemmen :
Voor:

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0112, 0113 , 0114 en 0115/96 :

Tegen :
Onthoudingen:

— gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de volgen
de leden :

337
307

25
5

(deel II, punt 6).

Simpson, namens de PSE-Fractie,
Sarlis, namens de PPE-Fractie,
Parodi , namens de UPE-Fractie,

*

*

Wijsenbeek, namens de ELDR-Fractie,
Svensson, Eriksson , Stenius-Kaukonen, Ainardi en Aram
buru del Rio, namens de GUE/NGL-Fractie,

*

Stemverklaringen:

Van Dijk, namens de V-Fractie,
Sanchez Garcfa, namens de ARE-Fractie,
Van der Waal , namens de EDN-Fractie ,

Verslag Hindley (A4-0004/96)

ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe

—

tekst :

mondeling : de heer Wolf, namens de V-Fractie

— schriftelijk: de heer Porto, namens de ELDR-Fractie

Aangenomen amendementen: 1 bij ES ( 171 vóór, 163 tegen,
4 onthoudingen) en 2

Verslag Read (A4-0334/95 )

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens

— schriftelijk: de leden Ribeiro, namens de GUE/NGL
Fractie, de Rose, Fayot, Torres Marques en Crampton

aangenomen.

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 5).

EINDE VAN DE STEMMINGEN

11. Telecommunicatiemarkt (stemming)
Verslag Read — A4-0334/95
De Voorzitter deelt mede dat UPE-Fractie om aparte stemming
heeft verzocht over elke door het Parlement aangebrachte
wijziging op de door de Commissie voorgestelde tekst.

12. Bekendmaking van gemeenschappelijke
standpunten van de Raad
De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1 van het
Reglement mede overeenkomstig het bepaalde in de artike
len 189 B en 189 C van het EG-Verdrag de gemeenschap

pelijke standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede
de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van
deze gemeenschappelijke standpunten, en de standpunten van

ONTWERP-RESOLUTIE

Preambule en par. 1 t/m 8 : aangenomen

de Commissie inzake :

Wijzigingen 1 t/m 8 : achtereenvolgens aangenomen
Wijziging 9 :
Am. 1 : aangenomen

Wijzigingen 10 t/m 22: achtereenvolgens aangenomen
Na wijziging 22 :

ten principale: MILI
voor advies : ECON

rechtsgrondslag : Art. 100 A EG-Verdrag;

Wijziging 23 : aangenomen bij HS (PSE):

Tegen:
Onthoudingen:

0478(COD))
verwezen naar :

Am. 2 : verworpen bij ES ( 145 vóór, 190 tegen, 2 onthoudin
gen)

Stemmen :
Voor:

— Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening (EG) van
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
communautaire procedure voor in of op levensmiddelen
gebruikte of te gebruiken aromastoffen (C4-0059/96 — 00/

329
256

47
26

— Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
80/777/EEG
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van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lid-staten inzake de exploitatie en het in de
handel brengen van natuurlijk mineraalwater (C4-0060/96 —
94/0235(COD))

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt
om zich uit te spreken gaat bijgevolg morgen, 2 februari 1996,
in .

Gezien het ingewikkelde karakter van de dossiers betreffende:

verwezen naar :

ten principale : MILI

— de procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te
gebruiken aromastoffen (C4-0059/96 — 00/0478(CC)D),

voor advies : ECON

rechtsgrondslag : Art. 100 A EG-Verdrag;
— Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn inzake de
beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (C4-0061/96 —

— de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk
mineraalwater (C4-0060/96 — 94/0235(CC)D),
- —

94/0106(SYN))

en

verwezen naar :

het storten van afvalstoffen (C4-0067/96 — 00/0335(SYN)

voor advies : BEGR

— de harmonisatie van de voorwaarden voor de afgifte van
nationale vaarbewijzen voor binnenschepen welke bij het
goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt

rechtsgrondslag : Art. 130 S, lid 1 EG-Verdrag;

worden (C4-0068/6 - 94/0196(SYN)

— Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad

commissies een extra maand vereist. Een daartoe strekkend

ten principale : MILI

betreffende het storten van afvalstoffen (C4-0067/96 — 00/
0335(SYN))

is volgens de voorzitters en de rapporteurs van de bevoegde
schrijven zal aan de fungerend voorzitter van de Raad worden
gericht.

verwezen naar :

ten principale : MILI
rechtsgrondslag : Art. 100 A EG-Verdrag;

13. Rooster van de volgende vergaderingen

— Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad

De Voorzitter deelt mede dat de volgende vergaderingen van
12 t/m 16 februari 1996 zullen plaatsvinden.

betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor de

afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenschepen welke
bij het goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap
gebruikt worden (C4-0068/96 — 94/0196(SYN))

14. Onderbreking van de zitting

verwezen naar :

De Voorzitter verklaart de zitting van het Europees Parlement
te zijn onderbroken.

ten principale : VERV
voor advies : JURI

rechtsgrondslag : Art. 075 EG-Verdrag;

(De vergadering wordt om 12.40 uur gesloten)

Enrico VINCI

Klaus HANSCH

Secretaris-generaal

Voorzitter
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DEEL

II

Teksten aangenomen door het Europese Parlement

1. Vierde OTO-kaderprogramma

***H

A4-0333/95

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de
aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van besluit
nr. 1110/94/EG betreffende het vierde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap van
communautaire werkzaamheden op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en
demonstratie (1994-1998) in verband met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (C4-0581/95 — 95/0092(COD))

(Medebeslissingsprocedure : tweede lezing)
Het Europees Parlement,

— gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad C4-0581 /95 — 95/0092(CC)D),
— gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies (') inzake het voorstel van de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad CC)M(95)0145 (2),
— gelet op artikel 189 B , lid 2 van het EG-Verdrag,
—

gelet op artikel 68 van zijn Reglement,

— gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie onderzoek, technologische
ontwikkeling en energie (A4-0333/95 ),
1.

hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.

verzoekt de Raad het besluit zo spoedig mogelijk overeenkomstig zijn gemeenschappelijk standpunt

definitief vast te stellen ;

3.
verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 191 ,
lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;
4.
verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen en
samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publikatie ervan in het Publikatieblad;

5.
(')
(2)

verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
PB C 249 van 25.9.1995 , blz. 45 .
PB C 142 van 8.6.1995 , blz. 15 .
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2. Transeuropese telecommunicatienetwerken

***I

A4-0336/95

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een geheel van
richtsnoeren voor transeuropese telecommunicatienetwerken (COM(95)0224 — C4-0225/95 —
95/0124(COD))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

DOOR DE COMMISSIE

DOOR HET PARLEMENT

VOORGESTELDE TEKST (*)

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 47)

Eerste overweging

overwegende dat de invoering en ontwikkeling van transeuro
pese telecommunicatienetwerken beoogt het verkeer en de
uitwisseling van informatie in heel de Unie mogelijk te maken;
overwegende dat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor de
totstandkoming van de „informatiemaatschappij", die inhoudt
dat elke burger, elk bedrijf of elke overheid, waar dan ook in de
Unie gevestigd, naar behoefte kan beschikken over elke soort
en hoeveelheid van gewenste informatie;

overwegende dat de invoering en ontwikkeling van transeuro
pese telecommunicatienetwerken beoogt het verkeer en de
uitwisseling van informatie in heel de Unie mogelijk te maken;
overwegende dat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de
burgers en het bedrijfsleven — met name de KMO — in de
Unie volledig te laten profiteren van de mogelijkheden van
telecommunicatie zoals de totstandkoming van de „informa
tiemaatschappij ", waar de ontwikkeling van toepassingen,
diensten en telecommunicatienetwerken van fundamenteel

belang zal zijn om te garanderen dat elke burger, elk bedrijf
of elke overheid, waar dan ook in de Unie, met inbegrip van
de minder ontwikkelde en perifere regio's, gevestigd, naar
behoefte kan beschikken over elke soort en hoeveelheid van

gewenste informatie;

(Amendement 5 )

Negende overweging

overwegende dat projecten van gemeenschappelijk belang in
vele gevallen reeds kunnen worden uitgevoerd via de bestaan
de telecommunicatienetwerken zodat transeuropese toepassin
gen reeds kunnen worden aangeboden ; dat richtsnoeren moe
ten worden opgesteld om deze projecten van gemeenschappe
lijk belang te kunnen selecteren,

overwegende dat projecten van gemeenschappelijk belang in
vele gevallen reeds kunnen worden uitgevoerd via de bestaan
de telecommunicatienetwerken, met name het Euro-ISDN,
zodat transeuropese toepassingen reeds kunnen worden aange

boden; dat richtsnoeren moeten worden opgesteld om deze
projecten van gemeenschappelijk belang te kunnen selecteren
door bij de selectie van de voorstellen en de controle op de
uitvoering ervan volledig doorzichtige criteria te hanteren,

(Amendement 6)

Negende overweging bis (nieuw)
overwegende dat coördinatie noodzakelijk is tussen de
uitvoering van de geselecteerde voorstellen en soortgelijke
initiatieven die op nationaal of regionaal niveau op het
grondgebied van de Unie worden ontplooid,

(*)

PB C 302 van 14.11.1995 , blz. 23 .
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(Amendement 7 )

Tiende overweging

overwegende dat bij de selectie en uitvoering van dergelijke
projecten rekening moet worden gehouden zowel met de
infrastructuur waarover de telecommunicatie-organisaties
beschikken als met door andere leveranciers aangeboden

overwegende dat bij de selectie en uitvoering van dergelijke
projecten rekening moet worden gehouden met alle, door de
huidige en nieuwe leveranciers aangeboden infrastructuren,

infrastructuren,

(Amendement 8 )

Twaalfde overweging

overwegende dat de bestaande netwerken, waaronder het
ISDN, zich aan het ontwikkelen zijn tot geavanceerde netwer
ken die een variabele capaciteit mogelijk maken tot aan
breedband toe, en die aanpasbaar zijn aan verschillende
behoeften, in het bijzonder voor het aanbieden van multi
mediadiensten en -toepassingen; dat de aanleg van geïn
tegreerde breedbandcommunicatienetwerken (IBC) het resul
taat van deze ontwikkeling zal zijn ; dat IBC het optimale
platform zal zijn om de toepassingen van de informatiemaat
schappij op te bouwen,

overwegende dat de bestaande netwerken, waaronder het
Euro-ISDN, zich zullen ontwikkelen tot geavanceerde net
werken die een variabele capaciteit mogelijk maken tot aan
breedband toe, en die aanpasbaar zijn aan verschillende
behoeften, in het bijzonder voor het aanbieden van multi
mediadiensten en -toepassingen; dat de aanleg van geïn
tegreerde breedbandcommunicatienetwerken (IBC) het resul
taat van deze ontwikkeling zal zijn ; dat IBC het optimale
platform zal zijn om de toekomstige toepassingen van de
informatiemaatschappij op te bouwen,

(Amendement 48 )

Zestiende overweging

overwegende dat voor een effectieve coördinatie moet worden
gezorgd tussen de verschillende communautaire program
ma 's, met name, wanneer van toepassing, met programma's
ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, op de informatie
inhoud gerichte programma's (zoals INFO 2000 en MEDIA 2)
en andere activiteiten voor de informatiemaatschappij ;

overwegende dat voor een effectieve coördinatie moet worden
gezorgd tussen de ontwikkeling van de transeuropese tele
communicatienetwerken, die moeten beantwoorden aan

reële behoeften en dus met uitzondering van demonstratie-,
bewustmakings- en expirimentele projecten, en de specifie
ke programma's van het vierde kaderprogramma inzake
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
en de overige programma's die gericht zijn op de totstand
brenging van de informatiemaatschappij , met name, wan
neer van toepassing, met programma's ten behoeve van het
midden- en kleinbedrijf, op de informatie-inhoud gerichte
programma's (zoals INFO 2000 en MEDIA 2) en andere

activiteiten voor de informatiemaatschappij ;

(Amendement 10)

Achttiende overweging
overwegende dat de telecommunicatiesector geleidelijk wordt
geliberaliseerd; dat de ontwikkeling van transeuropese toepas
singen, diensten en netwerken voornamelijk afhangt van het
particuliere initiatief, dat deze transeuropese ontwikkelingen
moeten plaatsvinden op basis van marktbehoeften; dat, hier
mee rekening houdende, de betrokken actoren uit de sector zal
worden gevraagd, door middel van geëigende procedures die
aan allen gelijke kansen zullen bieden, specifieke projecten
van gemeenschappelijk belang op bepaalde, geselecteerde
gebieden voor te stellen; dat deze procedures moeten worden
vastgesteld en een lijst van de gekozen gebieden moet worden
goedgekeurd; dat een comité de Commissie zal bijstaan bij de
selectie van de specifieke projecten van gemeenschappelijk
belang,

overwegende dat de telecommunicatiesector geleidelijk wordt
geliberaliseerd; dat de ontwikkeling van transeuropese toepas
singen, diensten en netwerken voornamelijk afhangt van het
particuliere initiatief, dat deze transeuropese ontwikkelingen
op Europese schaal moeten beantwoorden aan de marktbe

hoeften of aan de feitelijke en omvangrijke behoeften van
de maatschappij waar alleen de marktkrachten niet op
inspelen; dat, hiermee rekening houdende, de betrokken
actoren uit de sector zal worden gevraagd, door middel van
geëigende procedures die aan allen gelijke kansen zullen
bieden, specifieke projecten van gemeenschappelijk belang op
bepaalde, prioritaire gebieden voor te stellen; dat de selectie
van de specifieke projecten van gemeenschappelijk belang
moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen
van het Verdrag, inzonderheid artikel 129 D,
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(Amendement 49)

Negentiende overweging
overwegende dat de communautaire financiële steun voor de
uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang die bij
deze beschikking worden vastgesteld moet worden beschouwd
in het kader van de verordening tot vaststelling van algemene
procedureregels voor het verlenen van financiële bijstand van
de Gemeenschap op het gebied van transeuropese netwerken;
dat deze verordening voorschrijft dat de betrokken lid-staten
een zekere mate van ondersteuning geven aan de projecten van
gemeenschappelijk belang ;

overwegende dat de communautaire financiële steun voor de
uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang die bij
deze beschikking worden vastgesteld niet alleen moet worden
beschouwd in het kader van de verordening tot vaststelling van
algemene procedureregels voor het verlenen van financiële
bijstand van de Gemeenschap op het gebied van transeuropese
netwerken, maar met gebruikmaking, op synergetische
wijze, van alle vormen van financiële steun die zijn gericht
op de ontwikkeling van de nieuwe richtsnoeren in de
telecommunicatiesector, in het bijzonder het Cohesiefonds
en de Structuurfondsen, teneinde zo groot mogelijke voor
delen te behalen uit de mogelijkheden van telecommunica
tie als middel ter voltooiing van de interne markt en ter
uitbreiding van het vermogen van de industrie in de Unie
om de uitdagingen waar zij in de nabije toekomst voor
komt te staan, aan te kunnen, en als een instrument voor de

economische en sociale samenhang; dat bovengenoemde
verordening voorschrijft dat de betrokken lid-staten een zekere
mate van ondersteuning geven aan de projecten van gemeen
schappelijk belang ;

(Amendement 14)

Twintigste overweging

overwegende dat de Commissie actie dient te ondernemen
teneinde de interoperabiliteit van de netwerken te garanderen
en om de activiteiten van de lid-staten die zijn gericht op de
invoering van transeuropese telecommunicatienetwerken, te
coördineren ,

overwegende dat de Commissie de nodige verordeningen
moet voorstellen en actie dient te ondernemen teneinde de

volledige interoperabiliteit van alle onderling verbonden
netwerken te garanderen en om de activiteiten van de lid-staten
die zijn gericht op de invoering van transeuropese telecommu
nicatienetwerken, ongeacht hun betrokkenheid bij bovenge
noemde projecten van gemeenschappelijk belang, te coördi
neren ,

(Amendement 15 )
Artikel 1

In deze beschikking worden richtsnoeren vastgesteld betref
fende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van
de op het gebied van transeuropese netwerken overwogen
maatregelen. In deze richtsnoeren worden de gebieden aange
geven voor projecten van gemeenschappelijk belang, alsmede
een procedure voor de selectie van specifieke projecten van
gemeenschappelijk belang op deze gebieden.

In deze beschikking worden richtsnoeren vastgesteld betref
fende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van
de maatregelen die worden overwogen op het gebied van
transeuropese netwerken op het terrein van de telecommuni
catie-infrastructuur. In deze richtsnoeren worden de gebie
den aangegeven voor projecten van gemeenschappelijk
belang, alsmede een procedure voor de selectie van specifieke
projecten van gemeenschappelijk belang op deze gebieden.

(Amendement 18 )

Artikel 2, inleidende zin en eerste streepje
De Gemeenschap verleent steun aan de interconnectie van
telecommunicatienetwerken, in het bijzonder geïntegreerde
breedbandcommunicatienetwerken (IBC), het aanleggen en
ontwikkelen van interoperabele diensten en toepassingen, de
toegang daartoe en het aanleggen van de benodigde infrastruc
tuur, met de volgende algemene doelstellingen :

De Gemeenschap verleent steun aan de interconnectie van
netwerken op het gebied van de telecommunicatieinfra

structuur, het opzetten en ontwikkelen van interoperabele
diensten en toepassingen en de toegang daartoe, met de
volgende algemene doelstellingen:
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— bevorderen van een vloeiende overgang naar de informa
tiemaatschappij , met name om te helpen voorzien in
maatschappelijke behoeften en bij te dragen tot een
verbetering van de kwaliteit van het leven;

— bevorderen van de technische overgang naar de informa
tiemaatschappij, het verschaffen van ervaring met de
gevolgen van de ontwikkeling van nieuwe netwerken en
toepassingen voor sociale activiteiten en om te helpen
voorzien in maatschappelijke behoeften en bij te dragen
tot- een verbetering van de kwaliteit van het leven;

(Amendement 50)
Artikel 3

De prioriteiten voor de totstandbrenging van de in artikel 2
genoemde doelstellingen zijn:

De prioriteiten voor de totstandbrenging van de in artikel 2
genoemde doelstellingen zijn achtereenvolgens:

—

vaststellen van de haalbaarheid, gevolgd door de invoering
van toepassingen die de ontwikkeling van een Europese
informatiemaatschappij bevorderen, in het bijzonder toe
passingen van gemeenschappelijk belang;

a) aangeven en vaststellen van de technische en commer
ciële haalbaarheid, en de beoordeling van de sociale
gevolgen gevolgd door invoeren van transeuropese alge
mene diensten die zorgen voor een naadloze toegang tot
allerlei soorten informatie, ook in plattelands- en perifere
gebieden, en die interoperabel zijn met equivalente dien
sten op wereldniveau ;

—

vaststellen van de haalbaarheid, gevolgd door de invoering
van toepassingen die bijdragen aan de economische en
sociale samenhang, door de toegang tot informatie in heel
de Unie te verbeteren, voortbouwend op de Europese

b) vaststellen en aanvullen van leemten en ontbrekende

schakels voor een effectieve interconnectie en interopera
biliteit van alle componenten van telecommunicatienet
werken in Europa en op wereldschaal, met bijzondere
nadruk op Euro-ISDN -netwerken en, voorzover dit tege
moet komt aan een aangetoonde, omvangrijke, poten
tiële vraag, op IBC-netwerken;

culturele diversiteit;

—

voeren van acties die op het stimuleren van interregionale
initiatieven zijn gericht, waardoor minder ontwikkelde
regio 's bij de lancering van transeuropese telecommunica
tiediensten en toepassingen kunnen worden betrokken.

c)

vaststellen van de technische en commerciële haalbaar

heid, en de beoordeling van de sociale gevolgen gevolgd
door de invoering van toepassingen die de ontwikkeling
van een Europese informatiemaatschappij bevorderen, in
het bijzonder toepassingen van gemeenschappelijk belang,
toepassingen die voortbouwen op de Europese cultu
rele diversiteit of die de creatieve uitwisseling van
ideeën tussen burgers en deelneming aan sociale of
politieke activiteiten stimuleren;

— vaststellen van de haalbaarheid, gevolgd door de invoering
van toepassingen en diensten die bijdragen aan de verster
king van de interne markt en het scheppen van werkgele
genheid, in het bijzonder wanneer zij het midden- en
kleinbedrijf in staat stellen hun concurrentievermogen
binnen de Europese Unie en op wereldschaal te verbete

d) vaststellen van de haalbaarheid van IBC-netwerken,

wanneer die voor dergelijke toepassingen en diensten
vereist zijn, en bevordering van de interconnectiviteit van
die netwerken ;

ren ;

— aanwijzen, onderzoeken van de haalbaarheid, gevolgd
door invoeren van transeuropese algemene diensten die
zorgen voor een naadloze toegang tot allerlei soorten
informatie, ook in plattelands- en perifere gebieden, en die
interoperabel zijn met equivalente diensten op wereld
niveau ;

e) vaststellen van de haalbaarheid, gevolgd door de invoering
van toepassingen en diensten die bijdragen aan de verster
king van de interne markt en het scheppen van werkge
legenheid, in het bijzonder wanneer zij het midden- en
kleinbedrijf in staat stellen hun concurrentievermogen
binnen de Europese Unie en op wereldschaal te verbete
ren ;

—

vaststellen van de haalbaarheid van nieuwe breedband

ruggegraatnetwerken van glasvezel, wanneer die voor
dergelijke toepassingen en diensten vereist zijn, en bevor
dering van de interconnectiviteit van die netwerken;

f)

vaststellen van de haalbaarheid, gevolgd door de invoering
van toepassingen die bijdragen aan de economische en
sociale samenhang, door de toegang tot informatie in heel
de Unie te verbeteren ;
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vaststellen en aanvullen van leemten en ontbrekende

schakels voor een effectieve interconnectie en interopera
biliteit van alle componenten van telecommunicatienet
werken in Europa en op wereldschaal, met bijzondere
nadruk op /fiC-netwerken .

g) voeren van acties gericht op het stimuleren van grens
overschrijdende interregionale initiatieven voor de lance
ring van transeuropese telecommunicatiediensten en toe
passingen .

h) bevordering van toepassingen die tot doel hebben de
banden met het Middellandse-Zeegebied, Midden- en
Oost-Europa en het GOS en Latijns-Amerika op het
gebied van kennis, toenadering en maximale economi
sche, culturele en sociale uitwisseling te bevorderen.

(Amendement 20)

Artikel 4, eerste streepje

— selectie van projecten van gemeenschappelijk belang op
basis van volledig doorzichtige criteria bij de selectie

— selectie van projecten van gemeenschappelijk belang;

van de voorstellen en de controle op de uitvoering
ervan ;

(Amendement 22)

Artikel 4, zesde streepje bis (nieuw)
— ontwikkeling en verbetering van de communicatie bij
de overheid, teneinde via „tele-administratie" in de
overheidssector een betere coördinatie te bewerkstelli

gen tussen de overheidssector en de particuliere sector
en tussen de overheidssector en de burgers;

(Amendement 23 )
Artikel 5

De ontwikkeling van transeuropese telecommunicatienetwer
ken krachtens deze beschikking vindt plaats door de uitvoering
van projecten van gemeenschappelijk belang. De gebieden
waarop projecten van gemeenschappelijk belang worden ge
selecteerd, worden opgesomd in bijlage I.

De ontwikkeling van transeuropese netwerken op het gebied
van telecommunicatieinfrastructuur krachtens deze be

schikking vindt plaats door de uitvoering van projecten van
gemeenschappelijk belang. De gebieden waarop projecten van
gemeenschappelijk belang worden geselecteerd, worden opge
somd in bijlage I.

(Amendement 51 )
Artikel 7, lid 1

1 . De Commissie stelt in overleg met de betrokkenen uit de
sector en in overeenstemming met het beleid ten aanzien van
andere transeuropese netwerken een werkprogramma op voor
de selectie van de deelgebieden waarop specifieke projecten

van gemeenschappelijk belang kunnen worden voorgesteld, en
wel binnen de in bijlage 1 vermelde gebieden voor projecten
van gemeenschappelijk belang. Dit werkprogramma wordt
zonodig bijgewerkt.

1 . De Commissie bereidt in overleg met de betrokkenen uit
de sector en in overeenstemming met het beleid ten aanzien
van andere transeuropese netwerken een ontwerp -werkpro
gramma voor met het oog op de selectie van de deelgebieden
waarop specifieke projecten van gemeenschappelijk belang
kunnen worden voorgesteld, en wel binnen de in bijlage 1
vermelde gebieden voor projecten van gemeenschappelijk
belang, als vermeld in Bijlage I, en de vaststelling van de
speciale maatregelen voor specifieke bevolkingsgroepen op
grond van sociale of regionale criteria, ten einde hun
integratie op alle niveaus van de toekomstige informatie
maatschappij te garanderen.. Dit werkprogramma wordt
door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en
zonodig bijgewerkt, overeenkomstig artikel 129 D van het
Verdrag.
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(Amendement 26)
Artikel 8 , lid 2

2.
Voor de in artikel 9, lid 1, genoemde gevallen, wordt de
Commissie bijgestaan door een comité bestaande uit vertegen
woordigers van de lid-staten en voorgezeten door de vertegen
woordiger van de Commissie.

2.
De Commissie wordt bijgestaan door een raadgevend
comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lid-staten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een
ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt
advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter
kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het
comité spreekt zich uit met meerderheid van stemmen die in
artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de
aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de
Commissie dient te nemen. Bij stemming in het comité worden
de stemmen van de vertegenwoordigers van de lid-staten
gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt
niet aan de stemming deel.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité en
het Europees Parlement een ontwerp van maatregelen voor.
Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan
vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie advies
uit over dit ontwerp, zo nodig door middel van een
stemming. Het advies wordt in de notulen opgenomen ;
voorts heeft iedere lid-staat het recht te verzoeken dat zijn
standpunt in de notulen wordt opgenomen. De notulen
worden aan het Europees Parlement toegezonden. De
Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met de door het
comité uitgebrachte advies en met de opmerkingen van het
Europees Parlement. Zij brengt het comité en het Europees
Parlement op de hoogte van de wijze waarop zij rekening
heeft gehouden met hun adviezen.

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij
in overeenstemming zijn met het advies van het comité.
Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming
zijn met het advies van het comité of indien geen advies werd
uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een
voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad
besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Indien de Raad één maand na de indiening van het voorstel bij
de Raad geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde
maatregelen door de Commissie vastgesteld.

(Amendement 27 )

Artikel 9, lid 1, eerste streepje
— het voorbereiden en bijwerken van het in artikel 7
Schrappen
genoemde werkprogramma;

(Amendement 28 )

Artikel 9, lid 1, derde streepje
—

het vaststellen van aanvullende ondersteunende en coördi-

—

nerende acties ;

het vaststellen van aanvullende ondersteunende en coördi

nerende acties, in concreto de uitvoering van de geselec
teerde voorstellen en soortgelijke initiatieven die op
nationaal of regionaal niveau op het grondgebied van
de Unie worden ontplooid;

(Amendement 29)
Artikel 9, lid 2

2.
Voor het specifieke geval van projecten van gemeen
schappelijk belang op het gebied van ISDN (zie bijlage I,
punt 3 , eerste streepje) zijn de richtsnoeren van toepassing die
door de Raad zijn vastgesteld.

2.
Voor het specifieke geval van projecten van gemeen
schappelijk belang op het gebied van Euro-ISDN (zie bijlage I,
punt 3 , eerste streepje) zijn de richtsnoeren van toepassing die
door het Europees Parlement en de Raad zijn vastgesteld.
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(Amendement 30)
Artikel 9, lid 3

3.
De Commissie brengt het comité bij elk van zijn
vergaderingen op de hoogte van de voortgang van de tenuit
voerlegging van het werkprogramma.

3 . De Commissie brengt het comité bij elk van zijn
vergaderingen op de hoogte van de voortgang van de tenuit
voerlegging van het werkprogramma en stelt de ter zake
bevoegde commissie van het Europees Parlement schrifte
lijk op de hoogte.

(Amendement 32)

Bijlage I, tweede alinea, eerste en tweede streepje
de laag toepassingen door middel waarvan de verbruikers
in interactie treden met algemene diensten en basisnetwer
ken voor professionele, onderwijs- en sociale behoeften.
De toepassingen moeten onderling interoperabel zijn om
van maximaal nut te zijn voor de gebruikers in heel de
Gemeenschap.
de laag algemene diensten, bestaande uit compatibele
algemene diensten en het beheer daarvan. Door hun
ondersteuning van de gemeenschappelijke eisen van toe
passingen, vullen deze diensten de toepassingen aan en
dragen bij aan hun interoperabiliteit.

de laag toepassingen door middel waarvan de verbruikers
in interactie treden met algemene diensten en basisnetwer
ken voor professionele, onderwijs- en sociale behoeften.

de laag algemene diensten, bestaande uit compatibele
algemene diensten en het beheer daarvan. Door hun
ondersteuning van de gemeenschappelijke eisen van toe
passingen en door beschikbaarstelling van gemeen
schappelijke, niet-merkgebonden gereedschappen voor
ontwikkeling en uitvoering van nieuwe toepassingen,
vullen deze diensten de toepassingen aan en dragen bij aan
hun interoperabiliteit.

(Amendement 33)

Bijlage I, paragraaf 1, inleidende zin
De toepassingen moeten de plaatselijke talen gebruiken,

Op de volgende gebieden zullen toepassingsprojecten worden
geselecteerd:

behalve indien zij zijn ontworpen voor speciale categorieën
professionele gebruikers, en onderling interoperabel zijn
om van maximaal nut te zijn voor de gebruikers in heel de
Gemeenschap. Zij moeten op zo breed mogelijke doelgroe
pen zijn gericht en de toegang van de burger tot diensten
van collectief belang aangeven. Het stadium van de vast
stelling van de haalbaarheid houdt een beoordeling in van
de sociale en maatschappelijke gevolgen van de invoering
van de toepassingen.
Op de volgende gebieden zullen toepassingsprojecten worden
geselecteerd:

(Amendement 34)

Bijlage I, paragraaf 1, tweede streepje
Afstandsonderwijs en -opleiding: geavanceerde af
standsonderwijs- en opleidingsdiensten moeten toeganke
lijk worden gemaakt voor scholen en instellingen voor
hoger onderwijs en voor het bedrijfsleven. Er moeten
centra worden opgezet en op afstand toegankelijk gemaakt
in heel Europa, ten einde te voorzien in courseware en
opleidingsdiensten voor het midden- en kleinbedrijf, grote
bedrijven, onderwijsstelsels en openbare overheden. Er

moet een nieuwe aanpak voor de beroepsopleiding voor de
informatiemaatschappij worden bevorderd en ontwikkeld.

— Afstandsonderwijs en -opleiding: geavanceerde af
standsonderwijs- en opleidingsdiensten moeten toeganke
lijk worden gemaakt voor scholen en instellingen voor
hoger onderwijs en voor het bedrijfsleven. Er moeten
centra worden opgezet en op afstand toegankelijk gemaakt
in heel Europa, ten einde te voorzien in courseware en
opleidingsdiensten voor het midden- en kleinbedrijf, grote
bedrijven, onderwijsstelsels en openbare overheden. Er
moet een nieuwe aanpak voor de algemene, academische
beroeps- en taalopleiding worden ontwikkeld en bevor
derd als onderdeel van de overgang naar de informatie
maatschappij .
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(Amendement 35 )

Bijlage I, paragraaf 1, vierde streepje
— Telematica voor het vervoer: er dient optimaal gebruik te
worden gemaakt van transeuropese telecommunicatienet
werken ter verbetering van het transportnetwerkbeheer en
de logistieke steun voor de transportindustrie en ter
bevordering van diensten met toegevoegde waarde. Tele
maticasystemen en -diensten kunnen ook worden gebruikt
als hulpmiddelen voor de tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijk vervoersbeleid. Er zal worden gezorgd
voor de vereiste complementariteit met en de interopera
biliteit van het transeuropees transportnetwerk.

— Telematica voor het vervoer: er dient optimaal gebruik te
worden gemaakt van transeuropese telecommunicatienet
werken ter verbetering van het transportnetwerkbeheer en
de logistieke steun voor de transportindustrie en ter
bevordering van diensten met toegevoegde waarde. Het
geïntegreerd gecombineerd vervoer, niet-gemotori
seerd personenvervoer, openbaar vervoer en milieu
vriendelijke vervoermiddelen krijgen voorrang. Tele

maticasystemen en -diensten kunnen ook worden gebruikt
als hulpmiddelen voor de tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijk vervoersbeleid. Er zal worden gezorgd
voor de vereiste complementariteit met en de interopera
biliteit van het transeuropees transportnetwerk.

(Amendement 36)

Bijlage I, paragraaf 1, zesde streepje
Telewerken: gesteund op geavanceerde communicatie
systemen kan telewerken (thuis en in satellietkantoren)
worden ontwikkeld, wat zal bijdragen tot nieuwe vormen
van flexibiliteit qua werkplaats en -organisatie. Doordat
beroepswerkzaamheden dankzij telewerken kunnen wor
den gedecentraliseerd kunnen de milieu-effecten van het
dagelijks pendelverkeer worden verminderd.

—

Telewerken: gesteund op geavanceerde communicatie
systemen kan telewerken in satellietkantoren en mogelijk
ook thuis worden ontwikkeld, wat zal bijdragen tot
nieuwe vormen van flexibiliteit qua werkplaats en -orga
nisatie. Doordat beroepswerkzaamheden dankzij telewer
ken kunnen worden gedecentraliseerd kunnen de milieu
effecten van het dagelijks pendelverkeer worden vermin
derd. Er moeten toepassingen worden ontworpen die
dergelijke ontwikkelingen mogelijk maken, echter met
behoud van de rechten van werknemers en met voor

koming van het risico van sociaal isolement als moge
lijk gevolg van telewerken. Er dient speciale aandacht
te worden geschonken aan de beoordeling van de
sociale gevolgen van dergelijke toepassingen.

(Amendement 37)

Bijlage I, paragraaf 1, twaalfde streepje
Telematicadiensten voor de arbeidsmarkt : ontwikke

Telematicadiensten voor de arbeidsmarkt: ontwikke

ling van netwerkgeïntegreerde diensten, zoals gegevens
banken met informatie over banen, ter ondersteuning van
de zich wijzigende arbeidsmarkt in Europa en de strijd
tegen de werkloosheid.

ling van netwerkgeïntegreerde diensten, zoals gegevens
banken met informatie over banen, ter ondersteuning van
de zich wijzigende arbeidsmarkt in Europa, publikatie
van vacatures in de gehele EU en aanmoediging van de
mobiliteit van de werknemers alsmede geleidelijke
harmonisatie van de arbeidsomstandigheden en -voor
waarden .

(Amendement 38)

Bijlage I, paragraaf 1, dertiende streepje
—

Cultureel en taalkundig erfgoed: lancering van initiatie
ven ter bescherming en vergemakkelijking van de toe

—

Cultureel en taalkundig erfgoed: lancering van initiatie
ven ter bescherming en vergemakkelijking van de toe
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gang tot het Europese culturele erfgoed en ter illustratie
van het vermogen van de informatie-infrastructuur om bij
te dragen tot de ontwikkeling van de plaatselijke cultuur in
de eigen taal.

gang tot het Europese culturele erfgoed (met inbegrip van
steun voor multimedia-netwerken ten behoeve van

musea en culturele lokaties) en scheppend werk, en ter
illustratie van het vermogen van de informatie-infrastruc
tuur om creatieve inspanningen en prestaties te stimu
leren en te bevorderen en om plaatselijke cultuur en de
verspreiding daarvan te ondersteunen.

(Amendement 39)

Bijlage I, paragraaf 1, veertiende streepje

—

Toegang van de burger tot diensten: opzetten van toepassingen die de toegang van burgers tot diensten van
algemeen belang demonstreren, bijvoorbeeld infokiosken
en toegangsinterfaces op openbare plaatsen, chipkaarten
en elektronische portemonnees.

Schrappen

(Amendement 40)

Bijlage I, paragraaf 1, veertiende streepje bis (nieuw)
—

Toegang tot databanken voor onderzoekers, universi
teiten en bedrijfsleven.

(Amendement 42)

Bijlage I, paragraaf 2, eerste streepje
Invoering van operationele transeuropese algemene
diensten, waaronder met name elektronische post,
bestandsoverdrachtsystemen, online-toegang tot elektro
nische databases en videodiensten vallen. Aangezien er
dringend behoefte bestaat aan deze transeuropese algeme
ne diensten, zullen zij gebruik maken van bestaande
geschakelde basisnetwerken en gebruikerstoegang. Zij
dienen dienstenelementen op Europese schaal te bevatten,
zoals authentisering, gegevensbescherming, transeuropese
kioskdiensten, netwerknavigatiediensten enz.

—

Invoering van operationele transeuropese algemene

diensten, waaronder met name elektronische post,
bestandsoverdrachtsystemen, online-toegang tot elektro
nische databases en videodiensten vallen. Aangezien er
dringend behoefte bestaat aan deze transeuropese algeme
ne diensten, zullen zij gebruik maken van bestaande of in
oprichting zijnde netwerken, al dan niet vast of mobiel,

en gebruikerstoegang. Zij dienen dienstenelementen op
Europese schaal te bevatten, zoals authentisering, ge
gevensbescherming, met name behoud en beloning van
intellectueel eigendom, betalingsfaciliteiten, transeuro

pese kioskdiensten, toegangspunten op openbare plaat
sen, systemen die het gebruik van chipkaarten en
elektronische portemonnees mogelijk maken, enz.

(Amendement 43 )

Bijlage I, parag/
—

Geleidelijke uitbreiding van de algemene diensten naar
een multimedia-omgeving, zodra geschakelde breed
band-basisnetwerken en -toegang commercieel beschik
baar zullen zijn. Deze diensten zullen de eindgebruiker
voorzien van toegang tot multimediale diensten en kunnen
onder andere, maar niet alleen, de volgende elementen

tweede streepje
—

Geleidelijke uitbreiding van de algemene diensten naar
een multimedia-omgeving, zodra geschakelde breed
band-basisnetwerken en -toegang commercieel beschik

baar zullen zijn. Deze diensten zullen de eindgebruiker
voorzien van toegang tot multimediale diensten en kunnen
onder andere, maar niet alleen, de volgende elementen
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omvatten: multimedia, post, hoge-snelheidsbestandsover
dracht en videodiensten, met inbegrip van video op
aanvraag. Het gebruik van deze multimedia-diensten door
zakelijke en thuisgebruikers dient te worden aangemoe
digd, evenals de integratie van nieuwe dienstenelementen
zoals automatische vertaling, spraakherkenning, grafische
gebruikersinterfaces .

omvatten: multimedia, post, hoge-snelheidsbestandsover
dracht en videodiensten, met inbegrip van video op
aanvraag. Het gebruik van deze multimedia-diensten door
zakelijke en thuisgebruikers dient te worden aangemoe
digd, evenals de integratie van nieuwe dienstenelementen
zoals automatische vertaling, spraakherkenning, grafische
gebruikersinterfaces, „intelligente bemiddelaars" en
niet-merkgebonden gereedschappen voor algemeen
gebruik volgens standaard- of openbaar toegankelijke
specificaties.

(Amendement 44)

Bijlage I, paragraaf 2, derde streepje
—

Invoering van niet-merkgebonden digitale handteke
ningen als basis voor een open dienstverlening en
gebruikersmobiliteit: algemene diensten zullen gebruik

—

maken van een groot aantal aanvullende en met elkaar in
concurrentie tredende dienstverleners. Open dienstver
lening en mobiliteit van de gebruiker zullen van groot
belang zijn en elektronische namen (digitale handtekenin
gen) zullen algemeen beschikbaar moeten zijn en worden
ondersteund.

Invoering van niet-merkgebonden digitale handteke
ningen als basis voor een open dienstverlening en
gebruikersmobiliteit: algemene diensten zullen gebruik
maken van een groot aantal aanvullende en met elkaar in
concurrentie tredende dienstverleners. Open dienstver
lening en mobiliteit van de gebruiker, bescherming en
beloning van intellectueel eigendom, beschikbaarstel
ling van een alternatief voor conventionele fysieke
methoden van authentisering en elektronische betaling
zullen van groot belang zijn en daarvoor zullen digitale
handtekeningen nodig zijn (elektronische namen of
anonieme authentiseringssystemen) .

(Amendement 45 )

Bijlage I, paragraaf 4, tweede streepje
—

Vaststellen van toegangsmethoden voor breedbandnetwerken voor de drie genoemde lagen.

—

Vaststellen van toegangsmethoden voor IBC-netwer
ken.

(Amendement 46)

Bijlage II, eerste alinea

De selectie van projecten van gemeenschappelijk belang uit de
projecten die door geïnteresseerden betrokkenen worden inge
diend in antwoord op een uitnodiging tot het indienen van
voorstellen, zoals vermeld in artikel 7, gebeurt op basis van
hun overeenstemming met de doelstellingen en prioriteiten
zoals vastgelegd in respectievelijk de artikelen 2 en 3 . De
projecten moeten transnationaal en liefst interregionaal van
aard zijn.

De selectie van projecten van gemeenschappelijk belang uit de
projecten die door geïnteresseerden betrokkenen worden inge
diend in antwoord op een uitnodiging tot het indienen van
voorstellen, zoals vermeld in artikel 7, gebeurt op basis van
hun voorbeeldwerking en hun waarde als stimulans en
multiplicator voor het gebruik of de ontwikkeling van
toepassingen in het kader van de informatiemaatschappij

in overeenstemming met de doelstellingen en prioriteiten zoals
vastgelegd in respectievelijk de artikelen 2 en 3 . Aan de
projecten moeten betrokkenen uit meer dan een lid-staat
deelnemen en zij moeten transnationaal zijn in de zin dat
zij qua opzet aan in de gehele Unie bestaande behoeften
moeten voldoen en in de meeste lid-staten ten uitvoer

worden gelegd. Dit verhindert niet dat zij in de beginfase,
waarin de technische en commerciële haalbaarheid van het

project wordt getoetst, in een enkele lid-staat worden
uitgevoerd indien de omstandigheden in genoemde lid-staat
kennelijk representatief zijn voor die in de andere lid
staten waar het project uiteindelijk zal worden uitgevoerd.
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Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een geheel van richtsnoeren voor
transeuropese telecommunicatienetwerken (COM(95)0224 — C4-0225/95 — 95/0124(CC)D))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,

— gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad CC)M(95)0224 —
95/0124(CC)D) ('),

— gelet op de artikelen 129 D, lid 1 en 189 B , lid 2 van het EG-Verdrag op grond waarvan de Commissie
het voorstel bij het Parlement heeft ingediend (C4-0225/95),
— gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
— gezien zijn resolutie van 30 november 1994 over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: „Europa op
weg naar de informatiemaatschappij : een actieplan" (2),

— gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en de
adviezen van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie, de Commissie
regionaal beleid, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en
media (A4-0336/95 ),

1.

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

2.
verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen ;
3.
verzoekt de Raad de door het Parlement aangenomen wijzigingen op te nemen in zijn krachtens
artikel 189 B , lid 2 van het EG-Verdrag vast te stellen gemeenschappelijk standpunt;

4. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde
tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen, en wenst dat in dat geval de overlegprocedure wordt
ingeleid;
5 . wijst erop dat de Commissie gehouden is elke wijziging die zij voornemens is aan te brengen in het
door het Parlement geamendeerde voorstel, voor te leggen aan het Parlement;
6.
(')
(2)

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
PB C 302 van 14.1 1.1995 , blz. 23 .
(PB63 van 19.12.1994, blz. 33 .

3. Samenwerkingsovereenkomst met Vietnam

*

A4-0004/96

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
besluit van de Raad betreffende de sluiting van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam (COM(95)0305 — C4-0348/95 — 95/
0173(CNS))

(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,

—

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad COM(95)0305 — 95/0173(CNS),

— gezien de door de Commissie geparafeerde samenwerkingsovereenkomst (CC)M(95)0305),
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— geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 1 13 , 130 Y en 228, lid 3 , eerste alinea van het
EG-Verdrag (C4-0348/95),
— gelet op artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,
— gezien het verslag van de Commissie externe economische betrekkingen en de adviezen van de
Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid, de Commissie economische en
monetaire zaken en industriebeleid en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A4-0004/96),
1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de Overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en
parlementen van de lid-staten en aan de Socialistische Republiek Vietnam.

4. Partnerschaps- en interimovereenkomsten
B4-01 11/96

Resolutie over het besluit om het Europees Parlement niet te raadplegen over de interimovereen
komst EU-Rusland

Het Europees Parlement,

— onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 april 1995 over de partnerschapsovereenkomsten met de
nieuwe onafhankelijke staten ('),
A. overwegende dat het de bedoeling is dat met de op 17 juli 1995 ondertekende interimovereenkomst
EU-Rusland de handelsbepalingen van de in juni 1994 ondertekende partnerschaps- en samenwer
kingsovereenkomst al vóór de ratificering hiervan in werking treden,

B. overwegende dat de sluiting van de interimovereenkomst eerst werd geblokkeerd door problemen op
handelspolitiek vlak en daarna door het conflict in Tsjetsjenië,
C. onder verwijzing naar de Plechtige Verklaring van Stuttgart over de Europese Unie, waarin de
lid-staten zich ertoe hebben verbonden het Europees Parlement over alle internationale EU
overeenkomsten van aanmerkelijk belang, waarvoor het EG-Verdrag geen verplichte raadpleging
voorschrijft, op facultatieve basis te raadplegen,
D. erkennende dat de Raad deze verplichting tot nog toe zonder uitzondering is nagekomen,

1 . heeft met verbijstering kennis genomen van het besluit van de Raad van 17 juli 1995 om het
Europees Parlement niet te raadplegen over de sluiting van de interimovereenkomst EU-Rusland ;
2.
is van mening dat deze overeenkomst ontegenzeglijk van aanmerkelijk belang is en dat de Raad dan
ook verplicht is het Parlement op facultatieve basis te raadplegen ;
3.
kan in de door de Raad aangevoerde argumenten voor het besluit het Europees Parlement niet te
raadplegen, niet voldoende reden voor dit besluit vinden, en wijst er met name op dat raadpleging van het
EP de op 17 juli 1995 geplande ondertekening van de interimovereenkomst EU-Rusland op geen enkele
wijze zou hebben belemmerd en dat de kennisgeving over de afronding van de ratificeringsprocedure door
de EU pas medio oktober 1995 heeft plaatsgevonden;

4.
stelt vast dat het feit dat het Europees Parlement niet is geraadpleegd over de interimovereenkomst
EU-Rusland, geen precedent mag scheppen wat betreft de toekomstige toepassing van de Plechtige
Verklaring van Stuttgart over de sluiting van internationale overeenkomsten van aanmerkelijk belang;

5 . wijst in het licht van de ervaringen met de interimovereenkomst EU-Rusland met nadruk op zijn eis
dat de intergouvernementele conferentie van 1996 het EG-Verdrag in die zin herziet dat alle internationale
overeenkomsten van de Europese Unie in het kader van de instemmingsprocedure aan het Europees
Parlement moeten worden voorgelegd;
(')

PB C 109 van 01.05.1995 , blz. 298 .
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6. onderstreept dat de rechten en bevoegdheden van het Europees Parlement op het gebied van het
buitenlands beleid strikt moeten worden geëerbiedigd;

7.

behoudt zich alle maatregelen voor ter bescherming van zijn recht op participatie bij de sluiting van

internationale overeenkomsten van de EU ;

8 . verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
regeringen en parlementen van de lid-staten.

5. Veiligheid op zee
B4-0112, 0113, 0114 en 0115/96

Resolutie over veiligheid op zee

Het Europees Parlement,

— gezien zijn eerdere resoluties over veiligheid op zee en met name zijn adviezen van 9 maart 1994
inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en
normen voor organisaties belast met de inspectie en controle van schepen (') en het voorstel voor een
richtlijn van de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevaartberoepen (2) alsook zijn
resoluties van 1 1 maart 1 994 over een gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid op zee (3) en
27 oktober 1994 over de veiligheid op zee (4), een maand na de tragische ramp met de „Estonia",
— gezien de resolutie van de Raad over de veiligheid van ro-ro-passagiersveerboten van 22 december
1994, waarin alle belangrijke wensen van het Europees Parlement inzake de veiligheid op zee zijn
verwerkt,

— gezien het in het Verdrag betreffende de Europese Unie nieuw ingevoerde artikel 75 , lid 1 van het
EG-Verdrag, waarmee de veiligheid van het vervoer tot een bevoegdheid van de EU wordt gemaakt,
— gezien artikel 7 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap inzake de interne
markt en artikel 5 inzake de verplichtingen van de lid-staten,

— gezien de voornemens van de Commissie betreffende de veiligheid op zee, als voorgesteld in haar
wetgevingsprogramma 1996,
— gezien de uitkomst van de in Londen van 20 t/m 29 november 1995 gehouden SOLAS-conferentie
over verbetering van de veiligheid van ro-ro-passagiersschepen,
A. overwegende dat de Europese Unie meer dan een jaar na de ramp met de Estonia en gezien het grote
verlies aan mensenlevens bij dergelijke ongevallen op zee flinke vorderingen gemaakt zou moeten
hebben bij het vaststellen van een evenwichtig kader voor maatregelen om de veiligheid van
veerboten en andere passagiers- en vrachtschepen te vergroten,
B. overwegende dat een samenhangend en doeltreffend kader voor het toezicht op de naleving van
bestaande en nieuwe regels ter voorkoming van ongelukken in het passagiers- en vrachtvervoer op
zee geen uitstel duldt,
C. overwegende dat de steeds toenemende vraag naar schepen die meer mensen en goederen kunnen
vervoeren tot het gebruik van grotere schepen met gelijkvormige dekken leidt, wat een gevaar vormt
voor de optimale stabiliteit van deze schepen en hun kans botsingen en/of ongunstige omstandigheden
op zee te doorstaan,

D. overwegende dat bij onderzoek naar deze ongevallen een aantal fouten en gevallen van nalatigheid
aan het licht zijn gekomen, die hoofdzakelijk zijn terug te voeren op technische gebreken, maar ook
op menselijke fouten, onvoldoende scheepsonderhoud en inspecties, verouderde schepen en
gevaarlijke weersomstandigheden,
(')
O
(3 )
(4)

PB
PB
PB
PB

C
C
C
C

91 van 28.3.1994, blz . 99.
91 van 28.3.1994, blz. 109.
91 van 28.3.1994, blz. 301 .
323 van 21.11.1994, blz. 176 .
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E. gezien het internationale karakter van de scheepvaart en de noodzaak internationaal geaccepteerde
maatregelen voor zeeschepen vast te stellen, die door alle landen worden toegepast,
F. gezien het onbevredigende resultaat van de evacuatie-oefening die op 13 januari 1996 in Dover is
gehouden,
1.

neemt nota van de uitkomst van de SOLAS-conferentie van november 1 995 en met name de nieuwe

regels en afspraken die daarbij zijn gemaakt inzake ro-ro-passagiersschepen : aanscherping van de
stabiliteitsnorm bij averij voor bestaande en nieuwe schepen ; beperking van het aantal personen aan boord
van standaard eenruimige ro-ro-veerboten; vaststelling van een standaardmethode voor het testen van de
gelijkwaardigheid van specifieke stabiliteitsvereisten ; het besluit inzake „de regionale afspraken over
specifieke vereisten";
2.
is van mening dat deze afspraken in combinatie met het pakket Regelingen en Besluiten voor
verbetering van de voorzieningen voor het redden van levens en de ontruiming van schepen en de reeks
bedrijfs- en navigatie-eisen waarover ook op de conferentie overeenstemming is bereikt, de voorwaarden
voor een veilige scheepvaart sterk zouden verbeteren, mits ze door alle landen daadwerkelijk en uniform
worden toegepast;
3.
stelt zich volledig achter het werk van de Commissie op het niveau van de IMO en de EU, maar
betreurt het vrij trage tempo van de Commissie op dit terrein zowel vorig jaar als dit jaar, zoals blijkt uit
het wetgevingsprogramma van de Commissie voor 1996;
4.
vestigt de aandacht van de Commissie en de lid-staten op de noodzaak de uniforme toepassing van
de regels binnen het grondgebied van de Europese Unie te verzekeren;
5.
verzoekt de Commissie haar werkprogramma op dit gebied zo spoedig mogelijk aan te vullen en
wetgevingsvoorstellen in te dienen, hoofdzakelijk voor maatregelen op de volgende terreinen :
a) infrastructuur te land voor satellietapparatuur die een snelle bijstand aan schepen in nood mogelijk
maakt;

b) versterking van de nationale kustwachtdiensten en betere coördinatie daartussen;

c) bindende regels voor inspectie van de structurele integriteit van de romp van schepen met op nationaal
niveau vastgestelde zware straffen bij nalatigheid en/of verwaarlozing die bijdraagt tot een ongeval op
zee, met name als daarbij doden vallen ;
6.
verzoekt de Commissie te komen met een adequate oplossing voor het probleem van het ontwerp
van roro-veerboten, die gezocht zou moeten worden op basis van de hoogste gemeenschappelijke factor in
plaats van de kleinste gemene deler; steunt in dit verband regionale overeenkomsten binnen de EU die tot
doel hebben hogere eisen te ontwikkelen voor de stabiliteit en de soliditeit van schepen;
7.
verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen om te zorgen dat alle schepen onder de vlag van
een derde land die een of meer communautaire havens aandoen, aan dezelfde veiligheidsvereisten voldoen
als schepen onder de vlag van een lid-staat en aan hetzelfde stelsel van strenge controles onderworpen
worden ;

8 . juicht het toe dat schepen met doorlopende dekken geleidelijk uit de vaart worden genomen en dat er
maatregelen worden genomen op functioneel en navigatiegebied;

9.
verzoekt de Commissie en de lid-staten te zorgen dat de onlangs aangenomen richtlijn inzake
controle in havens strikt wordt nageleefd om substandaardschepen — die normaal onder goedkope vlag
varen — uit de EU-wateren te weren ;

10.
verzoekt de Commissie onderzoeksvoorstellen in te dienen om tot geharmoniseerde methoden en
criteria voor het testen van modellen op een hoog niveau te komen zodat echte consequente nakoming van
de eisen voor stabiliteit verzekerd is voor het geval dat de SOLAS-standaard 90 voor stabiliteit bij averij
wordt overschreden ;

11 . is van mening dat het optreden van menselijke fouten bij een groot percentage ongevallen op zee te
maken heeft met een hele reeks factoren, variërend van een gebrek aan opleiding via ontoereikende
gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden aan boord, buitensporig lange werktijden en ontoereikende
bemanning tot middelmatige arbeidsomstandigheden ; verzoekt de Commissie opnieuw onderzoek in te
stellen naar het belang van de personeelsbezetting en de rusttijden, een verbod het besturen van het schip
aan één persoon toe te vertrouwen, zich te buigen over het probleem van de vermoeidheid en met name het
te grote aantal overuren, en erop toe te zien dat de officieren en de bemanning van een schip de in een
gemeenschappelijke taal gegeven instructies volledig begrijpen ;
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12.
verzoekt de Commissie en de Raad de Europese vloot, die de laatste decennia voortdurend is
ingekrompen, te steunen door positieve maatregelen vast te stellen, onder meer het EUROS-register, te
zorgen voor de vereiste normen en bij te dragen tot de verwijdering van substandaardschepen in het
vervoer over zee ;

13 . verzoekt de Commissie en de Raad betere milieunormen en doeltreffend gecoördineerde
controlemaatregelen ten uitvoer te leggen in alle lid-staten, alsmede een route vast te stellen voor het
vervoer over zee van gevaarlijke en vervuilende stoffen die ecologisch kwetsbare kustgebieden mijdt, en
de observatie van de zeewatervervuiling te intensiveren ;
14.

verzoekt de Commissie voorschriften voor te stellen voor hoge-snelheidsveerboten en catama

ranen ;

15 . verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen
van de lid-staten en de staten die om toetreding tot de Unie hebben verzocht, en aan alle betreffende
maritieme autoriteiten .

6 . Telecommunicatiemarkt
A4-0334/95

Resolutie over het ontwerp van richtlijn van de Commissie tot wijziging van richtlijn 90/388/EEG
van de Commissie met betrekking tot de volledige liberalisering van de markten voor telecommu
nicatie (C(95)1843 - C4-0415/95)

Het Europees Parlement,

— gezien het ontwerp van richtlijn van de Commissie (C(95)1843 — C4-0415/95),
— gezien artikel 90 van het EG-Verdrag,

— gezien zijn resoluties van 7 april 1995 (') en 19 mei 1995 (2) over de mededeling van de Commissie:
„Groenboek inzake de liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur en kabeltelevisienetwer
ken",

— gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
(A4-0334/95 ),

A. overwegende dat de Commissie met de onderhavige ontwerp-richtlijn gevolg geeft aan haar
„Groenboek" waarover het Parlement een over het algemeen gunstig advies heeft uitgebracht,
B. overwegende dat de Commissie vergeleken met het „Groenboek" in haar ontwerp-richtlijn een aantal
elementen heeft weggelaten waarvan het Parlement het belang had onderstreept, waaronder met name
de noodzaak van financiering van de universele dienst door alle exploitanten,
C. overwegende dat de openstelling van de Europese telecommunicatiemarkt alleen ten koste mag gaan
van de ondernemingen in derde landen als deze landen niet zorgen voor gelijkwaardige mogelijkhe
den voor Europese leveranciers,
1.

stemt in met zowel het uitgangspunt als met de doelstellingen van de ontwerp-richtlijn van de

Commissie ;

2. herinnert er echter aan dat de procedure overeenkomstig artikel 90, lid 3 van het EG-Verdrag
weliswaar gerechtvaardigd is ter voorkoming van belemmeringen voor de mededinging, maar dat zij niet
mag dienen ter vervanging van de wetgevende instrumenten, waaronder met name artikel 100 A, waarin
het Verdrag voorziet ter vaststelling van de regels voor de goede werking van een economische sector in
de Unie ;

3 . is met name van oordeel dat de bepalingen van de voorgestelde richtlijn moeten gelden
onverminderd de toekomstige communautaire wetgeving betreffende de organisatie van de telecommu
nicatie-activiteiten in de Unie, waaronder met name de oprichting van een Telecommunicatieautoriteit, het
verlenen van vergunningen, de netkoppeling en de interoperabiliteit, de voorschriften inzake de universele
dienst, inzake het toekennen van telefoonnummers en de informatie over telefoonnummers ;
(')
(2)

PB C 109 van 1.5.1995 . blz . 310 .
PB C 151 van 19.6.1995 , blz . 479.
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4.
dringt derhalve aan op de noodzaak ervoor te zorgen dat de lid-staten geen nieuwe nationale
wetgeving aannemen, met name inzake het toekennen van nummers, de analytische boekhouding en de
financiering van de universele dienst, die de invoering van toekomstige communautaire wetgeving kan
bemoeilijken;

5 . herinnert eraan dat transparentie onontbeerlijk is zowel wat de voorwaarden voor het verlenen van
vergunningen als wat de wijzen van gebruik door de nieuwe exploitanten van telecommunicatienetwerken
en -diensten van hun recht op netkoppeling betreft;
6. wijst iedere ontheffing van de openstelling van de telecommunicatiemarkt in een gegeven lid-staat af
die niet expliciet en duidelijk gerechtvaardigd wordt door de behoefte aan structurele aanpassingen ;
7.
wijst er met nadruk op dat de open markten en de gelijkheid van mededingingsvoorwaarden
vergezeld dienen te gaan van de eis dat alle exploitanten toezien op een sociale verdeling van de kosten en
een soortgelijk niveau van dienstverlening aan de burgers in de regio's en aan de diverse categorieën
burgers ;

8.
is derhalve van mening dat de volgende wijzigingen in de ontwerp-richtlijn van de Commissie
moeten worden opgenomen :

TEKST VAN DE COMMISSIE

WIJZIGINGEN VAN HET HET PARLEMENT

(Wijziging 1 )
Overweging 2

2.
overwegende dat de Raad, naar aanleiding van de
publieke raadpleging die de Commissie in 1992 heeft georga
niseerd met betrekking tot de situatie in de sector telecommu
nicatie ('), unaniem heeft opgeroepen tot de liberalisering van
alle openbare spraaktelefoniediensten, uiterlijk op 1 januari
1998, met inachtneming van aanvullende overgangsperioden
van ten hoogste vijfjaar om lid-staten met minder ontwikkelde
netwerken (Spanje, Ierland, Griekenland en Portugal) in staat
te stellen de noodzakelijke aanpassingen te verrichten, met
name op het gebied van de tarieven; dat volgens de Raad
bovendien ook een aanpassingsperiode van ten hoogste twee
jaar (2) zou moeten worden toegekend voor zeer kleine netwer
ken, waar zulks passend is; dat de Raad dientengevolge heeft
erkend dat ook het aanbieden van telecommunicatie-infra
structuur uiterlijk op 1 januari 1998 zou moeten zijn gelibera
liseerd, met inachtneming van dezelfde overgangsperioden als
overeengekomen voor de liberalisering van spraaktelefo
nie (3), dat de Raad bovendien richtsnoeren heeft vastgesteld
voor het toekomstige regelgevingskader (4),

(')

Naar aanleiding van de mededeling van de Commissie van 21 oktober 1992
„ betreffende
het overzicht van 1992 van de situatie in de telecommunica

(2)

Resolutie van de Raad van 22 juli 1993 inzake het overzicht van de situatie
van de telecommunicatiesector en de noodzaak voor verdere ontwikkeling
op die markt (PB C 213 van 6.8.1993, blz. 1).
Resolutie van de Raad van 22 december 1994 inzake hetprincipe van en het
tijdschema voor de liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur
(PB C 379 van 31.12.1994, blz. 4).
Resolutie van de Raad van ... juli 1995 inzake het toekomstige regel
gevingskader voor telecommunicatie (PB C ... 1995, blz■ ■■■)■

tiesector " (SEC(92)1048).

(3)
C)

(*)

PB C 263 van 10.10.1995 , blz. 6.

Schrappen
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(Wijziging 2)
Overweging 4, eerste alinea

4.
overwegende dat de Commissie in 1990 evenwel een
tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 90, lid 2, heeft
verleend voor bijzondere en uitsluitende rechten voor de
levering van spraaktelefonie, aangezien de financiële middelen
voor de uitbouw van het netwerk nog voornamelijk werden
opgebracht door de exploitatie van de telefoniedienst en de
openstelling van deze dienst op dat moment de financiële
stabiliteit van de telecommunicatieorganisatie zou kunnen
bedreigen en een belemmering zou kunnen vormen voor de
uitvoering van de hen toevertrouwde taak van algemeen
economisch belang, bestaande uit de aanleg en exploitatie van
een universeel netwerk, dat wil zeggen een netwerk met een
algemene geografische dekking, waarop alle gebruikers of
dienstverstrekkers op hun verzoek en binnen een redelijke
termijn kunnen aansluiten; dat de Raad inmiddels unaniem
heeft erkend dat er minder beperkende middelen dan het
toekennen van bijzondere of uitsluitende rechten zijn om de
uitvoering van deze taak van algemeen economisch belang te
waarborgen,

4.
overwegende dat de Commissie in 1990 evenwel een
tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 90, lid 2, heeft
verleend voor bijzondere en uitsluitende rechten voor de
levering van spraaktelefonie, aangezien de financiële middelen
voor de uitbouw van het netwerk nog voornamelijk werden

opgebracht door de exploitatie van de telefoniedienst en de
openstelling van deze dienst op dat moment de financiële
stabiliteit van de telecommunicatieorganisatie zou kunnen
bedreigen en een belemmering zou kunnen vormen voor de
uitvoering van de hen toevertrouwde taak van algemeen
economisch belang, bestaande uit de aanleg en exploitatie van
een universeel netwerk, dat wil zeggen een netwerk met een
algemene geografische dekking, waarop alle gebruikers of
dienstverstrekkers op hun verzoek en binnen een redelijke
termijn kunnen aansluiten ; dat er echter minder beperkende
middelen dan het toekennen van bijzondere of uitsluitende
rechten zijn om de uitvoering van deze taak van algemeen
economisch belang te waarborgen,

(Wijziging 3)
Overweging 5

5 . overwegende dat om deze redenen, en in overeenstem
ming met de resoluties van de Raad van 22 juli 1993 en
22 december 1994, verlenging van de voor spraaktelefonie
verleende vrijstelling niet langer gerechtvaardigd is ; dat de bij
richtlijn 90/388/EEG verleende vrijstelling beëindigd dient te
worden en de richtlijn, met inbegrip van de daarin gebezigde
definities, dienovereenkomstig dient te worden aangepast; dat,
teneinde telecommunicatieorganisaties in staat te stellen hun
voorbereiding op mededinging te voltooien, en met name het
noodzakelijke evenwicht in de tarieven te herstellen, de
lid-staten de bestaande bijzondere en uitsluitende rechten voor
het aanbieden van spraaktelefonie kunnen handhaven tot 1 ja
nuari 1998 ; dat overeenkomstig de oproep in de resoluties van
de Raad van 22 juli 1993 en 22 december 1994 aan lid-staten
met minder ontwikkelde netwerken en met zeer kleine netwer

ken op verzoek voor de noodzakelijke structurele aanpassingen
aanvullende overgangsperioden zullen worden toegekend van
uiterlijk vijf, respectievelijk twee jaar; dat de lid-staten die om
een dergelijke uitzondering kunnen verzoeken, Spanje, Ierland,
Griekenland en Portugal zijn in verband met minder ontwik
kelde netwerken, alsmede Luxemburg, in verband met zeer

5 . overwegende dat om deze redenen verlenging van de
voor spraaktelefonie verleende vrijstelling niet langer gerecht
vaardigd is; dat de bij richtlijn 90/388/EEG verleende vrijstel
ling beëindigd dient te worden en de richtlijn, met inbegrip van
de daarin gebezigde definities, dienovereenkomstig dient te
worden aangepast; dat, teneinde telecommunicatieorganisaties
in staat te stellen hun voorbereiding op mededinging te
voltooien, en met name het noodzakelijke evenwicht in de
tarieven te herstellen, de lid-staten de bestaande bijzondere en
uitsluitende rechten voor het aanbieden van spraaktelefonie
kunnen handhaven tot 1 januari 1998 ; dat de lid-staten met
minder ontwikkelde netwerken moeten kunnen profiteren
van een ontheffing van beperkte duur indien het aanbren
gen van de nodige structurele aanpassingen dit rechtvaardigt
en voorzover dit ten behoeve van genoemde aanpassingen
strikt noodzakelijk is,

kleine netwerken,

(Wijziging 4)

Overweging 10

10. overwegende dat nieuwe aanbieders van spraaktelefo
nie die een vergunning krijgen, slechts in staat zullen zijn om
daadwerkelijk met de bestaande telecommunicatie-organisa

10. overwegende dat nieuwe aanbieders van spraaktelefo
nie die een vergunning krijgen, slechts in staat zullen zijn om
daadwerkelijk met de bestaande telecommunicatie-organisa

ties te concurreren, indien zij adequate nummers krijgen
toegekend om aan hun klanten te verstrekken; dat, wanneer
nummers door de huidige telecommunicatie-organisaties wor
den toegekend, het waarschijnlijk is dat deze laatste de beste

ties te concurreren, indien zij adequate nummers krijgen
toegekend om aan hun klanten te verstrekken en indien de
klanten zonodig ongeacht hun leverancier hun nummer
kunnen behouden, en dat hoe dan ook bij iedere oplossing

nummers voor zichzelf reserveren en hun concurrenten onvol

continuïteit wordt verzekerd ; dat, wanneer nummers door de
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doende nummers toekennen, of nummers die, bijvoorbeeld
vanwege hun lengte, commercieel niet aantrekkelijk zijn; dat
de lid-staten door het voorbehouden van deze bevoegdheid aan
de telecommunicatieorganisaties aanzetten tot misbruik door
deze organisaties van hun machtspositie op de markt voor
spraaktelefonie, in strijd met artikel 90 in samenhang met
artikel 86 van het Verdrag, dat het opstellen en beheren van een
nationale regeling voor de toekenning van nummers dient te
worden toevertrouwd aan een orgaan dat onafhankelijk is van
de telecommunicatieorganisaties, en dat, waar nodig, een
procedure voor de toekenning van nummers dient te worden
opgesteld, welke is gebaseerd op objectieve criteria en door
zichtig en niet-discriminerend is,

huidige telecommunicatie-organisaties worden toegekend, het
waarschijnlijk is dat deze laatste de beste nummers voor
zichzelf reserveren en hun concurrenten onvoldoende num

mers toekennen, of nummers die, bijvoorbeeld vanwege hun
lengte, commercieel niet aantrekkelijk zijn; dat de lid-staten
door het voorbehouden van deze bevoegdheid aan de telecom
municatieorganisaties aanzetten tot misbruik door deze organi
saties van hun machtspositie op de markt voor spraaktelefonie,
in strijd met artikel 90 in samenhang met artikel 86 van het
Verdrag, dat het opstellen en beheren van een nationale
regeling voor de toekenning van nummers dient te worden
toevertrouwd aan een orgaan dat onafhankelijk is van de
telecommunicatieorganisaties, en dat, waar nodig, een proce
dure voor de toekenning van nummers dient te worden
opgesteld, gebaseerd op objectieve criteria, die doorzichtig en
niet-discriminerend is en die het meenemen van nummers

niet belet of anderszins belemmert,

(Wijziging 5 )

Overweging 11, tweede alinea
dat deze maatregelen op mededingingsgebied in de eerste
plaats het vereiste dienen te omvatten dat de telecommunicatie
organisaties standaardvoorwaarden voor koppeling aan
spraaktelefonie en netwerken uiterlijk zes maanden voor de
datum van liberalisering van spraaktelefonie en transmissieca
paciteit publiceren, vergezeld van prijslijsten en aansluitpun
ten; dat dit aanbod voldoende uitgesplitst dient te zijn om de
nieuwe marktpartijen in staat te stellen slechts de elementen
daarvan te kopen die zij nodig hebben; dat de telecommunica
tieorganisaties voorts niet mogen discrimineren op basis van
de oorsprong van de gesprekken en/of de netwerken,

dat deze maatregelen op mededingingsgebied in de eerste
plaats het vereiste dienen te omvatten dat de telecommunicatie
organisaties standaardvoorwaarden voor koppeling aan
spraaktelefonie en netwerken uiterlijk zes maanden voor de
datum van liberalisering van spraaktelefonie en transmissieca
paciteit publiceren, vergezeld van prijslijsten en aansluitpun

ten; dat dit aanbod voldoende uitgesplitst dient te zijn om de
nieuwe marktpartijen in staat te stellen zich ervan te verge
wissen dat de berekende tarieven in een redelijke verhou
ding staan tot de werkelijke kosten van de dienstverlening
van netkoppeling en geen oneigenlijke elementen bevatten ;
dat de telecommunicatieorganisaties voorts niet mogen discri
mineren op basis van de oorsprong van de gesprekken en/of de
netwerken,

(Wijziging 6)

Overweging 11, derde alinea
dat deze standaardvoorwaarden dienen te worden gehandhaafd gedurende de termijn die nodig is om daadwerkelijke
mededinging mogelijk te maken; dat uit ervaring blijkt dat een
termijn van ten minste vijfjaar na de datum van de afschaffing
van de bijzondere of uitsluitende rechten voor het aanbieden
van spraaktelefonie redelijk is,

Schrappen

(Wijziging 7)

Overweging 12, eerste alinea
12. overwegende dat, met het oog op het toezicht op de
verplichtingen inzake koppeling die voortvloeien uit het
mededingingsrecht, in het systeem van kostenberekening voor
het aanbieden van spraaktelefonie en openbare telecommuni
catienetten duidelijk de kostenelementen dienen te worden
vermeld die relevant zijn voor het bepalen van de tarieven van

12. overwegende dat, met het oog op het toezicht op de
verplichtingen inzake koppeling die voortvloeien uit het
mededingingsrecht, in het systeem van kostenberekening voor
het aanbieden van spraaktelefonie en openbare telecommuni
catienetten duidelijk de kostenelementen dienen te worden
vermeld die relevant zijn voor het bepalen van de tarieven van
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netkoppeling, en met name van elk element van de koppeling,
alsmede de basis voor deze kostenelementen (intrinsieke
directe kosten, marginale kosten ofop zichzelfstaande kosten)-,
dat deze kostenberekening voorts voldoende toezicht mogelijk
moet maken, zodat de telecommunicatieorganisaties ervan
kunnen worden weerhouden zichzelf minder in rekening te
brengen dan het laagste tarief dat zij van een concurrent
verlangen, ook al zou zulks gerechtvaardigd zijn door objec

netkoppeling, en met name van elk element van de koppeling,
alsmede de basis voor deze kostenelementen, om ervoor te
zorgen dat deze prijsbepaling geen irrelevante elementen
bevat; dat deze kostenberekening voorts voldoende toezicht
mogelijk moet maken, zodat de telecommunicatieorganisaties
ervan kunnen worden weerhouden zichzelf minder in rekening
te brengen dan het laagste tarief dat zij van een concurrent
verlangen, tenzij zulks gerechtvaardigd is door objectieve

tieve kostenverschillen ;

kostenverschillen ;

(Wijziging 8)

Overweging 13

13 . overwegende dat de verplichting om standaardtarieven
en -voorwaarden voor koppeling te publiceren geen afbreuk
doet aan de mogelijkheid om bijzondere of op maat gesneden
overeenkomsten voor een specifieke combinatie of gebruik
van de afzonderlijke onderdelen van het openbare, geschakel
de telefoonnetwerk te sluiten en/of kortingen aan specifieke
aanbieders van diensten of grote gebruikers te verlenen waar
zulks gerechtvaardigd is,

13 . overwegende dat de verplichting om standaardtarieven
en -voorwaarden voor koppeling te publiceren geen afbreuk
doet aan de mogelijkheid om bijzondere of op maat gesneden
overeenkomsten voor een specifieke combinatie of gebruik
van de afzonderlijke onderdelen van het openbare, geschakel
de telefoonnetwerk te sluiten en/of kortingen aan specifieke
aanbieders van diensten of grote gebruikers te verlenen waar
zulks gerechtvaardigd en niet discrimerend is,

(Wijziging 9)

Overweging 13 bis (nieuw)

13 bis. overwegende dat iedere exploitant verantwoor
delijk dient te zijn voor de bepaling van de tarieven en voor
het leiden van de verbindingen van zijn klanten naar het
koppelingspunt van zijn keuze,

(Wijziging 10)

Overweging 16, tweede alinea

dat financieringsregelingen waarbij nieuwe marktdeelnemers
onevenredig worden belast, de machtspositie van de telecom
municatieorganisaties zouden versterken en derhalve in strijd
zouden zijn met artikel 90 in samenhang met artikel 86 van het
Verdrag; dat de lid-staten ervoor dienen te zorgen dat, welke
financieringsregeling zij ook vaststellen, slechts de aanbieders
van openbare telecommunicatiediensten en netwerken bijdra
gen aan de verstrekking en/of financiering van de verplichtin
gen van een universele dienst en dat de methode voor
vaststelling van de afzonderlijke bijdragen gebaseerd is op

dat de lid-staten ervoor dienen te zorgen dat, welke financie
ringsregeling zij ook vaststellen, alle aanbieders van openbare
telecommunicatiediensten en netwerken bijdragen aan de
verstrekking en/of financiering van de verplichtingen van een
universele dienst en dat de methode voor vaststelling van de
afzonderlijke bijdragen gebaseerd is op objectieve en niet
discriminerende criteria en in overeenstemming is met het
proportionaliteitsbeginsel;

objectieve en niet-discriminerende criteria en in overeenstem

ming is met het proportionaliteitsbeginsel ; dat het volgens dit
beginsel passend kan zijn om nieuwe marktpartijen, die nog
geen marktpositie van belang hebben verworven, van deze
bijdragen vrij te stellen -,

(Wijziging 11 )
Overweging 17

17.
overwegende dat de tariefstructuur van de door de
telecommunicatie-organisaties aangeboden spraaktelefonie in
sommige lid-staten nog immer buiten verhouding staat tot de

17.
overwegende dat de tariefstructuur van de door de
telecommunicatie-organisaties aangeboden spraaktelefonie in
sommige lid-staten nog immer buiten verhouding staat tot de
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kosten daarvan; dat bepaalde categorieën gesprekken tegen
verlies worden aangeboden en gesubsidieerd worden uit de
opbrengsten van andere categorieën; dat kunstmatig lage
prijzen echter de mededinging in de weg staan, omdat
potentiële concurrenten geen stimulans ondervinden om toe te
treden tot het betrokken segment van de spraaktelefoniemarkt,
en deze prijzen daarom in strijd zijn met artikel 86 van het
Verdrag, voor zover zij niet gerechtvaardigd zijn op grond van
artikel 90, lid 2, ten aanzien van nader omschreven eindge
bruikers of groepen eindgebruikers; dat de lid-staten alle
ongerechtvaardigde belemmeringen voor het weer in even
wicht brengen van de tarieven door de telecommunicatie
organisaties weg dienen te nemen, en met name de belemme
ringen die de aanpassing van tarieven die niet in verhouding

kosten daarvan; dat bepaalde categorieën gesprekken tegen
verlies worden aangeboden en gesubsidieerd worden uit de
opbrengsten van andere categorieën ; dat kunstmatig lage
prijzen echter de mededinging in de weg staan, omdat
potentiële concurrenten geen stimulans ondervinden om toe te
treden tot het betrokken segment van de spraaktelefoniemarkt,
en deze prijzen daarom in strijd zijn met artikel 86 van het
Verdrag, voor zover zij niet gerechtvaardigd zijn op grond van
artikel 90, lid 2, ten aanzien van nader omschreven eindge
bruikers of groepen eindgebruikers ; dat de lid-staten alle
ongerechtvaardigde belemmeringen voor het weer in even
wicht brengen van de tarieven door de telecommunicatie
organisaties weg dienen te nemen, en met name de belemme
ringen die de aanpassing van tarieven die niet in verhouding

staan tot de kosten verhinderen en de financiële lasten met

staan tot de kosten verhinderen en de financiële lasten met

betrekking tot de verstrekking van een universele dienst

betrekking tot de verstrekking van een universele dienst

verzwaren ,

verzwaren, dat het deel van de kosten dat in onvoldoende

mate wordt gedekt door de tariefstructuur, in afwachting
van dit nieuwe evenwicht en wanneer zulks verdedigbaar
is, eerlijk over alle gebruikers verdeeld moet worden,

(Wijziging 12)

Overweging 18, laatste alinea
dat de Commissie de situatie in lid-staten waar een systeem
van aanvullende tarieven wordt toegepast vijf jaar na de
invoering van volledige mededinging zal herzien om te beoor
delen of deze financieringsregelingen leiden tot situaties die

dat de Commissie de situatie in lid-staten waar een systeem
van aanvullende tarieven wordt toegepast zal herzien om te
beoordelen of deze financieringsregelingen leiden tot situaties
die onverenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht,

onverenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht,

(Wijziging 13 )

Overweging 19, derde alinea
dat, wanneer essentiële eisen zich verzetten tegen de verlening
van vergelijkbare toegangsrechten aan nieuwe marktpartijen,
de lid-staten er ten minste voor dienen te zorgen dat deze, waar
technisch mogelijk, op redelijke voorwaarden toegang hebben
tot de bestaande leidingen of masten van de telecommunicatie
organisatie wanneer deze installaties noodzakelijk zijn voor de
uitbouw van hun netwerk; dat de telecommunicatieorganisa
ties er bij het ontbreken van deze verplichting toe zouden
worden aangezet hun concurrenten de toegang tot deze essen
tiële installaties te ontzeggen en aldus misbruik te maken van
hun machtspositie ; dat het niet vaststellen van zodanige
verplichtingen in strijd is met artikel 90 in samenhang met
artikel 86,

dat essentiële eisen op het gebied van milieu of stadsplan
ning zich in veel gevallen verzetten tegen de verlening van
vergelijkbare toegangsrechten aan nieuwe marktpartijen, en
dat de lid-staten genoemde marktpartijen moeten garande
ren dat zij, ingeval zij geen eigen infrastructuur kunnen
aanleggen, op redelijke voorwaarden toegang krijgen tot
bestaande leidingen of masten van de telecommunicatie
organisatie in alle gevallen waarin dit noodzakelijk is voor
de uitbouw van hun netwerk; dat de telecommunicatieorgani
saties er bij het ontbreken van deze verplichting toe zouden
worden aangezet hun concurrenten de toegang tot deze essen
tiële installaties te ontzeggen en aldus misbruik te maken van
hun machtspositie; dat het niet vaststellen van zodanige
verplichtingen in strijd is met artikel 90 in samenhang met
artikel 86,

(Wijziging 14)

Overweging 22, tweede alinea

dat de Commissie op verzoek de eerdergenoemde aanvullende
overgangsperioden zal toekennen om rekening te houden met
de specijïeke situatie in lid-staten met minder ontwikkelde
netwerken en lid-staten met zeer kleine netwerken,

Schrappen

19. 2. 96

| NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. C 47/35
1 februari 1996

TEKST VAN DE COMMISSIE

WIJZIGINGEN VAN HET HET PARLEMENT

(Wijziging 15 )
Overweging 23

23 . overwegende dat de afschaffing van uitsluitende en
bijzondere rechten op de totstandbrenging van nieuwe tele

23 . overwegende dat de afschaffing van uitsluitende en
bijzondere rechten op de totstandbrenging van nieuwe tele

communicatienetten minder effect zou hebben indien de

communicatienetten minder effect zou hebben indien de

lid-staten de aansluiting van eindapparatuur op deze nieuwe

lid-staten de aansluiting van eindapparatuur op deze nieuwe

netwerken niet toe zouden staan ; dat, indien de lid-staten

netwerken niet toe zouden staan ; dat, indien de lid-staten

besluiten om typegoedkeuring voor te schrijven voor deze
eindapparatuur, zij de Commissie in kennis dienen te stellen
van de overeenkomstige richtlijn 83/ 189/EEG van de Raad
vastgestelde specificaties ; dat de lid-staten in dit geval de
noodzakelijke maatregelen moeten nemen om te voorkomen
dat vertragingen bij de vaststelling van dergelijke nieuwe
specificaties leiden tot een vertraging van de toetreding tot de
markt; dat, evenals in artikel 3 van richtlijn 88/301 /EEG
bepaald is met betrekking tot op de bestaande openbare
netwerken aan te sluiten apparatuur, de lid-staten de aanslui
ting van zodanige apparatuur op de goedgekeurde nieuwe
netwerken niet mogen beperken, tenzij zij kunnen aantonen dat
deze apparatuur niet voldoet aan een essentiële eis als bedoeld
in artikel 4 van richtlijn 91 /263/EEG,

besluiten om typegoedkeuring voor te schrijven voor deze
eindapparatuur, zij de Commissie in kennis dienen te stellen
van de overeenkomstige richtlijn 83/ 189/EEG van de Raad
vastgestelde specificaties ; dat de lid-staten in dit geval de
noodzakelijke maatregelen moeten nemen om te voorkomen
dat vertragingen bij de vaststelling van dergelijke nieuwe
specificaties leiden tot een vertraging van de toetreding tot de
markt; dat, evenals in artikel 3 van richtlijn 88/301 /EEG
bepaald is met betrekking tot op de bestaande openbare
netwerken aan te sluiten apparatuur, de lid-staten de aanslui
ting van zodanige apparatuur moeten garanderen en in het
bijzonder moeten voorkomen dat de telecommunicatieor

ganisaties hun netkoppeling beperken tot de goedgekeurde
nieuwe netwerken, tenzij zij kunnen aantonen dat deze appa
ratuur niet voldoet aan een essentiële eis als bedoeld in artikel 4

van richtlijn 91 /263/EEG,

(Wijziging 16)
Overweging 25

25 .
overwegende dat de invoering op nationaal niveau van
procedures inzake vergunningen, netkoppeling, universele
diensten, nummertoekenning en het recht van toegang de
harmonisatie daarvan door een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad, met name in het kader van open
network provision (ONP), onverlet laat,

25 . overwegende dat de invoering op nationaal niveau van
procedures inzake vergunningen, netkoppeling, universele
diensten, nummertoekenning en het recht van toegang slechts
een voorlopig karakter bezit in afwachting van de harmoni
satie daarvan door middel van passende wetgevende instru
menten van het Europees Parlement en de Raad, met name in
het kader van open network provision (ONP),

(Wijziging 17)
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 2, lid 1, sub b) (richtlijn 90/388/EEG)

b) bijzondere rechten worden verleend, waardoor het aantal
ondernemingen dat over een vergunning beschikt voor het
aanbieden van deze telecommunicatiediensten of netwer

ken tot twee of meer wordt beperkt, anders dan op grond
van objectieve, proportionele en niet-discriminerende cri
teria, en

b) bijzondere rechten worden verleend, waardoor, behou
dens in geval van essentiële eisen, het aantal ondernemin
gen dat over een vergunning beschikt voor het aanbieden
van deze telecommunicatiediensten of -netwerken, of
ingeval er van essentiële eisen sprake is, het aantal of de
aard van de ondernemingen die over een dergelijke
vergunning beschikken wordt beperkt, anders dan op
grond van objectieve, proportionele en niet-discrimineren
de criteria, en

(Wijziging 18 )
ARTIKEL 1 , PUNT 4

Artikel 3 ter, derde alinea bis (richtlijn 90/388/EEG)
„De lid-staten zorgen er vóór 1 juli 1997 voor dat passende
nummers beschikbaar zijn voor alle telecommunicatiedien
sten. Zij zien erop toe dat de nummers worden toegekend op
objectieve, niet-discriminerende, proportionele en doorzich
tige wijze".

„De lid-staten zorgen er vóór 1 juli 1997 voor dat passende
nummers beschikbaar zijn voor alle telecommunicatiedien

sten. Zij zien erop toe dat de nummers worden toegekend op
objectieve, niet-discriminerende, proportionele en doorzich
tige wijze. Het nummeringssysteem moet de garantie
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bieden dat als een klant naar een andere dienstenleveran

cier gaat, de informatie over zijn nieuwe nummer geduren
de een voldoende lange periode aan personen die hem
onder zijn oude nummer trachten te bereiken, wordt
meegedeeld, en dat hij desgewenst hetzelfde nummer kan
behouden door middel van een redelijke bijdrage in de
kosten in verband met het meenemen van zijn nummer."

(Wijziging 19)
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 4 bis, lid 1 (richtlijn 90/388/EEG)
1.
Onverminderd de toekomstige harmonisatie van de
nationale regels voor netkoppeling door het Europees Parle
ment en de Raad in het kader van ONP, zorgen de lid-staten
ervoor dat de telecommunicatieorganisaties op niet-discrimi
nerende, proportionele, op objectieve criteria gebaseerde en
doorzichtige voorwaarden, zoals bedoeld in de bijlage, koppe
ling aan hun spraaktelefoniediensten en hun geschakelde
telecommunicatienetten mogelijk maken voor andere onder
nemingen die een vergunning hebben om zodanige diensten of
netwerken aan te bieden .

1.
Onverminderd de toekomstige harmonisatie van de
nationale regels voor netkoppeling door het Europees Parle
ment en de Raad in het kader van ONP, zorgen de lid-staten
ervoor dat de telecommunicatieorganisaties op niet-discrimi
nerende, proportionele, op objectieve criteria gebaseerde en
doorzichtige voorwaarden, zoals bedoeld in de bijlage, koppe
ling aan hun spraaktelefoniediensten en hun geschakelde
telecommunicatienetten mogelijk maken voor andere onder
nemingen die een vergunning hebben om zodanige diensten of
netwerken aan te bieden . Alle exploitanten van openbare
telecommunicatienetwerken die beschikken over wezenlij
ke faciliteiten waarvoor de concurrenten geen economische
alternatieven hebben, dienen deze faciliteiten op niet
discriminerende wijze open te stellen door de voorwaarden
voor netkoppeling bekend te maken,

(Wijziging 20)
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 4 bis, lid 5 (richtlijn 90/388/EEG )

5 . De in dit artikel bedoelde maatregelen gelden voor een
periode van vijf jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de
aan de telecommunicatieorganisaties verleende bijzondere en
uitsluitende rechten voor het aanbieden van spraaktelefonie
worden afgeschaft. De Commissie zal dit artikel echter herzien
indien het Europees Parlement en de Raad vóór het verstrijken
van deze periode een richtlijn vaststellen waarbij de voorwaar
den voor netkoppeling worden geharmoniseerd.

5 . De in dit artikel bedoelde maatregelen gelden voor een
periode van twee jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de
aan de telecommunicatieorganisaties verleende bijzondere en
uitsluitende rechten voor het aanbieden van spraaktelefonie
worden afgeschaft. De Commissie zal dit artikel echter herzien
indien het Europees Parlement en de Raad vóór het verstrijken
van deze periode een richtlijn vaststellen waarbij de voorwaar
den voor netkoppeling worden geharmoniseerd.

(Wijziging 21 )
ARTIKEL 1 , PUNT 7

Artikel 4 quater, eerste alinea, sub a) (richtlijn 90/388/EEG )

a) uitsluitend van toepassing te zijn op ondernemingen die
spraaktelefonie of openbare telecommunicatienetten aanbieden;

a) van toepassing te zijn op alle ondernemingen die telecom
municatienetten aanbieden;
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(Wijziging 22)
ARTIKEL 1 , PUNT 7

Artikel 4 quater, derde alinea (richtlijn 90/388/EEG)
De lid-staten stellen hun telecommunicatieorganisaties in staat
hun tarieven weer in evenwicht te brengen en met name de
tarieven aan te passen die niet kostengericht zijn en de kosten
van het aanbieden van een universele dienst vergroten.

De lid-staten stellen hun telecommunicatieorganisaties in staat
hun tarieven vast te stellen aan de hand van de marktvoor

waarden, met name teneinde tot een tariefstructuur te

komen die op de werkelijke kosten is gebaseerd.

(Wijziging 23 )
ARTIKEL 1 , PUNT 7

Artikel 4 sexies (richtlijn 90/388/EEG)
Met betrekking tot de in de artikelen 2, lid 3, 3 en 4 bis, leden 1
tot en met 3 , vervatte vereisten wordt met het oog op de
noodzakelijke structurele aanpassingen op verzoek een aanvul
lende uitvoeringstermijn van ten hoogste vijfjaar toegekend
aan lid-staten met minder ontwikkelde netwerken en ten

hoogste twee jaar aan lid-staten met zeer kleine netwerken.

Lid-staten met minder ontwikkelde netwerken kunnen een

aanvullende uitvoeringstermijn van ten hoogste vijf jaar
vragen om te kunnen voldoen aan alle of een deel van de in
de artikelen 2, lid 3 , 3 en 4 bis, leden 1 tot en met 3 , van deze
richtlijn vervatte vereisten indien de noodzaak van verwe

zenlijking van structurele aanpassingen dit rechtvaardigt.
Dergelijke aanvragen moeten een gedetailleerde omschrij
ving van de beoogde aanpassingen en een nauwkeurige
aanduiding van het voor de uitvoering geplande tijdschema
bevatten. Zij worden op verzoek aan iedere belanghebben
de meegedeeld.

De Commissie beoordeelt dergelijke aanvragen en neemt
binnen drie maanden een met redenen omkleed besluit over

het beginsel, de omvang en de duur van de toegekende
aanvullende termijn.

(Wijziging 24)
ARTIKEL 3, LID 2

2. Met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel vervatte
vereisten wordt met het oog op de noodzakelijke structurele
aanpassingen op verzoek een aanvullende uitvoeringstermijn
van ten hoogste vijfjaar toegekend aan lid-staten met minder
ontwikkelde netwerken en ten hoogste twee jaar aan lid-staten
met zeer kleine netwerken .

2.

Lid-staten met minder ontwikkelde netwerken kun

nen een aanvullende uitvoeringstermijn van ten hoogste
vijf jaar vragen om te kunnen voldoen aan alle of een deel
van de in lid 1 van dit artikel vervatte vereisten indien de

noodzaak van verwezenlijking van structurele aanpassingen
dit rechtvaardigt. Dergelijke aanvragen moeten een ge
detailleerde omschrijving van de beoogde aanpassingen en
een nauwkeurige aanduiding van het voor de uitvoering
geplande tijdschema bevatten. Zij worden op verzoek aan
iedere belanghebbende meegedeeld.
De Commissie beoordeelt dergelijke aanvragen en neemt
binnen drie maanden een met redenen omkleed besluit over

het beginsel, de omvang en de duur van de toegekende
aanvullende termijn.

(Wijziging 25 )
ARTIKEL 4

Indien de lid-staten besluiten om specificaties vast te stellen
voor typegoedkeuring van eindapparatuur welke bestemd is
voor aansluiting op nieuwe openbare telecommunicatienetten
die op grond van deze richtlijn zijn goedgekeurd, melden zij
deze specificaties in ontwerp aan bij de Commissie overeen
komstig richtlijn 83/ 189/EEG.

De lid-staten kunnen uitsluitend op grond van de in artikel 4
van richtlijn 91/263/EEG vervatte essentiële eisen besluiten
om specificaties vast te stellen voor typegoedkeuring van
eindapparatuur welke bestemd is voor aansluiting op nieuwe
openbare telecommunicatienetten die op grond van deze
richtlijn zijn goedgekeurd. Zij melden deze specificaties in
ontwerp aan bij de Commissie overeenkomstig richtlijn 83/
189/EEG .
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Indien geen specificaties zijn vastgesteld, kunnen de lid-staten
de goedkeuring voor de aansluiting van eindapparatuur op dit
nieuwe net en de ingebruikname ervan niet weigeren, tenzij zij
aantonen dat deze eindapparatuur niet voldoet aan een essen
tiële eis in de zin van artikel 4 van richtlijn 91/263/EEG.

Indien geen specificaties zijn vastgesteld, garanderen de
lid-staten het recht van aansluiting van eindapparatuur op dit

9.

nieuwe net en de ingebruikname ervan, tenzij zij aantonen dat
deze eindapparatuur niet voldoet aan een essentiële eis in de
zin van artikel 4 van richtlijn 91 /263/EEG.

hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van richtlijn van de Commissie zoals gewijzigd door het

Parlement;

10. verzoekt de Commissie, wanneer zij voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;
11.
verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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Read, Reding, Redondo Jimenez, Rehder, Rehn Olii Ilmari, Ribeiro, Rinsche, Robles Piquer, Rocard,
Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Rusanen,
Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sanchez García,
Sandbæk, Santini , Sanz Fernandez, Sarlis , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter,

Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schreiner, Schröder, Schulz,
Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Sierra Gonzalez, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Sonneveld,
Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi,
Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson,
Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tindemans,
Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Marqués, Trakatellis, Truscott, Tsatsos, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da
Silva, Vecchi, van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, Vinei, Viola, Virgin,
van der Waal, Waddington, Waidelich, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, Wolf, Wynn, Zimmermann.
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BIJLAGE

Uitslag van de hoofdelijke stemmingen
(+) = voor

(-) = tegen
(O) = onthoudingen

1. Verslag Read A4-0334/95
Wijziging 23
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Lalumiere, Macartney, Sanchez Garcia
EDN: Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Olli, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Amadeo

PPE: Anoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Canete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson,
Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen,
D'Andrea, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi,
Fontaine, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani , Grosch,
Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski , Jouppila,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese,
Linzer, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex,
Plumb, Poettering, Poggiolini, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Robles
Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt,
Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Balfe, Barton, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Crepaz, Cunningham, De
Coene, Desama, Donnelly Alan John, Dury, Evans, Fantuzzi, Ford, Ghilardotti, Graenitz, Hallam,
Happart, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni,
Kindermann, Kouchner, Kuhn, McGowan, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Meier, Metten ,

Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Pery, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Samland, Schmidbauer, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann,
Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE: Aboville, Arroni, Baldi, Baldini, Colli Comelli, Danesin, Garosci, Jacob, Malerba, Pasty, Podestà',
Schaffner, Todini

V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, McKenna, Schoedter, Tamino, Wolf
(-)
EDN : Berthu, Seillier
ELDR : Porto

GUE/NGL : Elmalan, Novo, Pailler

NI: Bellere, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Parigi, Vanhecke
PSE: Aparicio Sánchez, Apolinario, Baron Crespo, Carniti, Caudron, Colom i Naval, Crampton, David,
Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Glante, Izquierdo
Collado, Katiforis, Kerr, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McMahon, McNally, Mann
Erika, Medina Ortega, Miranda de Lage, Oddy, Schlechter, Schmid, Smith, Torres Marques
UPE : Vieira
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EDN: Fabre-Aubrespy, des Places, de Rose
GUE/NGL: Eriksson, Puerta, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen, Svensson
NI : Nußbaumer, Schreiner

PPE: Reding

PSE: Barzanti, Bernardini, van Bladel, Bösch, Collins Kenneth D„ Dankert, Elliott, Malone, Megahy,
Myller, Nencini, Sakellariou, Schulz
V: Holm, Schörling

2. Verslag Read A4-0334/95
Wijziging 24
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Lalumiere, Macartney, Sanchez Garcia
EDN : Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Rehn Olli, Teverson, Väyrynen, Watson
GUE/NGL : Sornosa Martinez

NI: Amadeo, Bellere, Parigi

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Böge, de
Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Cario, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andrea, Deprez,

Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glasé, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg,
Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman,
Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McIntosh,
Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin

PSE: Andersson Jan, Balfe, Barton, Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Collins Kenneth D.,
Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, De Coene, Donnelly Alan John, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi,
Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff,
Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Kindermann, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, McGowan,
Mann Erika, Martin David W. , Meier, Metten, Morgan, Murphy, Myller, Needie, Nencini, Newens,
Newman, Oddy, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard, Rönnholm, Samland, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas,
Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich,
Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Aboville, Aironi, Baldi, Baldini, Colli Comelli, Danesin, Di Prima, Garosci, Jacob, Malerba, Pasty,
Podestà', Schaffner, Todini

V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lindholm, McKenna, Schoedter,
Schörling, Tamino, Wolf
-

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Seillier
ELDR : Porto

GUE/NGL : Elmalan, Novo, Pailler
NI : Dillen, Feret, Vanhecke
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PSE: Aparicio Sánchez, Apolinário, Barón Crespo, Carniti , Caudron, Colom i Naval, Desama, Diez de
Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Glante, Izquierdo Collado, Katiforis,
Kerr, Konecny, Lambraki, Linkohr, McMahon, Medina Ortega, Miranda de Lage, Schmid, Torres
Marques
UPE : Vieira

(O)

ELDR: Spaak
GUE/NGL: Eriksson, Puerta, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen, Svensson
NI : Lukas, Nußbaumer, Schreiner

PPE: Reding

PSE: Ahlqvist, van Bladel, Guigou, Malone, Megahy, Pery, Sakellariou

3. Verslag Read A4-0334/95

Ontwerp-resolutie
(+)

ARE: Lalumière, Macartney, Sanchez García
EDN : Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Olli, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Amadeo, Bellere, Lukas, Nußbaumer, Parigi , Schreiner
PPE : Anoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Canete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio,
Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, D'Andrea, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka,
Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson,
Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matutes
Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini , Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Bernardini, van
Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carniti, Caudron, Collins Kenneth D. , Colom i Naval,
Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Dfez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Graenitz, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff,
Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Katiforis, Kerr, Kindermann, Konecny, Kouchner, Krehl ,
Kuhn, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan,
Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Pery, Pollack, van Putten, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,

Schulz, Sindal , Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich,
Watts , Wemheuer, White, Whitehead, Willockx , Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Arroni, Azzolini , Baldi , Baldini , Colli Comelli , Danesin, Di Prima, Garosci , Jacob ,

Malerba, Pasty, Podestà', Schaffner, Todini
V : Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, McKenna, Schoedter, Tamino, Wolf
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EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Seillier
ELDR : Porto

GUE/NGL: Elmalan, Eriksson, Manisco, Novo, Pailler, Puerta, Sjöstedt, Sornosa Martinez,
Stenius-Kaukonen, Svensson

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Vanhecke

PSE: Apolinario, Fayot, Torres Marques
UPE : Vieira

V : Holm, Lindholm

(O)
EDN : des Places , de Rosé

PPE: Reding
PSE : Lambraki

V: Schörling

