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(Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 1997-1998

Vergaderingen van 12 t/m 16 januari 1998
HUIS VAN EUROPA − STRAATSBURG

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN MAANDAG 12 JANUARI 1998
(98/C 34/01)

Verloop van de vergadering
VOORZITTER: DE HEER GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Voorzitter

oordeling uit te spreken over de moord op José Ignacio
Iruretagoyena, gemeenteraadslid van de Partido Popular, door
de ETA.

1. Hervatting van de zitting

Het woord wordt gevoerd door de heer Wynn die verwijst naar
de gevangenhouding onder erbarmelijke omstandigheden van
de voormalige president van Zambia, de heer Kenneth Kaunda,
en onderstreept dat verscheidene regeringen de Zambiaanse
regering reeds om vrijlating of berechting van de voormalige
president hebben verzocht; hij wenst dat de Voorzitter laatstgenoemde een schrijven doet toekomen om hem de steun van
het Parlement te betuigen.

De Voorzitter verklaart de zitting van het Europees Parlement,
die op 19 december 1997 werd onderbroken, te zijn hervat.

3. Samenstelling fracties

(De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.)

De Voorzitter deelt mede dat de heer Coates zich heeft
aangesloten bij de GUE/NGL-Fractie en dat de heer Kerr niet
langer lid is van de PSE-Fractie.

2. Goedkeuring van de notulen
Mevrouw Dı́ez de Rivera Icaza heeft medegedeeld dat zij niet
tegen, maar vóór par. 29 van de ontwerpresolutie Valverde
López over de bestrijding van het tabaksgebruik (A4-0341/97)
(deel I, punt 14 van de notulen van 18 december 1997) had
willen stemmen.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Het woord wordt gevoerd door de leden Galeote Quecedo,
Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Gutiérrez Dı́az,
namens de GUE/NGL-Fractie, Imaz San Miguel, namens de
PPE-Fractie, en Pasty, namens de UPE-Fractie, om hun ver-

4. Overdracht van beslissingsbevoegdheid aan
een commissie (artikel 52 van het Reglement)
De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters
heeft ingestemd met de toepassing van artikel 52 van het
Reglement voor het jaarverslag (1996) van het Europees
waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving − stand
van zaken met betrekking tot het drugsprobleem in de Unie
(C4-0552/97) dat naar de Commissie openbare vrijheden en
binnenlandse zaken als commissie ten principale en naar de
Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media als medeadviserende commissies was verwezen.
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5. Ingekomen stukken
De Voorzitter deelt mede te hebben ontvangen:
a) van de Raad:
aa) verzoeken om advies:
− Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot
wijziging van verordening (EG) nr. 3070/95 van 21 december
1995 inzake de instelling van een proefproject voor het volgen
van vissersvaartuigen per satelliet in het gereglementeerde
gebied van de visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel
van de Atlantische Oceaan (NAFO) (COM(97)0671 − C40666/97 − 97/0346(CNS))
verwezen naar
ten principale: VISS
rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag;
− Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (gecodificeerde versie) (COM(97)0607 − C4-0680/97)
verwezen naar
ten principale: JURI
voor advies: LAND, BEGR
rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag;
− Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag (gecodificeerde versie)
(COM(97)0653 − C4-0005/98 − 96/0290(CNS))
verwezen naar
ten principale: WERK
voor advies: JURI

− Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 57/97 van het ene hoofdstuk naar het andere
binnen afdeling III − Commissie − Deel B − van de algemene
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1997
(C4-0672/97)
verwezen naar
ten principale: BEGR
− Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 59/97 van het ene hoofdstuk naar het andere
binnen afdeling III − Commissie − Deel B − van de algemene
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1997
(C4-0673/97)
verwezen naar
ten principale: BCON
− Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 60/97 van het ene hoofdstuk naar het andere
binnen afdeling III − Commissie − Deel B − van de algemene
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1997
(C4-0674/97)
verwezen naar
ten principale: BCON
− Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 61/97 van het ene hoofdstuk naar het andere
binnen afdeling III − Commissie − Deel B − van de algemene
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1997
(C4-0004/98)
verwezen naar
ten principale: BEGR
b) van de Commissie:

rechtsgrondslag: Art. 100 EG-Verdrag;

ba) voorstellen en/of mededelingen:

− Voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad
betreffende de hulp aan de kandidaat-landen in Midden- en
Oost-Europa voor toetreding tot de Europese Unie in het kader
van een toetredingsstrategie (COM(97)0634 − C4-0010/98 −
97/0351(CNS)

− Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad houdende wijziging van richtlijn 92/23/EEG van de
Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede de montage ervan (COM(97)0680 −
C4-0675/97 − 97/0348(COD))

verwezen naar
ten principale: BUIT
voor advies: BEGR

verwezen naar
ten principale: MILI
voor advies: ECON, VERV

rechtsgrondslag: Art. 235 EG-Verdrag; art. 203 EGA-Verdrag

rechtsgrondslag: Art. 100 A EG-Verdrag;

ab) adviezen inzake voorstellen tot kredietoverschrijving:

− Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot onderlinge aanpassing van het recht inzake
gebruiksmodellen (COM(97)0691 − C4-0676/97 − 97/
0356(COD))

− Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 51/97 van het ene hoofdstuk naar het andere
binnen afdeling IV − Hof van Justitie − van de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1997 (C4-0669/97)
verwezen naar
ten principale: BCON
− Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 56/97 van het ene hoofdstuk naar het andere
binnen afdeling III − Commissie − Deel B − van de algemene
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1997
(C4-0671/97)
verwezen naar
ten principale: BCON

verwezen naar
ten principale: JURI
voor advies: ECON
rechtsgrondslag: Art. 100 A EG-Verdrag;
− Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen (gecodificeerde versie) (COM(97)0706 − C4-0677/97 − 97/0357(COD))
verwezen naar
ten principale: JURI
rechtsgrondslag: Art. 057, lid 2 EG-Verdrag;
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− Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van
een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de
interoperabiliteit van en de toegang tot Transeuropese netten
voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) (COM(97)0661 − C4-0678/97 − 97/
0340(COD))
verwezen naar
ten principale: ECON
voor advies: BEGR, ONDE
rechtsgrondslag: Art. 129 D 1ste alinea EG-Verdrag

bb) voorstel tot kredietoverschrijving:
− Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 62/97 van het ene
hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III − Commissie −
Deel B − van de algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 1997 (SEC(97)2413 − C4-0668/97)
verwezen naar
ten principale: BCON

c) van het bemiddelingscomité:
− Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
biociden (3633/97 − C4-0679/97 − 00/0465(COD))

d) van Europol:
− Jaarverslag 1996 van de Drugsunit van Europol (C40682/97)
verwezen naar
ten principale: OPEN
beschikbare taal: EN

e) van de parlementaire commissies:

− voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en
bepaalde soortgelijke producten (COM(95)0722 − C40404/96 − 96/0115 (CNS);
− bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel
of gedeeltelijk gedehydreerde verduurzaamde melk
(COM(95)0722 − C4-0405/96 − 96/0116 (CNS);
− voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade alsmede kastanjepasta
(COM(95)0722 − C4-0406/96 − 96/0118 (CNS)) −
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumen
tenbescherming
Rapporteur: de heer Lannoye
(A4-0401/97)
− Verslag over de transatlantische handel en economische
betrekkingen − Commissie externe economische betrekkingen
Rapporteur: mevrouw Erika Mann
(A4-0403/97)
− Verslag over de technologische haalbaarheid van transeuropese hydrologische netwerken − Commissie onderzoek,
technologische ontwikkeling en energie
Rapporteur: de heer Izquierdo Collado
(A4-0407/97)
− Verslag over de sekten in de Europese Unie − Commissie
openbare vrijheden en binnenlandse zaken
Rapporteur: mevrouw Berger
(A4-0408/97)
− Verslag over het Witboek van de Commissie „Een strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap weer vitaal te
maken” (COM(96)0421 − C4-0452/96) en de mededeling van
de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité voor de regio’s:
Transeuropese goederen-snelspoortrajecten (COM(97)0242 −
C4-0269/97) − Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: de heer Sarlis
(A4-0412/97)

ea) verslagen:
− Verslag over de efficiëntere communautaire bijstand −
Commissie ontwikkelingssamenwerking

− Verslag over de euro en de consument − Commissie
economische en monetaire zaken en industriebeleid

Rapporteur: de heer Goerens
(A4-0388/97)

Rapporteur: de heer Pérez Royo
(A4-0415/97)

− Tweede verslag over de bedrijfsverplaatsingen naar en
rechtstreekse buitenlandse investeringen in derde landen −
Commissie externe economische betrekkingen

− Verslag tot wijziging van artikel 161 van het Reglement
van het Europees Parlement − Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten

Rapporteur: de heer Sainjon
(A4-0392/97)
− * Verslag over het voorstel van de Commissie voor
vereenvoudiging van de verticale richtlijnen op het gebied van
levensmiddelen: voorstellen voor richtlijnen van de Raad
inzake:
− bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers:
COM(95)0722 − C4-0402/96 − 96/0113 (CNS);
− honing (COM(95)0722 − C4-0403/96 − 96/0114(CNS);

Rapporteur: de heer Crowley
(A4-0416/97)
− Verslag over elektronisch geld en de Economische en
Monetarie Unie − Commissie economische en monetaire
zaken en industriebeleid
Rapporteur: de heer Stevens
(A4-0417/97)
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− * Verslag over het voorstel voor een verordening van de
Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 1323/90
tot vaststelling van een bijzondere steun voor de schapen- en
geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden van de Gemeenschap (COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/0210(CNS)) −
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (C4-0534/97 − 96/
0126(COD)) − Commissie juridische zaken en rechten van de
burger
Rapporteur: de heer Lehne
(A4-0005/98)

Rapporteur: mevrouw Lambraki
(A4-0001/98)

f)

− * Verslag over het voorstel voor een verordening van de
Raad tot wijziging van verordening nr. 3072/95 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt en verordening
(EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (COM(97)0421 −
C4-0501/97 − 97/0218(CNS)) − Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling
Rapporteur: de heer Filippi
(A4-0002/98)
− * Verslag over het voorstel voor een verordening van de
Raad tot wijziging van verordening nr. 1442/88 inzake de
toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de
wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot
en met 1997/98 (COM(97)0423 − C4-0502/97 − 97/
0226(CNS)) − Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: de heer Chesa
(A4-0003/98)
− Verslag tot invoeging van een nieuw artikel 79 bis
(procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van artikel
109 J van het EG-Verdrag) − Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten

van de leden:

fa) mondelinge vragen (art. 40 van het Reglement):
− Simpson, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie:
Onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over het
vervoer over land (B4-1009/97);
− Mohamed Alı́, namens de Commissie openbare vrijheden
en binnenlandse zaken, aan de Raad: Jaarlijks debat over het
racisme (B4-1010/97);
− Mohamed Alı́, namens de Commissie openbare vrijheden
en binnenlandse zaken, aan de Commissie: Jaarlijks debat over
het racisme (B4-1011/97);
− Lindeperg, namens de PSE-Fractie, aan de Raad: Asielrecht (B4-1012/97);
− Lindeperg, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie:
Asielrecht (B4-1013/97);
− Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino en Telkämper, namens
de V-Fractie, aan de Commissie: Onderhandelingen EUZwitserland over het vervoer over land (B4-1014/97);
− Puerta en Papayannakis, namens de GUE/NGL-Fractie,
aan de Commissie: Transitoverkeer door de Alpen (B41015/97);

Rapporteur: de heer Fayot
(A4-0006/98)

− Ebner, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Inachtneming van de specificiteit van de berggebieden bij de
hervorming van de structuurfondsen (B4-1016/97);

eb) aanbevelingen voor de tweede lezing:

− Vinci, Pailler en Mohamed Alı́, namens de GUE/NGLFractie, aan de Commissie: Eerbiediging van het asielrecht
(B4-1017/97);

− **II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het
gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met
het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad tot
wijziging van richtlijn 94/58/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (C4-0563/97 − 96/0240(SYN))
− Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: de heer Parodi
(A4-0411/97)
− ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het
gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met
het oog op de aanneming van een beschikking van het
Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een netwerk
voor epidemiologische surveillance en bestrijding van besmettelijke ziekten in de Europese Gemeenschap (C4-0437/97 −
96/0052(COD)) − Commissie milieubeheer, volksgezondheid
en consumentenbescherming
Rapporteur: de heer Cabrol
(A4-0004/98)
− ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het
gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met
het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het definitieve karakter van

− Nassauer en Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, aan
de Raad: Verdrag van Dublin betreffende asielprocedures
(B4-1018/97);
− Nassauer en Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, aan
de Commissie: Verdrag van Dublin over asielprocedures
(B4-1019/97);
− Schaffner en Caccavale, namens de UPE-Fractie, aan de
Raad: Asielbeleid (B4-1020/97);
− Wiebenga, namens de ELDR-Fractie, aan de Commissie:
Asielrecht (B4-1021/97);
− Wiebenga, namens de ELDR-Fractie, aan de Raad: Asielrecht (B4-1104/97);
− Jarzembowski, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over het
vervoer over land (B4-1105/97);
− Santini, namens de UPE-Fractie, aan de Commissie:
Transitoverkeer door de Alpen (B4-1106/97);
− Wijsenbeek, namens de ELDR-Fractie, aan de Commissie:
Transitoverkeer door de Alpen (B4-1107/97);
− Leperre-Verrier, namens de ARE-Fractie, aan de Commissie: Transitoverkeer door de Alpen (B4-1108/97);
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− Roth en Cohn-Bendit, namens de V-Fractie, aan de Raad:
Bescherming van personen die vervolgd worden door niet
onder de overheid ressorterende beambten (B4-0002/98);
− Roth en Cohn-Bendit, namens de V-Fractie, aan de
Commissie: Bescherming van personen die vervolgd worden
door niet onder de overheid ressorterende beambten (B40003/98);
− Pradier, namens de ARE-Fractie, aan de Raad: Justitie en
binnenlandse zaken (B4-0004/98);
− Pradier, namens de ARE-Fractie, aan de Commissie:
Justitie en binnenlandse zaken (B4-0005/98);
− Bontempi en Cot, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie: De bergstreken en de structuurfondsen (B4-0006/98);
− Macartney en Ewing, namens de ARE-fractie, aan de
Commissie: Hervorming van de structuurfondsen en de problemen van berggebieden (B4-0007/98);
− Azzolini, Podestà en Santini, namens de UPE-Fractie, aan
de Commissie: Berggebieden (B4-0008/98);
− Ephremidis, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Grote problemen in de berggebieden van de EU
(B4-0009/98).

7. Verzoekschriften
De Voorzitter heeft de volgende op de vermelde data in het
algemeen register ingeschreven verzoekschriften overeenkomstig artikel 156, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde
commissie verwezen:
Op 16 december 1997 van
de heer Francisco González Garrido (nr. 1274/97);
mevrouw Elena Pelegrı́n Parra (Asociación Plataforma Antivertedero de Residuos Especiales de Cardona) (en 6 medeondertekenaars) (nr. 1275/97);
de heer Félix Cabal Dı́az (nr. 1276/97);
de heer Antonio Hernández Garcı́a (nr. 1277/97);
mevrouw Mariana Ruiz Fernandez (ADELEF − Asociacion
para el Desarrollo y Libre Ejercicio Farmaceutico) (nr. 1278/
97);
de heer José Luis Garcı́a Cano (AEDENAT − Asociacion
Ecologista de Defensa de la Naturaleza) (nr. 1279/97);
de heer Solayman Atia-Faraj-Aofe (nr. 1280/97);
de heer Antonio Bono (nr. 1281/97);
de heer Eloy-Elò Mvè Mbèngono (nr. 1282/97);
Op 17 december 1997 van

fb) mondelinge vragen met het oog op het vragenuur (B40001/98) (art. 41 van het Reglement):
− Blak, Izquierdo Rojo, Ahlqvist, Hatzidakis, Titley, Posselt,
Kinnock, Papakyriazis, Sjöstedt, Caudron, Pérez Royo, Randzio-Plath, Sindal, Harrison, Newens, Wibe, Teverson, Waidelich, Andersson, Gallagher, Crowley, Alavanos, Corbett, Fitzsimons, Needle, Smith, Ahern, Killilea, Gerard Collins,
Hyland, Eriksson, Svensson, McMahon, Howitt, Oddy, Lindqvist, Nicholson, Cushnahan, McIntosh, Paasilinna, Gahrton,
Holm, Bonde, Jackson, Needle, Cushnahan, Kaklamanis,
Wibe, Waidelich, Andersson, Gallagher, Papayannakis, Seppänen, Teverson, Lindqvist, Izquierdo Rojo, McMahon, Ahlqvist, Theorin, Eriksson, Svensson, Howitt, McKenna, Sandbæk, Gillis, Hatzidakis, Posselt, Crowley, Corbett, David,
Fitzsimons, Riis-Jørgensen, Killilea, Andrews, Thors, Smith,
Virgin, Oddy, Kestelijn-Sierens, Gahrton, Holm, Alavanos.

de heer Georg Lang (en 24 medeondertekenaars) (nr. 1283/97);
mevrouw Silvia Müller (Interessengemeinschaft PyrethroidGeschädigter in der IHG e.V.) (nr. 1284/97);
de heer Siegfried Schlegel (nr. 1285/97);
Kümmeth & Ziegler GmbH. & Co. KG (nr. 1286/97);
de heer Siegfried Aulinger (Verkehrsunternehmen S. Aulinger)
(nr. 1287/97);
de heer Volker Zillmann (nr. 1288/97);
de heer Lutz Kroppenstedt (nr. 1289/97);
de heer Sebastiano Giannotti (nr. 1290/97);
de heer Gerhard Weickardt (nr. 1291/97);
mevrouw Trisha Mason (Vivre en France (UK) Ltd.) (nr. 1292/
97);
de heer Ernest Ogunleye (nr. 1293/97);

g) van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité:
− ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité
goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op
de markt brengen van biociden (C4-0679/97 − 00/0465(COD))
Rapporteur: mevrouw Kirsten M. Jensen
(A4-0011/98)

de heer Allan Williams (nr. 1294/97);
de heer Harry Schoevers (Europe Airsports) (nr. 1295/97);
de heer David Wilkins (Eurogroup for Animal Welfare) (en
34 medeondertekenaars) (nr. 1296/97);
de heer en mevrouw Philip en Elizabeth Lockett (nr. 1297/97);
de heer Geoffrey Brotherton-Ratcliffe (nr. 1298/97);
mevrouw Sabine Kurjo McNeill (EURO Citizens) (en 2 medeondertekenaars) (nr. 1299/97);
de heer Stephan Arthur (nr. 1300/97);
mevrouw Eftichia Karagianni (nr. 1301/97);

6. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

de heren J. Bannink en B. Van Rossern (nr. 1302/97);

De Voorzitter heeft van de Raad een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift ontvangen van het volgende document:

de Oxfam Wereldwinkel Gent vzw (en 33 medeondertekenaars) (nr. 1303/97);

− overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de
regering van de Verenigde Staten van Amerika.

de heer David Kudrén (nr. 1304/97);
mevrouw Sigrid Lackner (nr. 1305/97);
de heer Georgios Lazouras (nr. 1306/97);
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Besluiten inzake diverse verzoekschriften
De Voorzitter deelt mede overeenkomstig artikel 158, lid 1 van
het Reglement de volgende besluiten van de Commissie
verzoekschriften te hebben ontvangen:
a) verzoekschriften die niet ontvankelijk zijn verklaard overeenkomstig artikel 156, leden 4 en 5 van het Reglement en
krachtens lid 5 van dit artikel ter zijde zijn gelegd:
− nrs. 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 399, 401 (1), 402,
403, 405, 408, 412, 413, 416, 425, 426, 427, 431, 433, 440, 441,
444, 446, 448, 453, 462, 463, 467, 469, 472, 475, 478, 479, 482,
483, 484, 485, 486, 488, 496, 498, 499, 503 (1), 504, 505,
508 (1), 513, 514, 516 (1), 518, 519, 521, 524 (2), 526, 531, 532,
533, 534, 540, 542, 546, 547 (2), 550 (1), 554, 556 (1), 557 (1),
558, 559, 560, 561, 563, 564, 567, 573 (1), 574 (1), 576, 578,
585, 589, 591, 592, 593 (1), 596, 598 (1), 599, 600, 601, 602,
604, L-18, L-20 en L-21/97;
− nrs. 316, 387 (1), 390, 409, 443 (1), 522 en 523/97;
b) overeenkomstig artikel 156, leden 4 en 5 van het Reglement ontvankelijk verklaarde verzoekschriften (waarvan
de behandeling is afgesloten):
− nrs. 414, 415, 419, 461, 512, 525, 551 en 570/97: de
indieners van de verzoekschriften is documentatie of informatie toegezonden naar aanleiding van een vroeger verzoekschrift;
− nrs. 422, 428, 429, 430, 432, 436, 437, 442, 459, 460, 487,
490, 492, 493, 495, 500, 506, 511, 527, 530, 566, 571, 588, 594,
595, 597, 603, 606 en L-19/97;
nrs. 1042, 1055/96, 245, 250, 287, 458, 501, 502, 507, 575, 582,
L-22 en L-23/97: ter informatie of voor te geven gevolg
doorgezonden naar de bevoegde commissie of parlementaire
delegatie;
− nrs. 464, 468 en 474/97: de Commissie heeft kennis
genomen van de opmerkingen van de indieners van het
verzoekschrift;
− nr. 456/92: doorgezonden naar de Europese Commissie
voor de rechten van de mens;
− nr. 466/97: doorgezonden naar de secretaris-generaal van
de ELDR-Fractie;
− nr. 1033/96: de indiener van het verzoekschrift is documentatie toegezonden;
− nr. 17/97: doorgezonden naar de Europese ombudsman;
c) overeenkomstig artikel 156, leden 4 en 5 van het Reglement ontvankelijk verklaarde verzoekschriften (te geven
gevolg):
− nrs. 388, 396, 400, 404, 406, 407, 411, 417, 418, 420, 421,
423, 424, 435, 438, 439, 445, 447, 449, 450, 451, 454, 457, 473,
476, 477, 480, 481, 489, 491, 494, 497, 510, 515, 517, 520, 528,
529, 535, 536, 537, 538, 539, 543, 544, 545, 548, 549, 552, 553,
555, 562, 565, 568, 572, 577, 579, 580, 581, 583, 584, 586, 587,
590, 605 en 607/97;
nrs. 1023/96, 280, 283, 308, 398 en 452/97: de Commissie
wordt verzocht aanvullende inlichtingen te verstrekken;
− nrs. 455, 509 en 541/97: de indieners wordt verzocht
aanvullende inlichtingen te verstrekken;

d) overeenkomstig artikel 157, lid 3 van het Reglement aan
de Commissie gevraagde aanvullende inlichtingen:
− nrs. 640/93, 707, 1244/95, 306 en 312/96SSSS (3);
− nrs. 637/93, 300, 319 (3), 4393, 848 (3), 1211/94, 508 (3),
547 (3), 1035/95, L-33, 646, 665/96 en 303/97;
− nrs. 671/94, 713, 996, 1085/95 en 77/96: de Commissie
economische en monetaire zaken en industriebeleid heeft
eveneens advies uitgebracht, hetwelk door de Commissie
verzoekschriften is goedgekeurd en doorgezonden aan de Raad
en aan de Commissie;
− nrs. 118/94, 238, 300, 96/95 en 457/96;
e) verzoekschriften waarvan de behandeling is afgesloten om
de volgende redenen:
− nr. 196/95: op grond van door de nationale autoriteiten
verstrekte gegevens;
− nr. 557/94: opgenomen in een verslag van de Commissie
Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten;
− nr. 186/97: het probleem van de indiener is inmiddels
opgelost;
f)

overeenkomstig artikel 157, lid 3 van het Reglement aan
de Commissie gevraagde aanvullende inlichtingen:

− nr. 640/90 (e.a. over hetzelfde onderwerp − leraren
vreemde talen), 1083/93, 1080, 1222/94, 392, 584/95, 293, 434,
570 (3), 586, 947/96 en 121/97;
− nr. 1192/94 en 409/95 (e.a. over hetzelfde onderwerp −
deportatie uit Duitsland);
− nrs. 202/89, 133, 458/90, 605/91, 605/93, 92, 408, 753,
904/94, 384, 984, 1193, 1228, 1239, 1252/95 en 684/96;
g) uitstel besluit inzake ontvankelijkheid:
− nrs. 886/96, 45, 434 en 569/97: de Commissie wordt
verzocht haar standpunt kenbaar te maken met betrekking tot
de vraag of dit verzoekschrift binnen het kader van de
werkzaamheden van de Europese Unie valt;
h) overige besluiten:
− nr. 465/97: door de indiener ingetrokken;
− nrs. 198/89 en 473/90: de indieners wordt verzocht
aanvullende inlichtingen te verstrekken;

8. Regeling van de werkzaamheden
Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.
De Voorzitter deelt mede dat de definitieve ontwerpagenda
van de plenaire vergaderingen van januari I en II 1998
(PE 264.996/PdOJ) is rondgedeeld en dat hierop geen wijzigingen zijn voorgesteld.
(1)
2

()
(3)

De indiener wordt verzocht zich tot de nationale autoriteiten of rechterlijke
instanties te wenden.
De indiener wordt verzocht zich tot de nationale autoriteiten of rechterlijke
instanties of tot de Europese Commissie voor de rechten van de mens te
wenden.
Eveneens ter informatie of voor te geven gevolg toegezonden aan de
bevoegde commissie of parlementaire delegatie.
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Het woord wordt gevoerd door de heer De Vries die namens de
ELDR-Fractie wenst dat de Commissie tijdens deze vergaderperiode een verklaring aflegt waarin zij haar standpunt kenbaar
maakt met betrekking tot de vraag of haar leden het recht
hebben politieke mandaten te aanvaarden tijdens hun lidmaatschap van de Commissie. Hij noemt met name het geval van de
heer de Silguy die volgens persberichten voornemens zou zijn
zich kandidaat te stellen in Bretagne voor de verkiezingen
aanstaande maart.
Over dit verzoek wordt het woord gevoerd door de heren
Kinnock, lid van de Commissie, en Martens, die het namens de
PPE-Fractie steunt.
De Voorzitter deelt mede dat de PSE-Fractie, de GUE/
NGL-Fractie en de V-Fractie zich eveneens bij dit verzoek
aansluiten en wijst erop ervan overtuigd te zijn dat de heer
Kinnock het aan de Commissie zal overbrengen; hij merkt op
dat het overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het
Reglement aan de Commissie is te besluiten of zij het
wenselijk acht hierover een verklaring af te leggen; hij zegt er
het volste vertrouwen in te hebben dat de Commissie dit zo
spoedig mogelijk zal doen, ten einde de goede verstandhouding tussen het Parlement en de Commissie te waarborgen.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

9. Spreektijd
De spreektijd voor de op de agenda van de vergaderingen van
12 t/m 16 januari 1998 en 28 en 29 januari 1998 ingeschreven
debatten wordt overeenkomstig artikel 106 van het Reglement
verdeeld (zie „Agenda”: PE 264.996/OJ).

10. Actualiteitendebat (onderwerpen)
De Voorzitter stelt voor de volgende vier onderwerpen voor
het eerstvolgende debat over actuele, dringende en bijzonder
belangrijke kwesties, dat donderdag van 16.00 − 18.00 uur
wordt gehouden, in te schrijven (voor het actualiteitendebat
worden slechts vier onderwerpen ingeschreven naar aanleiding
van de inschrijving op woensdag van 16.30 − 17.30 uur van
verklaringen van de Raad en de Commissie over de situatie van
de Koerdische vluchtelingen (punt 553 van de agenda)):
− Situatie in Chiapas
− Gedragscode voor wapenexport
− Mensenrechten (inclusief het klonen van mensen)
− Situatie in Irak

11. Witboek over de spoorwegen en goederensnelspoortrajecten (debat)
De heer Sarlis leidt het verslag in dat hij namens de Commissie
vervoer en toerisme heeft opgesteld over het Witboek: „Een
strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap weer vitaal te
maken” (COM(96)0421 − C4-0452/96) en de mededeling van
de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over
Transeuropese goederen-snelspoortrajecten (COM(97)0242 −
C4-0269/97) (A4-0412/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Ettl, rapporteur voor
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

Simpson, namens de PSE-Fractie, Camisón Asensio, namens
de PPE-Fractie, Santini, namens de UPE-Fractie, Wijsenbeek,
namens de ELDR-Fractie, Moreau, namens de GUE/NGLFractie, Van Dijk, namens de V-Fractie, Van Dam, namens de
I-EDN-Fractie, Castricum, McIntosh, Andrews, Lindqvist en
Theonas.

VOORZITTER: DE HEER IMBENI
Ondervoorzitter
Het woord wordt gevoerd door de leden Berès, Schiedermeier,
Kaklamanis, Papayannakis, Baldarelli, de heer Kinnock, lid
van de Commissie, Sarlis, rapporteur, en Wijsenbeek, die de
Commissie vragen stellen welke de heer Kinnock beantwoordt.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 7 van de notulen van 13 januari 1998.

12. Exploitatie van vliegtuigen

**II (debat)

De heer Van Dam leidt de aanbeveling voor de tweede lezing
namens de Commissie vervoer en toerisme in betreffende het
gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met
het oog op de aanneming van de richtlijn van de Raad tot
wijziging van richtlijn 92/14/EEG betreffende de beperking
van de exploitatie van de vliegtuigen van Bijlage 16 van het
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel I,
deel 2, hoofdstuk 2, tweede uitgave (1988) (C4-0530/97 −
96/0209(SYN)) (A4-0404/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Baldarelli, namens de
PSE-Fractie, Grosch, namens de PPE-Fractie, en de heer
Kinnock, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 6 van de notulen van 13 januari 1998.

13. De Europese Unie en de luchtvaart (debat)
De heer Desama leidt het verslag in dat hij namens de
Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie heeft opgesteld over de mededeling van de Commissie aan
de Raad en het Europees Parlement: De Europese Unie en de
ruimtevaart: bevordering van toepassingen, markten en industrieel concurrentievermogen (COM(96)0617 − C4-0042/97)
(A4-0384/97).
(Procedure „Hughes”: ECON)
Het woord wordt gevoerd door de leden Malerba, rapporteur
voor advies van de Commissie economische en monetaire
zaken en industriebeleid, McNally, namens de PSE-Fractie,
Ferber, namens de PPE-Fractie, Plooij-Van Gorsel, namens de
ELDR-Fractie, Holm, namens de V-Fractie, en TaubiraDelannon, namens de ARE-Fractie.

VOORZITTER: MEVROUW SCHLEICHER
Ondervoorzitter
Het woord wordt gevoerd door de leden Lukas, niet-ingeschrevene, Caudron, Hoppenstedt, Matikainen-Kallström en de heer
Kinnock, lid van de Commissie.
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De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

Stemming: deel I, punt 8 van de notulen van 13 januari 1998.

Stemming: deel I, punt 8 van de notulen van 14 januari 1998.

14. Wijziging van het Reglement (invoering van
een nieuw artikel 79 bis) (debat)

16. Agenda voor de volgende vergadering

Aan de orde is het verslag van de heer Fayot namens de
Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten over de invoeging van een nieuw artikel 79 bis
(procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van artikel
109 J van het EG-Verdrag) (A4-0006/98).
Het woord wordt gevoerd door de heer Fabre-Aubrespy die
namens de I-EDN-Fractie overeenkomstig artikel 128 van het
Reglement de prealabele kwestie stelt met de motivering dat de
tekst van het amendement in het verslag niet identiek is aan de
in de commissie goedgekeurde tekst en bovendien niet conform het EG-Verdrag is.
Het woord wordt gevoerd door de leden Berthu en Fayot,
rapporteur en voorzitter van de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten.
Bij HS (PSE) verwerpt het Parlement het voorstel:
stemmen:
voor:
tegen:
onthoudingen:

24
8
16
0

De heer Fayot leidt zijn verslag in.

De Voorzitter deelt mede dat de agenda voor de vergadering
van morgen, dinsdag 13 januari 1998, als volgt is vastgesteld:
9.00 − 13.00, 15.00 − 19.00 en 21.00 − 24.00 uur
9.00 − 9.15 uur
− actualiteitendebat (ingediende ontwerpresoluties)
9.15 − 12.00, 15.00 − 17.30 en 21-00 − 24.00 uur
− gecombineerde behandeling van vier verslagen (Friedrich,
Ruffolo, Stevens, Pérez Royo) over de euro, de kapitaalmarkten, de consument en de EMU
− gecombineerde behandeling van twee verslagen Souchet
en Erika Mann over de betrekkingen Europa-Verenigde
Staten
− verslag Lannoye over levensmiddelen *

Het woord wordt gevoerd door de leden Ford, namens de
PSE-Fractie, von Wogau, voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid, die tevens het
woord voert namens de PPE-Fractie, Wijsenbeek, namens de
ELDR-Fractie, Voggenhuber, namens de V-Fractie, Dell’Alba,
namens de ARE-Fractie, Fabre-Aubrespy, namens de I-EDNFractie, Alan J. Donnelly en Wibe.

− verslag Cabrol over de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen **I

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

− verslag Sierra González over cohesie en de informatiemaatschappij

Stemming: deel I, punt 7 van de notulen van 14 januari 1998.

− aanbeveling voor de tweede lezing Cabrol over epidemiologische surveillance ***II
− verslag Kirsten M. Jensen over biociden ***III

15. Wijziging van artikel 75 van het Reglement
(debat)

12.00 uur

De heer Ford leidt het verslag in dat hij namens de Commissie
Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten heeft
opgesteld over de wijziging van artikel 75 van het Reglement
van het Europees Parlement (delegatie in het bemiddelingscomité) (A4-0400/97).

− actualiteitendebat (lijst met op te nemen onderwerpen)

Het woord wordt gevoerd door de leden Corbett, namens de
PSE-Fractie, Brendan P. Donnelly, namens de PPE-Fractie, en
Evans.

Julian PRIESTLEY
Secretaris-generaal

− stemmingen

17.30 − 19.00 uur
− vragenuur aan de Commissie
(De vergadering wordt om 20.05 uur gesloten.)

Georgios ANASTASSOPOULOS
Ondervoorzitter
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PRESENTIELIJST
Zitting van 12 januari 1998
Ondertekend door:
d’Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Amadeo, Anastassopoulos, d’Ancona, Andersson,
Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio
Toledo, Argyros, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Barros Moura,
Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bertens,
Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Böge, Bösch, Bonde,
Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d’Ars, Breyer, Brinkhorst, Buffetaut,
Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón Asensio, Campos, Capucho, Carlsson, Carniti,
Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo
Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Cunha,
Cunningham, Cushnahan, van Dam, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban
Martin, De Giovanni, Dell’Alba, De Melo, Desama, de Vries, Dı́ez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen,
Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury,
Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Fabre-Aubrespy,
Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martı́n, Ferrer,
Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich,
Frischenschlager, Funk, Galeote Quecedo, Gallagher, Garcı́a Arias, Garcı́a-Margallo y Marfil, Garot, de
Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gillis, Girão Pereira, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González
Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Gutiérrez
Dı́az, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog,
Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jöns, Kaklamanis,
Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea,
Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lange,
Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lehne, Lenz, Leopardi, Lienemann, Lindeperg, Lindholm,
Lindqvist, Lööw, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McKenna,
McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Manisco, Mann Erika, Mann
Thomas, Manzella, Marinho, Marinucci, Martens, Martin David W., Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali,
Mombaur, Monfils, Moorhouse, Moreau, Morgan, Mulder, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano,
Nassauer, Needle, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi,
Pasty, Pérez Royo, Perry, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering,
Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Provan, Puerta, van
Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo
Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Ryynänen, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santini,
Sanz Fernández, Sarlis, Scarbonchi, Schäfer, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Sichrovsky,
Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Souchet, Soulier, Spaak, Spiers,
Stenmarck, Stevens, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tappin, Tatarella,
Taubira-Delannon, Telkämper, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Ullmann, 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, Viceconte, Viola, Voggenhuber,
Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn,
Zimmermann
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BIJLAGE
Uitslag van de hoofdelijke stemmingen
(+) = voor
(−) = tegen
(O) = onthoudingen
1. Verslag Fayot A4-0006/98
Prealable kwestie
(+)
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Pinel, de Rose, Souchet, Striby
NI: Dillen
(−)
ELDR: Wijsenbeek
PPE: Donnelly Brendan, Ferber, Hoppenstedt, Pomés Ruiz, Valdivielso de Cué, Wieland, von Wogau
PSE: Corbett, Donnelly Alan John, Evans, Fayot, Ford, McNally, Wibe
V: Voggenhuber
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DIENSDAG 13 JANUARI 1998
(98/C 34/02)

DEEL I
Verloop van de vergadering
VOORZITTER: DE HEER ANASTASSOPOULOS
Ondervoorzitter
(De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.)

1. Goedkeuring van de notulen
Het woord wordt gevoerd door:
− Mevrouw Garcı́a Arias, die erop wijst dat gisteren bij een
ongeval in Asturië een mijnwerker is omgekomen en dat er in
de Spaanse mijnbouwgebieden een gespannen situatie bestaat
als gevolg van het feit dat de Commissie niet akkoord is
gegaan met de tussen de Spaanse regering en de vakbonden
gesloten overeenkomst; zij verzoekt de Voorzitter van het
Parlement de Commissie te vragen aandacht te schenken aan
hetgeen in genoemde gebieden gebeurt, de vakbonden en de
Spaanse regering tot kalmte te manen en met name de
overeenkomst die tussen de Spaanse regering en de vakbonden
tot stand is gekomen, te eerbiedigen; zij wenst voorts dat de
condoleances worden overgebracht aan de familie van het
slachtoffer;
− mevrouw González Álvarez, die zich namens de GUE/
NGL-Fractie aansluit bij de woorden van voorgaande spreker;
− de heer McMahon, die verwijst naar het verzoek van de
leden De Vries en Martens namens hun fracties om een
verklaring van de Commissie over het recht van leden van de
Commissie om tijdens de uitoefening van hun mandaat als lid
van de Commissie politieke mandaten te aanvaarden (punt 8)
en wenst te vernemen of de Commissie voornemens is in te
gaan op dit verzoek, dat eveneens door andere fracties wordt
gesteund, ofwel vandaag via een verklaring voor een persoonlijk feit van de heer de Silguy, lid van de Commissie, die
aanwezig is in de vergaderzaal, ofwel op een ander tijdstip via
een verklaring van de heer Santer, voorzitter van de Commissie (de Voorzitter deelt mede ervan door de Commissie op de
hoogte te zijn gesteld dat de heer Santer bereid is een
verklaring ter zake af te leggen tijdens de vergaderingen van
28 en 29 januari 1998);
− de heer Schiedermeier over punt 11 van de notulen;
− de heer Cox, die verwijst naar het door de heer McMahon
naar voren gebrachte punt en naar het antwoord hierop van de
Voorzitter; hij spreekt de hoop uit dat de Commissie inderdaad
gebruik zal maken van de mogelijkheid een verklaring ter zake
af te leggen;
− de heer Hyland, die erop wijst dat hij gisteren weliswaar
aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst
staat.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2. Actualiteitendebat (bekendmaking van de
ingediende ontwerpresoluties)
De Voorzitter deelt mede voor de hiernavolgende ontwerpresoluties van de volgende leden of fracties verzoeken om het
houden van een debat over actuele, dringende en bijzonder
belangrijke kwesties te hebben ontvangen overeenkomstig
artikel 47, lid 1 van het Reglement:
− Bertens, namens de ELDR-Fractie, over wapenexportcontrole (B4-0033/98);
− Vallvé, Watson en Fassa, namens de ELDR-Fractie, over
de situatie in de Westelijke Sahara (B4-0034/98);
− Watson, Mulder, Fassa en Bertens, namens de ELDRFractie, over Kenia (B4-0035/98);
− Mulder en Watson, namens de ELDR-Fractie, over de
landhervorming in Zimbabwe (B4-0036/98);
− Puerta, Pailler, Eriksson, Wurtz, Miranda, Ephremidis en
Alavanos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de vrijlating van
Leyla Zana(B4-0038/98);
− Blokland en Van Dam, namens de I-EDN-Fractie, over
Cuba (B4-0049/98);
− Pompidou, Scapagnini en Baldi, namens de UPE-Fractie,
over het klonen van het menselijk wezen (B4-0050/98);
− Gerard Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland en Killilea, namens de UPE-Fractie, over de
stormschade in Ierland (B4-0051/98);
− Monfils, namens de ELDR-Fractie, over het klonen van
mensen (B4-0053/98);
− Bertens en Cars, namens de ELDR-Fractie, over de
massa-executies in Zuid-Korea (B4-0054/98);
− Bertens en Frischenschlager, namens de ELDR-Fractie,
over het standpunt van de EU met het oog op de 54ste zitting
van de Commissie mensenrechten van de VN (B4-0055/98);
− Bertens, namens de ELDR-Fractie, over de toestand in
Mexico (B4-0056/98);
− Salafranca Sánchez-Neyra, Galeote Quecedo, Soulier en
De Esteban Martı́n, namens de PPE-Fractie, over de moord op
46 inheemse boeren in de Mexicaanse deelstaat Chiapas
(B4-0057/98);
− Oostlander en Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie,
over controle op de wapenexport (B4-0058/98);
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− Habsburg-Lothringen en Oomen-Ruijten, namens de PPEFractie, over de situatie in de Republiek Ingoesjië (B40059/98);
− Stasi, Tindemans en Oomen-Ruijten, namens de PPEFractie, over de arrestatie van Z’ahidi Ngoma (Democratische
Republiek Kongo) (B4-0060/98);
− Valverde López, namens de PPE-Fractie, over studies en
maatregelen ter vermijding van het risico van een ramp op de
Cerro de Alquife (Granada, Spanje) (B4-0061/98);
− Imaz San Miguel, namens de PPE-Fractie, over de stormen
aan de Baskische kust (B4-0062/98);
− Titley, Swoboda en Wiersma, namens de PSE-Fractie,
over een Europese Gedragscode voor de wapenexport (B40064/98);
− Karamanou, Newens en Cabezón Alonso, namens de
PSE-Fractie, over de toestand in Chiapas (B4-0066/98);
− Newens en Swoboda, namens de PSE-Fractie, over humanitaire hulp aan de bevolking van Irak (B4-0067/98);
− Green en Cot, namens de PSE-Fractie, over het klonen van
mensen (B4-0068/98);
− Galeote Quecedo, Valdivielso de Cué, Areitio Toledo,
Habsburg-Lothringen en Oomen-Ruijten, namens de PPEFractie, Pasty en Azzolini, namens de UPE-Fractie, Puerta,
namens de GUE/NGL-Fractie, over de terroristische ETAaanslag: de moord op het gemeenteraadslid Iruretagoyena
(B4-0069/98);
− Azzolini, Pasty en Andrews, namens de UPE-Fractie, over
de schending van de mensenrechten in de Democratische
Republiek Congo (B4-0072/98);
− González Triviño, Novo Belenguer, Hory en Dell’Alba,
namens de ARE-Fractie, over de situatie in Chiapas (B40073/98);
− Liese, Carlo Casini, Oomen-Ruijten, Trakatellis en Tindemans, namens de PPE-Fractie, over het klonen van menselijke
wezens (B4-0074/98);
− Dupuis, Hory en Dell’Alba, namens de ARE-Fractie, over
Naga (B4-0075/98);
− Dupuis, Dell’Alba en Hory, namens de ARE-Fractie, over
de situatie van de mensenrechten in China (B4-0076/98);
− Dupuis, Dell’Alba en Hory, namens de ARE-Fractie, over
de situatie in de Republiek Ingoesjië (B4-0077/98);
− Macartney, namens de ARE-Fractie, over de bescherming
van de aboriginals in Australië (B4-0078/98);

− Dell’Alba en Vandemeulebroucke, namens de ARE-Fractie, over de situatie in Irak (B4-0082/98);
− Pradier en Hory, namens de ARE-Fractie, over de situatie
in Burundi (B4-0083/98);
− Hory, namens de ARE-Fractie, over de uitslag van de
verkiezingen in Kenia (B4-0084/98);
− Carnero González, Wurtz, Manisco, González Álvarez,
Novo, Pailler, Alavanos, Svensson, Ephremidis en Seppänen,
namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Chiapas
(Mexico) (B4-0085/98);
− Wurtz, Jové Peres, Alavanos, Ribeiro en Papayannakis,
namens de GUE/NGL-Fractie, over de controle op de wapenexport (B4-0086/98);
− Papayannakis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Ainardi,
Sornosa Martı́nez, Sjöstedt, Ojala en Marset Campos, namens
de GUE/NGL-Fractie, over het klonen van mensen (B40087/98);
− Puerta, Sornosa Martı́nez, Carnero González, González
Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Alı́ en Sierra González, namens de GUE/NGL-Fractie,
over de rechtspositie van de Europese vermisten tijdens de
Argentijnse dictatuur (B4-0088/98);
− Papayannakis, Mohamed Alı́, Sjöstedt en Ojala, namens
de GUE/NGL-Fractie, over uraniumwinning op grondgebied
van aboriginals (B4-0089/98);
− Moreau en Miranda, namens de GUE/NGL-Fractie, over
de toepassing van de resoluties van de Verenigde Naties over
Irak (B4-0090/98);
− Grossetête, namens de PPE-Fractie, over de stormen in
Frankrijk en in Europa in december 1997 en januari 1998
(B4-0091/98);
− Cushnahan, Gillis, McCartin en Banotti, namens de PPEFractie, over de hevige stormen in Ierland in december 1997 en
januari 1998 (B4-0092/98);
− Ferrer, namens de PPE-Fractie, over de stormen in Catalonië (B4-0093/98);
− Kreissl-Dörfler, Tamino, Ripa di Meana en Orlando,
namens de V-Fractie, over de situatie in Chiapas (Mexico)
(B4-0095/98);
− Roth en Aelvoet, namens de V-Fractie, over de vrijlating
van Leyla Zana (B4-0096/98);
− Aglietta, namens de V-Fractie, over de benoeming van een
speciale vertegenwoordiger van de EU voor Tibet (B4-0097/
98);

− Hory, Pradier en Macartney, namens de ARE-Fractie, over
het klonen van mensen (B4-0079/98);

− Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Holm, Lannoye en McKenna, namens de V-Fractie, over uraniumwinning op grondgebied van aboriginals (B4-0098/98);

− Dupuis en Dell’Alba, namens de ARE-Fractie, over de
doodstraf voor Karla Faye Tucker in de Verenigde Staten
(B4-0080/98);

− Aelvoet en Roth, namens de V-Fractie, over de sancties
van de Verenigde Naties tegen Irak (B4-0099/98);

− Lalumière, namens de ARE-Fractie, over de gedragscode
voor de wapenexport (B4-0081/98);

− Schroedter en Gahrton, namens de V-Fractie, over de
terugkeer van de Ingoesjische vluchtelingen naar de regio’s
Prigorodnij en Vladikavkaz (B4-0100/98);
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− Manisco, namens de GUE/NGL-Fractie, Aglietta en
McKenna, namens de V-Fractie, over de doodstraf in de
Verenigde Staten (B4-0102/98);
− Aelvoet, Roth, Ahern, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Lannoye, McKenna, Schörling, Tamino en Voggenhuber,
namens de V-Fractie, over een verbod op het klonen van
mensen (B4-0103/98);
− Hautala, Telkämper, McKenna, Gahrton en Schroedter,
namens de V-Fractie, over een Europese gedragscode voor de
wapenexport (B4-0104/98);
− Kreissl-Dörfler, namens de V-Fractie, over de rechtspositie van de Europese vermisten tijdens de Argentijnse dictatuur
(B4-0105/98).
De Voorzitter deelt mede overeenkomstig artikel 47, lid 2,
eerste alinea van het Reglement, aan het einde van de
vergadering van vanochtend de lijst te zullen bekendmaken
van de ontwerpresoluties die zullen worden ingeschreven voor
het komende debat over actuele, dringende en bijzonder
belangrijke kwesties, dat op donderdag 15 januari 1998 van
16.00 tot 18.00 uur zal worden gehouden.

− Corbett over het aantal leden van het Europees Parlement
in een uitgebreide Europese Unie (B4-1100/97)
verwezen naar
ten principale: INST
− Parodi en Viceconte over de hervorming van de structuurfondsen en de totstandbrenging van nieuwe instrumenten voor
de commerciële en dienstverlenende KMO’s (B4-1101/97)
verwezen naar
ten principale: REGI
voor advies: WERK, ECON
− Parodi en Viceconte over nieuwe maatregelen ten behoeve
van de kleine en middelgrote ondernemingen ter bevordering
van de werkgelegenheid en het bedrijfsleven (B4-1102/97)
verwezen naar
ten principale: WERK
voor advies: ECON

c) een ontwerpaanbeveling (art. 46 van het Reglement):

3. Ingekomen stukken

− Lalumière over een post-SFOR-strategie in Bosnië-Herzegowina (B4-1103/97)

De Voorzitter deelt mede te hebben ontvangen van de leden:

verwezen naar
ten principale: BUIT

a) een mondelinge vraag (art. 40 van het Reglement):
− Lindholm en Schroedter, namens de V-Fractie, aan de
Commissie: Berggebieden en herziening van de structuurfondsen (B4-0010/98/rev.)

4. De euro, de kapitaalmarkten, de consument
en de EMU (debat)

b) ontwerpresoluties (art. 45 van het Reglement):

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van vier
verslagen namens de Commissie economische en monetaire
zaken en industriebeleid.

− Morán López over de erkenning van het sefardische
culturele erfgoed (B4-1023/97)
verwezen naar
ten principale: CULT
− Dührkop Dührkop en Sanz Fernández over de erkenning
van het sefardische culturele erfgoed (B4-1024/97)
verwezen naar
ten principale: CULT
− Muscardini over een Europees Handvest voor gepensioneerden, gehandicapten en ouderen (B4-1097/97)
verwezen naar
ten principale: JURI
voor advies: WERK, OPEN
− Morris over de veiligheidsreputatie van de inrichting voor
kernonderzoek in Dounreay (B4-1098/97)
verwezen naar
ten principale: MILI
voor advies: ONDE
− Sanz Fernández en Pons Grau over het voorstel in het jaar
2001 de steden Genua, Porto, Riga, Rotterdam en Valencia
gezamenlijk tot Europese culturele hoofdstad uit te roepen
(B4-1099/97)
verwezen naar
ten principale: CULT

De heer Friedrich leidt zijn verslag in over de mededeling van
de Commissie over de gevolgen van de invoering van de euro
voor de kapitaalmarkten (COM(97)0337/3 − C4-0443/97)
(A4-0383/97).
De heer Ruffolo leidt zijn verslag in over het werkdocument
van de Commissie over de externe aspecten van de Economische en Monetaire Unie (SEC(97)0803 − C4-0265/97) (A40338/97).
De heer Pérez Royo leidt zijn verslag in over de euro en de
consument (A4-0415/97).
De heer Stevens leidt zijn verslag in over elektronisch geld en
de Economische en Monetaire Unie (A4-0417/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Porto, rapporteur voor
advies van de Commissie externe economische betrekkingen,
Cot, rapporteur voor advies van de Commissie juridische
zaken en rechten van de burger, Alan J. Donnelly, namens de
PSE-Fractie, Herman, namens de PPE-Fractie, Giansily,
namens de UPE-Fractie, Cox, namens de ELDR-Fractie,
Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Hautala, namens de
V-Fractie, Scarbonchi, namens de ARE-Fractie, de Rose,
namens de I-EDN-Fractie, Féret, niet-ingeschrevene, RandzioPlath, voorzitter van de Subcommissie monetaire zaken,
Langen, Gallagher, Nordmann, Theonas en Wolf.

C 34/14

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

2. 2. 98

Dinsdag, 13 januari 1998

VOORZITTER: DE HEER VERDE I ALDEA
Ondervoorzitter
Het woord wordt gevoerd door de leden Blokland, Lukas,
Harrison, Fourçans, Cardona, Watson, Svensson, Berthu, Blot,
Caudron, Hoppenstedt, Van Bladel, Kestelijn-Sierens, Ribeiro,
Ettl, Secchi, Fitzsimons, De Clercq, Willockx, Rübig, Boogerd-Quaak, Torres Marques, Pex, Paasilinna, Thyssen, Hendrick, Garosci, de heer de Silguy, lid van de Commissie,
Randzio-Plath en Thyssen, die de Commissie opnieuw een niet
door de Commissie beantwoorde vraag stelt, welke de heer de
Silguy beantwoordt.
De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.
Stemming: deel I, punt 9 van deze notulen.

7. Witboek over de spoorwegen en goederensnelspoortrajecten (stemming)
Verslag Sarlis − A4-0412/97
(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE:
Aangenomen amendementen: 13 bij ES (228 vóór, 222 tegen,
17 onthoudingen); 12
Verworpen amendementen: 1 bij HS; 2 bij HS; 3; 4; 11; 5; 6; 7;
8; 9; 10
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, par. 1 bij ES (386 vóór, 38 tegen, 3 onthoudingen) en par. 33 als mondeling gewijzigd.

VOORZITTER: MEVROUW FONTAINE
Ondervoorzitter

Het woord werd gevoerd door:

5. Besluit van de UEFA over de Coca-Cola Cup
(ingediende ontwerpresoluties)
De Voorzitter deelt mede van de volgende leden de volgende
ontwerpresoluties overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het
Reglement te hebben ontvangen:
− Boniperti, namens de UPE-Fractie, over het besluit van de
UEFA inzake de Coca-Cola Cup (B4-0023/98);
− Ford en Cunningham, namens de PSE-Fractie, over de
UEFA en de Coca-Cola Cupwinnaars in het VK (B4-0024/98);
− Monfils, namens de ELDR-Fractie, over de UEFA en de
Coca-Cola Cup (B4-0025/98);
− Perry, namens de PPE-Fractie, over de UEFA en de
ontzegging van een plaats in de Europese competitie voor
Coca-Cola Cupwinnaars in het VK (B4-0026/98).

− Mevrouw Ahern, na de stemming over am. 1, over het
slechte functioneren van haar stemapparaat;
− de rapporteur om te wijzen op fouten in de Griekse versie
van par. 17 en 31 (de Voorzitter deelde mede dat de noodzakelijke correcties zouden worden aangebracht);
− de rapporteur om te wijzen op een fout in par. 33 waarin
aan het begin „geen bepalingen mogen bevatten” moest
worden gelezen in plaats van „bepalingen moeten bevatten”,
de heer Wijsenbeek om zich aan te sluiten bij de woorden van
de rapporteur en de Voorzitter die vaststelde dat geen bezwaar
werd gemaakt tegen dit mondeling amendement.
Aparte stemming: par. 7, 3de streepje; par. 8, 1ste streepje;
par. 21, 2de streepje; par. 23 (I-EDN)

Stemming: deel I, punt 18 van de notulen van 14 januari 1998.

Uitslag van de hoofdelijke stemming:

STEMMINGEN

am. 1 (GUE/NGL):

De Voorzitter gaat over tot elektronische stemming ter controle
van het aantal aanwezigen in de vergaderzaal, aangezien voor
de eerste stemming een gekwalificeerde meerderheid is vereist
(371 leden namen aan de stemming deel).

6. Exploitatie van vliegtuigen

**II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing Van Dam − A40404/97
(Gekwalificeerde meerderheid)

Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

432
97
333
2

am. 2 (GUE/NGL):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

461
74
382
5

Aangenomen amendementen: 1 t/m 4 en bloc

Bij HS (GUE/NGL) neemt het Parlement de resolutie aan
Stemmen:
478
Voor:
423
Tegen:
37
Onthoudingen:
18

Het gemeenschappelijk standpunt wordt aldus gewijzigd
(deel II, punt 1).

(deel II, punt 2).

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD
C4-0530/97 − 96/0209(SYN):
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8. De Europese Unie en de ruimtevaart (stemming)
Verslag Desama − A4-0384/97
(Gewone meerderheid)

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.
Het woord werd gevoerd door:

ONTWERPRESOLUTIE:

− de rapporteur over am. 1.

Aangenomen amendementen: 1; 4 (1ste deel) bij HS; 7 bij ES
(257 vóór, 207 tegen, 1 onthouding)

Bij HS (PPE) neemt het Parlement de resolutie aan
Stemmen:
474
Voor:
416
Tegen:
38
Onthoudingen:
20

Verworpen amendementen: 6 bij ES (200 vóór, 243 tegen,
1 onthouding); 2 bij HS; 3; 4 (2de deel) bij HS; 5
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, met uitzondering van het 2de deel van par. 5 dat
werd verworpen bij ES (203 vóór, 245 tegen, 20 onthoudingen).
Het woord werd gevoerd door:
− de rapporteur om zijn standpunt met betrekking tot de
twee delen van am. 4 uiteen te zetten.
Aparte stemming: par. 16 (V)
Stemming in onderdelen:
par. 5 (PPE):
1ste deel: tekst zonder de woorden: „noch in de toekomst”
2de deel: deze woorden

(deel II, punt 4 a)).
b) Verslag Ruffolo − A4-0338/97
(Gewone meerderheid)
ONTWERPRESOLUTIE:
Aangenomen amendement: 1 bij ES (241 vóór, 220 tegen,
6 onthoudingen)
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, met uitzondering van par. 10 die werd verworpen.
Aparte stemming: par. 9, 10, 16 (ELDR)
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 4 b)).

am. 4 (PSE):
1ste deel: t/m „in de verre ruimte”
2de deel: rest

c) Verslag Stevens − A4-0417/97
(Gewone meerderheid)

Uitslag van de hoofdelijke stemming:
ONTWERPRESOLUTIE:

am. 2 (V):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

479
47
431
1

am. 4 (1ste deel) (V):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

469
459
7
3

am. 4 (2de deel) (V):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

469
95
370
4

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 4 c)).
d) Verslag Pérez Royo − A4-0415/97
(Gewone meerderheid)
ONTWERPRESOLUTIE:
Aangenomen amendementen: 6; 1 bij ES (231 vóór, 226 tegen,
5 onthoudingen); 7
Verworpen amendementen: 5 bij ES (224 vóór, 235 tegen,
11 onthoudingen); 2 bij ES (226 vóór, 236 tegen, 5 onthoudingen); 8 bij ES (217 vóór, 241 tegen, 6 onthoudingen); 4; 3

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

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, met uitzondering van par. 13 die werd verworpen
bij ES (223 vóór, 236 tegen, 9 onthoudingen).

9. De euro, de kapitaalmarkten, de consument
en de EMU (stemming)

Stemming in onderdelen:
overw. I (ELDR):

a) Verslag Friedrich − A4-0383/97
(Gewone meerderheid)

1ste deel: t/m „betrokken dienst”
2de deel: rest

ONTWERPRESOLUTIE:

overw. K (ELDR):

Verworpen amendementen: 1; 2 bij ES (194 vóór, 268 tegen,
5 onthoudingen); 3

1ste deel: t/m „en -munten”
2de deel: rest
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Bij HS (PPE) neemt het Parlement de resolutie aan
Stemmen:
478
Voor:
407
Tegen:
38
Onthoudingen:
33
(deel II, punt 4 d)).

De Voorzitter deelt mede dat overeenkomstig artikel 47, lid 2
van het Reglement de lijst van onderwerpen voor het debat
over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties, dat
donderdag wordt gehouden, is opgesteld.
Deze lijst omvat 31 ontwerpresoluties en ziet er als volgt uit:

*
*

10. Actualiteitendebat (lijst met op te nemen
onderwerpen)

*
I.

SITUATIE IN CHIAPAS

Stemverklaringen:
Verslag Sarlis − A4-0412/97
− schriftelijk: de leden Schlechter; Caudron; Titley; Holm;
Wibe, Theorin, Ahlqvist; Rovsing; Bébéar; Novo; Bernardini;
Darras
Verslag Desama − A4-0384/97
− schriftelijk: de leden Caudron; Lindqvist
Verslag Friedrich − A4-0383/97
− schriftelijk: de leden Berthu, namens de I-EDN-Fractie;
Lindqvist; Wibe, Theorin, Ahlqvist; Schörling, Gahrton,
Holm, Lindholm; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen

B4-0056/98
B4-0057/98
B4-0066/98
B4-0073/98
B4-0085/98
B4-0095/98

van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de

ELDR-Fractie
PPE-Fractie
PSE-Fractie
ARE-Fractie
GUE/NGL-Fractie
V-Fractie

II. GEDRAGSCODE VOOR WAPENEXPORT
B4-0033/98
B4-0058/98
B4-0064/98
B4-0081/98
B4-0086/98
B4-0104/98

van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de

ELDR-Fractie
PPE-Fractie
PSE-Fractie
ARE-Fractie
GUE/NGL-Fractie
V-Fractie

Verslag Ruffolo − A4-0338/97
− mondeling: de heer Martinez

III. MENSENRECHTEN

− schriftelijk: de leden Wibe, Theorin, Ahlqvist; Kirsten M.
Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton, Holm,
Lindholm

Klonen van mensen

Verslag Stevens − A4-0417/97
− mondeling: de heer Berthu, namens de I-EDN-Fractie
− schriftelijk: de leden Wibe, Theorin, Ahlqvist; Kirsten M.
Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton, Holm,
Lindholm; Cushnahan
Verslag Pérez Royo − A4-0415/97
− schriftelijk: de leden Berthu; Wibe, Theorin, Ahlqvist;
Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Schörling, Gahrton,
Holm, Lindholm; Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Fayot; Fourçans; Carlotti; Cushnahan; Rovsing
*
*

*

B4-0050/98
B4-0053/98
B4-0068/98
B4-0074/98
B4-0079/98
B4-0087/98
B4-0103/98

van
van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de
de

UPE-Fractie
ELDR-Fractie
PSE-Fractie
PPE-Fractie
ARE-Fractie
GUE/NGL-Fractie
V-Fractie

Ingoesjië
B4-0059/98 van de PPE-Fractie
B4-0077/98 van de ARE-Fractie
B4-0100/98 van de V-Fractie
Democratische Republiek Kongo
B4-0060/98 van de PPE-Fractie
B4-0072/98 van de UPE-Fractie
Bescherming van de aboriginals in Australië

Rectificaties stemgedrag

B4-0078/98 van de ARE-Fractie
B4-0089/98 van de GUE/NGL-Fractie
B4-0098/98 van de V-Fractie

Verslag Sarlis − A4-0412/97

Terdoodveroordelingen

Am. 1 en am. 2: de heer Rocard had vóór willen stemmen.
Verslag Desama − A4-0384/97

B4-0054/98 van de ELDR-Fractie
B4-0080/98 van de ARE-Fractie
B4-0102/98 van de V-Fractie en de GUE/NGL-Fractie

Am. 4 (2de deel): de heer de Gaulle had niet vóór maar tegen
willen stemmen.

IV. AANSLAG VAN DE ETA

EINDE VAN DE STEMMINGEN

B4-0069/98 van de PPE-Fractie, de UPE-Fractie en de GUE/
NGL-Fractie
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Overeenkomstig de bepalingen van artikel 47, lid 3 van het
Reglement wordt de totale spreektijd voor dit debat, wijzigingen van de lijst daargelaten, als volgt verdeeld:
Voor één van de indieners:
Leden:

1 minuut
60 minuten in totaal

Overeenkomstig artikel 47, lid 2, tweede alinea van het
Reglement moeten eventuele bezwaren tegen deze lijst schriftelijk en met opgave van redenen door een fractie of ten minste
negenentwintig leden vanavond vóór 20.00 uur worden ingediend; over deze bezwaren zal morgen aan het begin van de
vergadering zonder debat worden gestemd.
(De vergadering wordt om 12.55 uur onderbroken en om
15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: DE HEER AVGERINOS
Ondervoorzitter
Het woord wordt gevoerd door de leden Miranda de Lage,
Salafranca Sánchez-Neyra, Cassidy, Elles, Konrad, Rübig, de
heer Bangemann, lid van de Commissie, Alan J. Donnelly en
de heer Bangemann.
De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.
Stemming: A4-0410/97: deel I, punt 19 van de notulen van
14 januari 1998.
A4-0403/97: deel I, punt 10 van de notulen van 15 januari
1998.

13. Levensmiddelen
VOORZITTER: DE HEER COT
Ondervoorzitter

11. Verzoek om opheffing van de immuniteit van
de heer Rosado Fernandes
De Voorzitter deelt mede van de bevoegde Portugese autoriteiten een verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer
Rosado Fernandes te hebben ontvangen.
Overeenkomstig artikel 6 van het Reglement wordt dit verzoek
naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten, verwezen.

12. Betrekkingen Europa − Verenigde Staten −
Transatlantische handel en economische
betrekkingen (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van twee
verslagen.
De heer Souchet leidt zijn verslag namens de Commissie
buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid in over de
mededeling van de Commissie: „Europa en de VS houden hun
blik op de toekomst gericht” (COM(95)0411 − C4-0411/95)
(A4-0410/97).
Mevrouw Erika Mann leidt haar verslag namens de Commissie
externe economische betrekkingen in over de transatlantische
handel en economische betrekkingen (A4-0403/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Donner, namens de
PSE-Fractie, Lambrias, namens de PPE-Fractie, Malerba,
namens de UPE-Fractie, Bertens, namens de ELDR-Fractie,
Manisco, namens de GUE/NGL-Fractie, Kreissl-Dörfler,
namens de V-Fractie, Dupuis, namens de ARE-Fractie, Van
Dam, namens de I-EDN-Fractie, Antony, niet-ingeschrevene,
Karamanou, Kittelmann, Daskalaki, Väyrynen, Ainardi,
Nicholson, Sichrovsky, Titley, Brok, Hyland, Plooij-Van Gorsel, Alavanos, Martinez, Alan J. Donnelly, voorzitter van de
delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten,
Cushnahan en Van Bladel.

* (debat)

De heer Lannoye leidt zijn verslag namens de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming
in over het voorstel van de Commissie voor vereenvoudiging
van de verticale richtlijnen op het gebied van levensmiddelen:
voorstellen voor richtlijnen van de Raad inzake I. bepaalde
voor menselijke voeding bestemde suikers (COM(95)0722 −
C4-0402/96 − 96/0113(CNS)), II. honing (COM(95)0722 −
C4-0403/96 − 96/0114(CNS)), III. voor menselijke voeding
bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten
(COM(95)0722 − C4-0404/96 − 96/0115(CNS)), IV. bepaalde
voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk
gedehydreerde verduurzaamde melk COM(95)0722 − C40405/96 − 96/0116(CNS)) en V. voor menselijke voeding
bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade
alsmede kastanjepasta (COM(95)0722 − C4-0406/96 − 96/
0118(CNS)) (A4-0401/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden De Coene, namens de
PSE-Fractie, Schleicher, namens de PPE-Fractie, Olsson,
namens de ELDR-Fractie, Gahrton, namens de V-Fractie,
Martinez, niet-ingeschrevene, Graenitz, Lulling, Kronberger
en de heer Bangemann, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 17 van de notulen van 14 januari 1998.

VOORZITTER: DE HEER GUTIÉRREZ DÍAZ
Ondervoorzitter

14. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie
(B4-0001/98).
Eerste deel
Vraag 44 van mevrouw Jackson komt te vervallen, aangezien
de steller ervan afwezig is.
Vraag 45 van de heer Needle: Financiële middelen voor
HIV/aidstherapie in ontwikkelingslanden
De heer Pinheiro, lid van de Commissie, beantwoordt de vraag
alsmede aanvullende vragen van de leden Needle en Smith.
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Vraag 46 van de heer Cushnahan: Interne markt

Vragen 63 t/m 82 zullen schriftelijk worden beantwoord.

De heer Pinheiro beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Cushnahan en Seppänen.

De Voorzitter verklaart het vragenuur aan de Commissie te zijn
gesloten.

Vraag 47 van de heer Kaklamanis: Bloedtransfusie

(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00
uur hervat.)

De heer Flynn, lid van de Commissie, beantwoordt de vraag
alsmede aanvullende vragen van de leden Kaklamanis en
Thors.

VOORZITTER: DE HEER CAPUCHO
Ondervoorzitter

Tweede deel
Vraag 48 van de heer Wibe: De eis inzake een evenwichtige
begroting in het stabiliteitspact

15. Beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen **I (debat)

De heer de Silguy, lid van de Commissie, beantwoordt de
vraag alsmede aanvullende vragen van de leden Wibe, Alavanos en Rübig.

De heer Cabrol leidt zijn verslag namens de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming
in over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten
gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij
bepaalde industriële werkzaamheden (COM(96)0538 − C40139/97 − 96/0276(SYN)) (A4-0406/97).

Vraag 49 van de heer Waidelich: EMU
De heer de Silguy beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Waidelich en Andersson.
Vraag 50 van de heer Andersson: Eventuele uitbreiding van
het aantal criteria voor economische en monetaire samenwerking
De heer de Silguy beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Andersson, Lindqvist en Waidelich.

Het woord wordt gevoerd door de leden Rübig, rapporteur
voor advies van de Commissie economische en monetaire
zaken en industriebeleid, Bowe, namens de PSE-Fractie,
Schleicher, namens de PPE-Fractie, Eisma, namens de ELDRFractie, Breyer, namens de V-Fractie, Blokland, namens de
I-EDN-Fractie, Kirsten M. Jensen, Lannoye, Van Putten en
mevrouw Bjerregaard, lid van de Commissie.

Vragen 51 van de heer Gallagher, 52 van de heer Papayannakis, 53 van de heer Seppänen, 54 van de heer Teverson en 55
van de heer Lindqvist zullen schriftelijk worden beantwoord.

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

Vraag 56 van mevrouw Izquierdo Rojo: Muziekbevordering

16. Epidemiologische surveillance

De heer Oreja, lid van de Commissie, beantwoordt de vraag
alsmede aanvullende vragen van de leden Izquierdo Rojo en
von Habsburg.

De heer Cabrol leidt de aanbeveling voor de tweede lezing
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
consumentenbescherming in betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de
aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en
de Raad tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische
surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de
Europese Gemeenschap (C4-0437/97 − 96/0052(COD)) (A40004/98).

Vraag 57 van de heer McMahon: Uitzending van belangrijke
sportevenementen via terrestrische televisie in de EU
De heer Oreja beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden McMahon en Cunningham.
Vraag 58 van mevrouw Ahlqvist: Studie van de Commissie
naar het kind en de reclame
De heer Oreja beantwoordt de vraag.
Mevrouw Ahlqvist voert het woord.
Vraag 59 van mevrouw Theorin: De situatie in Myanmar
De heer Marı́n, vice-voorzitter van de Commissie, beantwoordt de vraag alsmede aanvullende vragen van de leden
Theorin en Kinnock.
Vraag 60 van mevrouw Eriksson: Mensenrechten in Colombia
Vraag 61 van de heer Svensson: Mensenrechten in Colombia
Vraag 62 van De heer Howitt: Mensenrechten in Colombia
De heer Marı́n beantwoordt de vragen alsmede aanvullende
vragen van de leden Eriksson, Svensson en Howitt.

Stemming: deel I, punt 16 van de notulen van 14 januari 1998.

***II (debat)

Het woord wordt gevoerd door de leden Needle, namens de
PSE-Fractie, Poggiolini, namens de PPE-Fractie, Fitzsimons,
namens de UPE-Fractie, Marset Campos, namens de GUE/
NGL-Fractie, Pradier, namens de ARE-Fractie, Marinucci,
Valverde López, White, de heer Flynn, lid van de Commissie,
en White, die de Commissie een vraag stelt welke de heer
Flynn beantwoordt.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 15 van de notulen van 14 januari 1998.

17. Biociden

***III (debat)

Mevrouw Kirsten M. Jensen leidt haar verslag namens de
delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde
gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt
brengen van biociden (C4-0679/97 − 00/0465(COD)) (A40011/98).
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Het woord wordt gevoerd door de leden Valverde López,
namens de PPE-Fractie, en mevrouw Bjerregaard, lid van de
Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

9.15 − 12.00, 15.00 − 16.30 en 21.00 − 24.00 uur
− verklaring van de Raad over het werkprogramma van het
Britse voorzitterschap en de situatie in Algerije

Stemming: deel I, punt 14 van de notulen van 14 januari 1998.

− verslag Waddington over voortgezette beroepsopleiding

18. Cohesie en informatiemaatschappij (debat)

− verslag Hermange over werknemersparticipatie
bedrijfswinsten (PEPPER II)

Mevrouw Sierra González leidt haar verslag namens de
Commissie regionaal beleid in over de mededeling van de
Commissie over cohesie en de informatiemaatschappij
(COM(97)0007 − C4-0044/97) (A4-0399/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Izquierdo Collado,
namens de PSE-Fractie, Chichester, namens de PPE-Fractie,
Vallvé, namens de ELDR-Fractie, Novo, namens de GUE/
NGL-Fractie, Ahern, namens de V-Fractie, Hatzidakis, Ryynänen en mevrouw Wulf-Mathies, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

in

− tweede verslag Sainjon over bedrijfsverplaatsingen naar
en investeringen in derde landen
− verslag Medina Ortega over visserijproducten van de
Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Guyana *
− verslag Cox over BTW op telecommunicatiediensten *
12.00 uur
− stemmingen

Stemming: deel I, punt 11 van de notulen van 15 januari 1998.
16.30 − 17.30 uur

19. Agenda voor de volgende vergadering
De Voorzitter wijst erop dat de agenda voor de vergadering
van morgen, woensdag 14 januari 1998, als volgt is vastgesteld:

− verklaring van de Raad en van de Commissie over de
Koerdische vluchtelingen
17.30 − 19.00 uur

9.00 − 13.00, 15.00 − 19.00 en 21.00 − 24.00 uur
− vragenuur aan de Raad
9.00 − 9.15 uur
− actualiteitendebat (bezwaren)

Julian PRIESTLEY
Secretaris-generaal

(De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.)

José Marı́a GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Voorzitter
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DEEL II
Teksten aangenomen door het Europese Parlement

1. Exploitatie van vliegtuigen

**II

A4-0404/97

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de
aanneming van de richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 92/14/EEG betreffende de
beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de
internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, deel 2, hoofdstuk 2, tweede uitgave (1988) (C4-0530/97
− 96/0209(SYN))
(Samenwerkingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,
− gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad C4-0530/97 − 96/0209(SYN),
− gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ( (1)) inzake het voorstel van de Commissie aan de
Raad COM(96)0413( (2)),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 189 C van het EG-Verdrag,
− gelet op artikel 67 van zijn Reglement,
− gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A4-0404/97),

1.

wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT
VAN DE RAAD

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

(Amendement 1)
ARTIKEL 1, PUNT 1
Artikel 1, lid 3, vierde definitie bis (nieuw) (richtlijn 92/14/EEG)
ontwikkelingsland: land dat volgens het Development Assistance Committee van de OECD tot de inkomensgroep L
(laag), LM (laag/middel) of UM (hoog/middel) behoort;

(Amendement 2)
Bijlage, hoofdje Libanon, derde regel
Serie nr.

Type

Registratie

19966

B707-347C

OD − AGU

(1)
(2)

PB C 115 van 14.4.1997, p. 24.
PB C 309 van 18.10.1996, p. 9.

Mij. nr.

MEA

Schrappen
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT
VAN DE RAAD

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

(Amendement 3)
Bijlage, hoofdje na Nigeria (nieuw)
Pakistan
Serie nr.

Type

Registratie

Mij. nr.

20488

B707-340C

AP-AXG

PIA

(Amendement 4)
Bijlage, hoofdje Saoedi-Arabië
Saoedi-Arabië

Schrappen

Serie nr.

Type

Registratie

Mij. nr.

20574
20575
20576
20577
20578
20882
20883

B737-268C
B737-268C
B737 -268
B737 -268
B737 -268
B737 -268
B737 -268

HZ-AGA
HZ-AGB
HZ-AGC
HZ-AGD
HZ-AGE
HZ-AGF
HZ-AGG

Saudia
Saudia
Saudia
Saudia
Saudia
Saudia
Saudia

2. Witboek over de spoorwegen en goederen-snelspoortrajecten
A4-0412/97
Resolutie over het Witboek van de Commissie „Een strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap
weer vitaal te maken” (COM(96)0421 − C4-0452/96) en de mededeling van de Commissie aan de
Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over
Trans-Europese goederen-snelspoortrajecten (COM(97)0242 − C4-0269/97)
Het Europees Parlement,
− gezien het Witboek van de Commissie „Een strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap weer
vitaal te maken” (COM(96)0421 − C4-0452/96),
− de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de regio’s over Trans-Europese goederen-snelspoortrajecten
(COM(97)0242 − C4-0269/97),
− gezien het Groenboek van de Commissie betreffende de invloed van het vervoer op het milieu − een
strategie van de Gemeenschap gericht op „duurzame mobiliteit” (COM(92)0046), de mededeling van
de Commissie „De toekomstige ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoersbeleid”
(COM(92)0494), zijn resoluties van 17 september 1992 (1) en 18 januari 1994 (2) ter zake en de
desbetreffende resoluties van de Raad van ministers van Vervoer,
− gezien zijn resolutie van 6 juni 1996 (3) over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over het
actieprogramma 1995-2000 in het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid,
− gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken (A4-0412/97),
(1)
(2)
(3)

PB C 284 van 2.11.1992, blz. 164 en 176.
PB C 44 van 14.2.1994, blz. 53.
PB C 181 van 24.6.1996, blz. 21.
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A. overwegende dat de standpunten, besluiten, conclusies en voorstellen in het Witboek een hoge mate
van coherentie vertonen en aansluiten bij het consequente beleid van de Europese Gemeenschap in de
spoorwegsector waartoe de aanzet werd gegeven door beschikking 65/271/EEG (1) van de Raad en
door verordening nr. 1191/69/EEG (2),
B. overwegende dat het goederenvolume en het aandeel reizigers dat op de meeste markten in de
Gemeenschap per spoor wordt vervoerd van jaar tot jaar gestaag afneemt, terwijl het goederenvolume
en het aandeel reizigers dat binnen hetzelfde gebied over de weg wordt vervoerd in sterke mate
toeneemt,
C. overwegende dat de redenen die in het Witboek voor de inkrimping van het aandeel van het spoor in
het reizigers- en goederenvervoer worden opgesomd gegrond zijn en dat al deze factoren samen − zij
het in verschillende mate − de marginalisering van de trein als vervoermiddel in de hand werken,
D. overwegende dat de meeste van de door de Commissie aangekondigde concrete regelingen en
maatregelen voor de totstandbrenging van een communautair regelgevend kader in vijf basissectoren,
waarmee ze de spoorwegen van de ondergang wil redden en nieuw leven wil inblazen, wel degelijk
gerechtvaardigd zijn en dienen te worden toegejuicht; dat daarbij evenwel, zoals in het hele Witboek,
te weinig aandacht wordt besteed aan intermodaal vervoer, ondanks het feit dat deze vorm van
vervoer een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren tot de wederopleving van de spoorwegen,
E. overwegende dat de liberalisering van het spoorwegvervoer, net als het zee- en luchtvervoer en
telecommunicatie, stapsgewijs dient te verlopen en vergezeld moet gaan van de nodige begeleidende
maatregelen, maar dat dit niet mag betekenen dat het uiteindelijke streefdoel, i.e. uitbreiding van de
regels van de vrije markt tot het goederenvervoer per spoor en het internationaal reizigersvervoer per
spoor, met vertraging wordt gerealiseerd; dat de gevolgen van deze maatregelen voor de
ondernemingen na elke fase moeten worden geëvalueerd,
F. overwegende dat elke lidstaat soeverein beslist over het type, de aard en de omvang van de te verlenen
openbare diensten, maar dat de wijze en de procedure voor de vergoeding van de verleners van
openbare diensten door de lidstaten transparant en op communautair niveau controleerbaar moeten
zijn, inzonderheid uit hoofde van het bepaalde in de artikelen 85 e.v. van het EG-Verdrag,
G. overwegende dat de openbare-dienstverleningscontracten waarborgen bieden op het gebied van
transparantie en controle en dat deze contracten derhalve algemene ingang moeten vinden bij de
spoorwegondernemingen die stedelijke, agglomeratie- en regionale diensten aanbieden,
H. overwegende dat in het licht van de richtlijnen 91/440/EEG (3), 95/18/EG (4) en 95/19/EG (5)
onmiddellijk werk kan worden gemaakt van de goederen-snelspoortrajecten waardoor het goederenvervoer per spoor zal worden gestimuleerd en de weg zal worden geëffend voor de liberalisering van
het vervoer per spoor, dat in dit verband de invoering van „één-loket-instanties” een geschikte
maatregel is om een nauwere samenwerking tussen spoorwegmaatschappijen te bevorderen teneinde
de efficiency en de kwaliteit van het grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor te verbeteren,
I.

overwegende dat de spoorwegmaatschappijen in afwachting van een akkoord over de wijze van
berekening en de doorberekening van de kosten voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur
mogen opereren op basis van overeenkomsten tussen de deelnemende infrastructuurbeheerders,

J.

overwegende dat deze tijdelijke oplossing in elk geval vereist dat bijzonder zorgvuldig te werk wordt
gegaan bij de selectie en exploitatie van de eerste snelspoortrajecten, teneinde te vermijden dat er twee
categorieën ontstaan, een eerste met infrastructuurbeheerders die de kosten van het gebruik van de
infrastructuur niet aan de gebruiker doorberekenen en een tweede met infrastructuurbeheerders die dit
wel doen,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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K. overwegende dat zo’n situatie kan leiden tot een vorm van permanente concurrentievervalsing in de
spoorwegsector en uiteindelijk de tweedeling van Europa op spoorweggebied tot gevolg kan hebben,
L. overwegende dat de belangrijke problemen inzake werkgelegenheid, nieuwe arbeidsomstandigheden
en opleiding en omscholing van het personeel waartoe de liberalisering van de toegang tot de
nationale spoorwegnetten en de desbetreffende activiteiten van nieuwe particuliere spoorwegondernemingen zullen leiden in het Witboek eigenaardig genoeg uit de weg worden gegaan, dat er geen
standpunten ter zake worden ingenomen en geen oplossingen worden aangedragen,
M. overwegende dat deze problemen bij voorrang moeten worden opgelost, omdat ze ook rechtstreeks
met de veiligheid van het vervoer per spoor te maken hebben,
N. overwegende dat de inkrimping van het personeel door enkele publieke spoorwegmaatschappijen niet
leidt tot een verbetering van hun financiële situatie en dat een financieel evenwicht voornamelijk moet
worden nagestreefd door middel van een grondige reorganisatie van de bedrijfsstructuur (zoals reeds
aangegeven in de bestaande richtlijnen) en een verhoging van de productiviteit,
O. overwegende dat de openstelling van de spoorweginfrastructuur en de daaruit voortvloeiende
concurrentie van nieuwe bedrijven alleen maar positieve gevolgen kan hebben voor het concurrentievermogen van de sector,

1.
is van mening dat het Witboek op solide uitgangspunten steunt en een goed houvast biedt voor een
beleid van duurzame groei in de Europese spoorwegsector via een geleidelijke liberalisering die met de
vereiste begeleidende maatregelen gepaard gaat;
2.
onderstreept dat om de volgende redenen de spoorwegen in de Europese Unie op lange termijn
moeten uitgroeien tot primaire vervoerwijze:
− de volledige voltooiing van de eenheidsmarkt moet gegarandeerd worden;
− het handelsverkeer tussen de Europese Unie en de Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen
neemt alsmaar toe, hetgeen automatisch in een intenser goederenvervoer zal resulteren;
− het milieu en het culturele erfgoed in Europa en de levenskwaliteit van de Europese volkeren dringend
moeten worden beschermd;
− de sector moet waar nodig gereorganiseerd worden in de richting van meer flexibiliteit bij de toegang
en het gebruik van de infrastructuur en een verbetering van het concurrentievermogen ten opzichte
van het wegvervoer;
3.
dringt erop aan dat om de in paragraaf 2 genoemde redenen bij de financiering van infrastructuur
(TEN, regionaal structuurfonds, INTERREG, Cohesiefonds, PHARE, EIB) duidelijk prioriteit wordt
gegeven aan de spoorweginfrastructuur;

Uitbreiding van de vrije-markteconomie
4.
verklaart dat de spoorwegen slechts kunnen overleven en dat het aandeel van de spoorwegen in het
goederen- en reizigersvervoer slechts kan worden vergroot wanneer daadwerkelijk en in nauwe
samenwerking tussen de betrokkenen wordt gestreefd naar de uitbreiding van de principes van de
vrije-markteconomie tot de spoorwegsector en met name tot het internationale goederenvervoer, het
goederenvervoer binnen de lidstaten en het internationale reizigersvervoer, maar is niettemin van mening
dat de sector slechts geleidelijk moet worden geliberaliseerd, eerst het internationale goederenvervoer en
vervolgens het intracommunautaire goederenvervoer en het internationale reizigersvervoer;
5.
is van oordeel dat de geleidelijke liberalisering van de toegang tot de spoorweginfrastructuur
vergezeld moet gaan van de tenuitvoerlegging van begeleidende sociale maatregelen;
6.
verzoekt de Commissie bijgevolg de balans op te maken van de toepassing van richtlijn 91/440/EEG
in de lidstaten en voorstellen in te dienen tot wijziging van genoemde richtlijn met het oog op een
geleidelijke liberalisering;
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7.
is van oordeel dat de Commissie voorstellen moet doen om de spoorwegondernemingen via
wijziging van artikel 10, lid 2, van richtlijn 91/440/EEG voor internationale goederentransporten vrije
toegang tot de spoorweginfrastructuur te verlenen en tegelijkertijd een aantal begeleidende maatregelen
ten uitvoer te leggen, waaronder
− de vaststelling van de economische parameters, met inbegrip van sociaal-economische factoren,
waarmee rekening zal worden gehouden voor de berekening van de kosten van de spoorweginfrastructuur en de verankering van het beginsel dat de gebruiker van de infrastructuur deze kosten geheel
of gedeeltelijk draagt;
− de strikte scheiding tussen het beheer van de spoorweginfrastructuur en het verrichten van activiteiten
op het gebied van het vervoer per spoor;
− de uitbreiding van het toepassingsgebied van de regelingen uit hoofde van richtlijn 93/104/EEG
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (1) tot het vervoer over de weg en
de invoering van wetgeving met betrekking tot de beperking van het vrachtgewicht en de snelheid in
het vervoer over de weg;
− het voorbereiden van de eerste concrete stappen, vóór begin 1999, ter beëindiging van de
concurrentiedistorsie op het terrein van de BTW op reisbiljetten die voor het spoorwegverkeer
ongunstig is en de harmonisatie van de accijns op minerale oliën;
− praktische oplossingen voor de concurrentievervalsing tussen wegvervoer en spoorwegvervoer, zoals
aangegeven in het Groenboek getiteld „Op weg naar een eerlijke en efficiënte prijsstelling in het
vervoer” (COM(95)0691);
8.
is de mening toegedaan dat de Commissie naast voorstellen voor een uitbreiding van de regels van
de vrije markt tot het goederenvervoer binnen de lidstaten en tot het nationale en internationale
reizigersvervoer ook voorstellen moet indienen voor begeleidende maatregelen, zoals
− de volledige toepassing van de sociale maatregelen ten behoeve van de werknemers in de
spoorwegsector op nationaal en communautair niveau;
− de exhaustieve regeling van vraagstukken die met het vervoer per spoor als zodanig te maken hebben,
zoals de interoperabiliteit van de nationale netwerken en de toewijzing van treinpaden;
− de vaststelling van de precieze voorwaarden waaronder spoorwegondernemingen, als zulks beslist
van wezenlijk belang is, eventueel mogen afwijken van de in het Verdrag opgenomen mededingingsregels;
− handhaving van de openbare dienstverlening door spoorwegmaatschappijen toe te staan af te wijken
van de mededingingsregels;
− de toepassing, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, van gelijke behandeling van alle
vormen van vervoer, met name wat betreft de heffing van BTW en de tax-free shops;
9.
betreurt dat enkele lidstaten nog geen volledige uitvoering hebben gegeven aan richtlijn 91/440/EEG
en dat in een aantal gevallen nog altijd ten onrechte wordt gedraald met de reorganisatie van de publieke
spoorwegmaatschappijen;
10.
verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een tijdschema in te dienen voor de geleidelijke
invoering van liberalisering, met name in het licht van de verzoeken in de paragrafen 7 en 8 en rekening
houdend met de noodzaak dat concurrentievervalsing wordt voorkomen en met de algemene doelstelling
de spoorwegen een succesvolle toekomst te garanderen door open toegang uit te breiden;
11.
verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten de in het kader van de transeuropese netwerken
geselecteerde prioritaire projecten op het gebied van het railvervoer met spoed ten uitvoer te leggen;
12.
verzoekt de Commissie haar werkzaamheden inzake de berekening van de ten laste van de
afzonderlijke vervoerssectoren komende externe kosten in een hoog tempo voort te zetten en zo spoedig
mogelijk concrete voorstellen over de totstandbrenging van een doelmatige en eerlijke prijsstelling in de
vervoerssector voor te leggen;
13.
verzoekt de Raad en de Commissie alles in het werk te stellen om de lidstaten ertoe te bewegen dat
ze richtlijn 95/18/EG betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen en richtlijn
95/19/EG betreffende de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur alsmede − voor zover nog noodzakelijk − richtlijn 91/440/EEG betreffende de
ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap zo spoedig mogelijk om te zetten in nationaal recht;

(1)
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Financiële aspecten
14.
verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk richtsnoeren op te stellen en specifieke regels in te
voeren voor de goedkeuring van sanerings- en herstructureringsprogramma’s op grond van de
financieel-commerciële situatie van de nationale spoorwegondernemingen en de voor deze programma’s
relevante overheidssteun;
15.
is van oordeel dat de lidstaten in het geval van door de Commissie goedgekeurde programma’s
voor de sanering en herstructurering van nationale spoorwegondernemingen de tot dusver door de
betrokken ondernemingen geaccumuleerde schulden − met inbegrip van de sinds de inwerkingtreding van
richtlijn 91/440/EEG geaccumuleerde schulden − moeten kwijtschelden; verzoekt de Commissie het
Europees Parlement in kennis te stellen van de vooruitgang die op dit vlak wordt geboekt;

Openbare diensten
16.

is van mening dat

− de gangbare praktijk waarbij de lidstaten de openbare of particuliere spoorwegondernemingen die
stedelijke, agglomeratie- en regionale diensten aanbieden er eenzijdig toe verplichten openbare
diensten te verlenen zonder dat daar een expliciete of transparante vergoeding van overheidswege
tegenover staat vaak een inbreuk vormt op verordening 1191/69/EEG zoals gewijzigd bij verordening
1893/EEG, waarin de voorwaarden voor het verlenen van openbare diensten en de berekeningswijze
voor de aan de ondernemingen te betalen vergoeding precies worden omschreven;
− het stelsel voor compenserende betalingen als zodanig geen vlotte en grondige controle door de
daartoe bevoegde instanties mogelijk maakt;
17.
is van mening dat regeringen moeten worden beschouwd als klant van het openbaar vervoer op
wenselijke maar onrendabele lijnen;
18.
verzoekt de Commissie derhalve voorstellen in te dienen voor de uitbreiding van het bij
verordening (EEG) nr. 1191/69 ingevoerde principe van de openbare-dienstverleningscontracten tot de
spoorwegondernemingen die stedelijke, agglomeratie- en regionale diensten aanbieden,
19.
is verheugd over het voornemen van de Commissie om na te gaan welke technische maatregelen
nodig zijn om de toegang van gehandicapten en ouderen te verbeteren en dringt er bij de Commissie op
aan om samen met de Europese spoorwegengemeenschap zo spoedig mogelijk dergelijke maatregelen
vast te stellen:
− toegang voor gehandicapten, gezins- en kindvriendelijke service, goede voorzieningen voor het
meenemen van fiets en bagage;
− gegarandeerde regelmatige dienstregelingen met goede aansluitmogelijkheden.
Deze Europese normen moeten met eventuele ondersteuningsmaatregelen van de EU bevorderd worden;

Sociaal beleid
20.
betreurt dat het Witboek nagenoeg geen voorstellen omvat om het hoofd te bieden aan de
problemen op het gebied van onder meer werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, opleiding en
omscholing waarmee de werknemers in de spoorwegsector na de volledige liberalisering van de toegang
tot de spoorweginfrastructuur zullen worden geconfronteerd;
21.

verzoekt de Commissie bijgevolg met bekwame spoed voorstellen in te dienen in verband met

− de voorwaarden en de procedure voor de erkenning van de diploma’s en bekwaamheidsbewijzen van
het spoorwegpersoneel op communautair niveau;
− de omscholing van overtollige werknemers in de spoorwegsector met het oog op hun wederindienstneming door nieuwe spoorwegondernemingen;
− de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel binnen de Gemeenschap;
− de vereiste formele en feitelijke kwalificaties en de vereisten qua volledige opleiding en expertise van
het door de nieuwe spoorwegondernemingen aangeworven personeel;
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22.
verzoekt de Commissie voorts werk te maken van de vereiste structurele aanpassing van de
werking van het Europees Sociaal Fonds, zodat op dit Fonds kan worden teruggevallen om het hoofd te
bieden aan de problemen van werkloosheid en vervroegde pensionering waarmee het spoorwegpersoneel
ingevolge de herstructurering van het vervoer per spoor in heel wat lidstaten zal worden geconfronteerd;
23.
benadrukt dat het spoorwegvervoer een centrale rol moet spelen in verband met het recht op
dagelijkse mobiliteit van burgers die zich geen eigen voertuig kunnen veroorloven;

Integratie van de nationale systemen
24.
is het eens met de Commissie dat de ontwikkeling van het vervoer per spoor in belangrijke mate
werd afgeremd en nog steeds wordt afgeremd door de opdeling van het Europese spoor in nationale netten
en de daaruit voortvloeiende uiteenlopende technische specificaties, systemen en exploitatievoorwaarden,
vooral op het gebied van de spoorweginfrastructuur;
25.
is van oordeel dat de meeste door de Commissie voorgestelde maatregelen voor de integratie van de
nationale systemen gerechtvaardigd en haalbaar zijn en geen inbreuk vormen op de principes van
subsidiariteit en additionaliteit;
26.
verzoekt de Commissie haar voorstellen voor maatregelen op dit gebied zo spoedig mogelijk in te
dienen en ervoor te zorgen dat de voorstellen voor interoperabiliteit van snelspoortrajecten niet
onbetaalbaar worden en een gezonde basis vormen voor goederenvervoer en dienstverlening tegen
concurrerende prijzen;

Goederen-snelspoortrajecten
27.

juicht de plannen van de Commissie voor de totstandbrenging van goederen-snelspoortrajecten toe;

28.
is van oordeel dat snelspoortrajecten reeds operationeel kunnen worden gemaakt, ook al bestaat er
nog onenigheid over de criteria voor de uniforme berekening en doorberekening van de kosten van
spoorweginfrastructuur; de snelspoortrajecten bieden de gelegenheid om te experimenteren met
kostentoerekeningsregelingen, hetgeen kan bijdragen tot de ontwikkeling van een communautaire aanpak
bij de omslag van de infrastructuurkosten;
29.
is van mening dat bij de totstandkoming van goederen-snelspoortrajecten en ook bij vernieuwing
van spoorwegen rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden voor intermodaal vervoer dat
wezenlijk kan bijdragen tot een revitalisering van de spoorwegen;
30.
vestigt de aandacht van de Commissie en de lidstaten er echter op dat precies omdat er nog geen
eensgezindheid bestaat bijzonder zorgvuldig te werk moet worden gegaan bij de selectie en het
operationeel maken van de eerste snelspoortrajecten, teneinde de tweedeling van de Europese Unie op
spoorweggebied te voorkomen; het plan voor snelspoortrajecten moet juist op pragmatische wijze worden
uitgevoerd door innovatieve oplossingen van de kant van de infrastructuurbeheerders aan te moedigen en
te vermijden dat er een uniform model voor snelspoortrajecten wordt opgelegd;
31.

verzoekt de Commissie bijgevolg onverwijld alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat

− alle infrastructuurbeheerders in de lidstaten de exploitanten van goederen-snelspoortrajecten, in het
bijzonder van en naar de havens, snel en effectief toegang verlenen tot de netwerkinfrastructuur;
− er tussen de verschillende snelspoortrajecten in de toekomst aansluitpunten worden aangelegd als
eerste aanzet voor een netwerk;
− toegang voor goederen-snelspoortrajecten wordt verleend aan alle exploitanten, ongeacht de
bestemming en niet alleen aan exploitanten die bereid zijn voor vervoer te zorgen tussen de twee verst
uit elkaar gelegen punten;
− bij de onderhandelingen met Zwitserland rekening wordt gehouden met de voorstellen in het Witboek
voor billijke tarieven voor internationaal spoorwegvervoer en in het bijzonder voor „één-loketinstanties”;
− bij het transalpien vervoer grotendeels wordt overgeschakeld op het spoor en dat ook bij de
maatregelen voor goederen-snelspoortrajecten meer rekening wordt gehouden met het explosief
groeiende goederenverkeer tussen Oost en West;
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32.
wenst voorts dat de Commissie een aantal principes uitwerkt en voorstelt die dienst doen als
referentiekader voor de toepassing en werking van de tussen de beheerders van de spoorweginfrastructuur
in de lidstaten te sluiten coöperatieve overeenkomsten inzake de totstandbrenging van snelspoortrajecten;
33.
herinnert eraan dat deze coöperatieve overeenkomsten tussen spoorwegmaatschappijen geen
bepalingen mogen bevatten in verband met het aanleggen van gezamenlijke reserves (revenue pooling) en
het verdelen van vervoersactiviteiten (sharing of train operations), aangezien deze anders onder artikel 85
van het EG-Verdrag vallen;
*
*

*

34.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio’s, alsmede aan de regeringen en parlementen van
de lidstaten.

3. De Europese Unie en de ruimtevaart
A4-0384/97
Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: De
Europese Unie en de ruimtevaart: bevordering van toepassingen, markten en industrieel concurrentievermogen (COM(96)0617 − C4-0042/97)
Het Europees Parlement,
− gezien de mededeling van de Commissie (COM(96)0617 − C4-0042/97),
− gezien zijn vorige resoluties:
− van 25 april 1979 over de deelneming van de Gemeenschap aan het ruimteonderzoek (1);
− van 17 september 1981 over het ruimtevaartbeleid in Europa (2);
− van 17 juni 1987 over het Europese ruimtevaartbeleid (3);
− van 22 oktober 1991 over het Europees ruimtevaartbeleid (4);
− van 6 mei 1994 over de Gemeenschap en de ruimte (5),
− gezien het verslag van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie en het
advies van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0384/97),
A. overwegende dat het Europees ruimtevaartbeleid sedert het einde van de jaren ’70 is toegespitst op
een onafhankelijke toegang tot en exploitatie van de ruimte, coördinatie van de ruimtevaartactiviteiten, bevordering van de efficiency en de concurrentiepositie van de Europese ruimtevaartindustrie en
steun aan het onderzoek en de technologische ontwikkeling in deze sector,
B. overwegende dat Europa ondanks de complexiteit van elke specifieke sector op zich en de vrij
bescheiden overheidsfinanciering, die heel wat lager ligt dan bij de belangrijkste concurrenten,
dankzij een opmerkelijke wil tot samenwerking erin geslaagd is om een substantiële activiteit op het
gebied van de ruimtevaart tot ontwikkeling te brengen, waarbij de zij het forse groei van de
commerciële markt niet mag verhelen dat er gesnoeid is in de overheidsinvesteringen die
noodzakelijk zijn om technologische vooruitgang en de voortzetting van de activiteiten voor de
exploratie van de ruimte en het vergroten van de kennis over het heelal te kunnen garanderen,
(1)
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C. overwegende dat, zoals de Verdragen nu geformuleerd zijn, de uitgaven voor militair O&O aan de
lidstaten zijn voorbehouden en dat de EU hier terecht geen zeggenschap over heeft,
D. overwegende dat er een brede kloof gaapt tussen het relatieve gewicht van de ruimtevaartsector aan
weerszijden van de Atlantische Oceaan, vooral wanneer men ziet naar het aantal personen die in
ruimtevaartindustrie werkzaam zijn − 200.000 in de VS tegen 39.000 in Europa − of het omzetcijfer
op de commerciële markt − 7% tegen 38% in Europa, zodat de in Europa als commercieel
beschouwde ruimtevaartactiviteiten in de Verenigde Staten nog steeds door de overheid worden
gefinancierd,
E. overwegende dat de grote tendensen die zich in de economische en politieke context aftekenen,
namelijk de overgang naar de wereldwijde informatiemaatschappij, de openstelling van de
wereldmarkt voor nieuwe concurrenten en de nieuwe geopolitieke parameters die bepalend zijn voor
de groei van deze sector, een heroriëntatie van het Europese ruimtevaartbeleid vereisen,
F. overwegende dat de Commissie in haar informatiemaatschappij- en telecommunicatiehandvest een
specifieke doelstelling dient op te nemen betreffende Europese initiatieven en projecten op basis
waarvan gebruikersorganisaties uit de landen in Midden- en Oost-Europa en de derde landen in het
Middellandse-Zeegebied kunnen deelnemen aan het concipiëren en ontwikkelen van nieuwe
satelliettoepassingen, teneinde vraagstukken van wederzijds belang aan te pakken en ontwikkeling,
onderwijs en culturele uitwisseling te ondersteunen;
G. overwegende dat de aanpak van de Commissie ten aanzien van de factoren die rechtstreeks van
invloed zijn op het ruimtevaartbeleid van de Unie positief mag worden genoemd, met name wat
betreft de integratie van ruimtevaart en telecommunicatie, navigatie en aardobservatie, de trage
herstructurering van de industrie in Europa in vergelijking met de concentratie van de Amerikaanse
concerns, de taken van het ESA en de plaats van het wetenschappelijk onderzoek en de
technologische ontwikkeling in de Europese Unie,
H. overwegende dat het bij de investeringen die voor de ontwikkeling van deze industrie nodig zijn,
zowel gaat om overheidsinvesteringen waarvan het resultaat moeilijk te meten valt omdat er
strategische doeleinden of het algemeen belang mee gemoeid zijn, als om investeringen met
risicodragend kapitaal waarvan de terugverdientijd zeer lang is,

1.
stelt vast dat de Commissie zijn genoemde resolutie van 6 mei 1994 en de conclusies van het
Ruimtevaartforum op 6 en 7 november 1995 in haar mededeling bevestigt;
2.
acht het dringend noodzakelijk dat het ruimtevaartbeleid van de Europese Unie wordt herzien ten
einde rekening te houden met alle strategische en commerciële belangen die in het geding zijn en er
opnieuw meer wordt geı̈nvesteerd om de groei en de concurrentiepositie van de ruimtevaartindustrie te
handhaven en de achterstand die op bepaalde gebieden is opgelopen, weer in te halen;
3.
vreest dat een al te optimistische visie op de omvang en de snelheid van de ontwikkeling in de tijd
van de markt voor commerciële toepassingen en diensten van algemeen belang tot een onderschatting kan
leiden van de overheidsinvesteringen die met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling nog
nodig zijn, vooraleer de fakkel kan worden overgenomen door een markt waarop de concurrentie volop
speelt, een open, eerlijke markt waaraan de Commissie nog heel wat moet doen voordat deze tot stand kan
komen, vooral om te bereiken dat Europese ruimtevaartproducten en -diensten toegang krijgen tot de
markten van derde landen op basis van het wederkerigheidsprincipe;
4.
wijst erop dat er een Europees beleid moet komen voor het gebruik van aardobservatiegegevens door
het opzetten van een infrastructuur en diensten die niet door de particuliere sector kan worden
gefinancierd en de aardobservatie ook moet dienen om mens en goed tegen klimaatveranderingen, grote
risico’s en natuurrampen alsook door de mens veroorzaakte rampen, te beschermen, de rol van
scheidsrechter bij conflicten over de toegang tot natuurlijke rijkdommen te vervullen en het EU-beleid,
met name op het gebied van de ruimtelijke ordening, landbouw en visserij, vervoersbeleid, fraudebestrijding alsook wettelijke aspecten en de opleiding in het gebruik van nieuwe instrumenten ten uitvoer
te leggen;
5.
dringt erop aan dat de technologische kennis en de financiële middelen voor de civiele ruimtevaart,
in het bijzonder wat satellietobservatie betreft, worden versterkt in het besef dat de particuliere sector
vandaag niet alle Europese infrastructuurvoorzieningen zal kunnen financieren die nodig zijn om een
autonome en onafhankelijke toegang tot en verwerking van de informatie te waarborgen;
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6.
is van mening dat de ruimtevaartindustrie resoluut de weg van de concentratie moet opgaan om te
kunnen concurreren met de Amerikaanse fabrikanten met behulp van een preferentiebeleid ten aanzien
van de Europese industrie om de behoeften van de Unie te dekken, opdat deze zoals haar concurrenten op
een echte interne markt kan steunen;
7.
onderstreept dat de ruimtevaart in zijn geheel moet worden benaderd door in de acties die op
Europees niveau moeten worden gevoerd, plaats in te ruimen voor wetenschappelijke aspecten en de
bemande ruimtevaart en zich niet uitsluitend tot commerciële toepassingen te beperken, zoals in het
verslag van de High Level Group en de mededeling van de Commissie te lezen staat;
8.
keurt nochtans de aandacht goed die wordt besteed aan steun voor commerciële activiteiten vooral
voor de lanceerbases die geld van de overheid vereisen voor hun dure investeringen in geavanceerd
onderzoek die van essentieel belang zijn om op langere termijn mee te kunnen komen in de
concurrentieslag;
9.
herinnert aan de verbindende rol die de ruimtevaart vervult dank zij de hoofdzakelijk openbare
internationale samenwerking die tot stand komt in de vorm van synergie tussen het industrieel potentieel
en programma’s inzake onderzoek en technologische ontwikkeling rond grootschalige projecten zoals het
internationaal ruimtestation en grote wetenschappelijke experimenten zoals HUBBLE, ISO en CASINI;
10.
acht het onontbeerlijk dat in het kader van het Vijfde Kaderprogramma aanzienlijke middelen
worden uitgetrokken voor het civiele ruimtevaartonderzoek door middel van gerichte acties op het gebied
van de informatiemaatschappij, de aardobservatie en de scheepvaart en beveelt een specifieke actie aan die
garant moet staan voor een synergetische coördinatie tussen de verschillende activiteiten en de
ESA-programma’s maar stelt duidelijk dat het vijfde kaderprogramma onder geen beding mag worden
gebruikt om militair O&O te financieren;
11.
stelt met name voor dat in het kader van het vijfde kaderprogramma in samenwerking met ESA
onderzoek wordt gedaan naar zonnepanelen voor gebruik in de verre ruimte;
12.
spoort de Commissie ertoe aan om samen met ESA actieprogramma’s ten uitvoer te leggen die erop
zijn gericht de successen van de Europese ruimtevaartindustrie beter te integreren in de ontwikkeling van
de regio’s waar deze activiteiten plaatsvinden;
13.
verzoekt de Commissie bij het uitstippelen van de grote lijnen van het Europese ruimtevaartbeleid
bijzondere aandacht te besteden aan het versterken van de technische en economische mogelijkheden van
de industrie door middel van maatregelen ter bevordering zowel van innoverende toepassingen op het
gebied van de bemande ruimtevaart en de grote technologische programma’s als van technische en
commerciële toepassingen op de massacommunicatiemarkten (telecommunicatie) en andere markten voor
grootschalige dienstverlening (navigatie);
14.
keurt het goed dat model- en demonstratieprojecten vermeld worden onder de acties die de
Europese Unie moet ondernemen en wil dat in dit verband de aanleg wordt overwogen van modulaire
demonstratieplatforms voor het valideren van door de industrie van de Unie ontwikkelde ruimtevaartapparatuur;
15.
beveelt aan om naast de ESA-Ministerraad in de nabije toekomst een vergadering van de Europese
Raad te organiseren waarin specifiek wordt gesproken over een Europees ruimtevaartbeleid;
16.
verzoekt de Commissie privé- en overheidsinvesteringen in sleutelindustrieën, zoals de satelliet- en
draagraketindustrie, te bevorderen en daarbij de klemtoon te leggen op kleine draagraketten die eventueel
in samenwerking met maatschappijen uit derde landen kunnen worden gelanceerd;
17.
is van mening dat de Commissie het ESA dient te verzoeken te evalueren in hoeverre het ontbreken
van een Europees onderzoeksprogramma met betrekking tot voor hergebruik geschikte lanceervaartuigen
(RLV’s) een risico inhoudt voor de concurrentiepositie van de Europese ruimtevaartsector;
18.
spoort de Commissie ertoe aan om met het ESA een internationale reglementering uit te werken om
de vervuiling door ruimteschroot te bewaken, te controleren en weg te werken;
19.
verzoekt de Commissie volop werk te maken van de normalisatie en coördinatie van de Europese
satellietnavigatiesystemen teneinde een zelfstandig geı̈ntegreerd Europees navigatiesysteem op te zetten
in het perspectief van een mondiaal systeem en de samenwerking met de landen van Midden- en
Oost-Europa en de derde landen in het Middellandse-Zeegebied te bevorderen;
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20.
verzoekt de lidstaten die niet tot het ESA behoren, toe te treden, opdat het Europese karakter van
deze organisatie kan worden versterkt;
21.
verzoekt de Commissie de kennis van de Europese programma’s te bevorderen bij grote partners en
potentiële afnemers: India, China, Rusland, Afrika en een evenwichtige dialoog te starten met Japan en de
Verenigde Staten over standaardisering en onderlinge koppeling van de grote systemen;
22.
is verheugd over de goedkeuring door de Raad van het actieplan over communicatie via satellieten
en is van mening dat dit actieplan snel moet worden uitgevoerd omwille van de concurrentiepositie van de
bij deze activiteiten betrokken Europese industrieën; legt vooral de nadruk op het belang van de in het
actieplan genoemde O&O-acties zoals de onderzoeksprojecten naar komende generaties satellieten en
telecommunicatie;
23.
is van oordeel dat de Commissie en het ESA financiële steun moeten verlenen aan het
ruimtevaartonderwijs door middel van seed space-projecten (microsatellieten, get-away special) voor
studenten in het middelbaar en hoger onderwijs;
24.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.

4. De euro, de kapitaalmarkten, de consument en de EMU
a) A4-0383/97
Resolutie over de mededeling van de Commissie over de gevolgen van de invoering van de euro voor
de kapitaalmarkten (COM(97)0337/3 − C4-0443/97)
Het Europees Parlement,
− gezien de mededeling van de Commissie (COM(97)0337/3 − C4-0443/97),
− onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 september 1995 inzake financiële derivaten: hun huidige
rol op de kapitaalmarkten, hun voordelen en risico’s (1),
− gezien de mededeling van de Commissie over het actieplan voor de binnenmarkt (COM(97)0184),
− gezien het verslag van het Europees Monetair Instituut van januari 1997 „Het uniforme geldbeleid in
fase 3: vaststelling van het handelingskader”,
− gezien de conclusies van de Europese Raad van Madrid van december 1995 en van de Europese Raad
van Amsterdam van juni 1997,
− gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid alsmede het
advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger (A4-0383/97),
A. overwegende dat met de invoering van de uniforme Europese munt de huidige nationale Europese
obligatiemarkten, die gefragmenteerd zijn en door relatief geringe marktvolumina en daarmee hogere
kapitaalkosten voor emittenten van waardepapieren en transactiekosten voor investeerders worden
gekenmerkt, zich tot een grote uniforme Europese obligatiemarkt ontwikkelen, die na de USobligatiemarkt de grootste ter wereld zal zijn,
B. overwegende dat met de derde fase van de Economische en Monetaire Unie de na de aandelenmarkten
van de VS en Japan grootste aandelenmarkt ter wereld ontstaat, maar dat het echter niet zo snel zal
komen tot een volledige integratie van de aandelenmarkten, aangezien remmende factoren, zoals
verschillen op het gebied van normen voor de financiële verantwoording, belastingsystemen,
beursvoorschriften en corporate-governance-structuren nog verder zullen doorwerken,

(1)

PB C 269 van 16.10.1995, blz. 217.
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C. overwegende dat momenteel in de Europese Unie 32 beurzen alsmede 23 termijnbeurzen bestaan,
terwijl er in de VS slechts 8 aandelenbeurzen en 14 termijnbeurzen zijn,
D. overwegende dat vervalsingen op grond van verschillende nationale fiscale regelingen en regelgeving
de handel en de investeringsactiviteiten aanzienlijk belemmeren, en bijgevolg volkomen haaks staan
op het basisbeginsel van een open en eerlijke interne markt,
E. overwegende dat de Commissie maatregelen heeft voorgesteld ter vermindering van de belastingverschillen en dat het de hoogste tijd is dat de lidstaten alleen al uit eigenbelang overeenstemming
bereiken over een stelsel van eerlijke kadervoorwaarden,
F. overwegende dat overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Madrid alle verhandelbare
overheidsschuld vanaf het begin van de derde fase van de EMU in euro’s wordt geëmitteerd,
G. overwegende dat de beurzen vanaf 1 januari 1999 in euro’s zullen handelen en noteren,
H. overwegende dat met de invoering van de euro de concurrentie tussen de financiële centra alsmede in
de bankensector intensiever zal worden,
I.

overwegende dat aan de bescherming van de beleggers bijzondere aandacht moet worden besteed,

J.

overwegende dat deze resolutie overeenkomstig de hieraan ten gronde liggende mededeling van de
Commissie zich uitsluitend beperkt tot de gevolgen van de euro voor de kapitaalmarkten na de
aanvang van de monetaire unie en dat eventuele speculaties op de financiële markten vóór de
invoering van de euro hier derhalve niet aan de orde komen,

1.
is verheugd over de door de groep deskundigen opgestelde aanbevelingen die door de Commissie in
haar mededeling worden weergegeven, laakt echter het zuiver technische karakter ervan;
2.
is van mening dat de invoering van de euro een uitstekende gelegenheid is om de harmonisatie op de
kapitaalmarkten te bevorderen en daarmee een verdere stap op de weg naar voltooiing van de interne
markt te doen;
3.
is het echter met de Commissie eens dat de harmonisatie van de markt uiteindelijk aan de markten
zelf moet worden overgelaten, maar dat de politiek de taak heeft zo veel als nodig en mogelijk is de
bestaande juridische en fiscale belemmeringen uit de weg te ruimen alsmede kaderregelingen in te voeren
om concurrentievervalsing te beperken;
4.
verzoekt de Commissie in een studie de ervaringen in de VS, als ’s werelds grootste kapitaalmarkt op
dit gebied, te onderzoeken om aan de hand daarvan inzicht voor de marktharmonisering op de interne
markt op te doen;
5.
verzoekt de Commissie en de lidstaten de voor het ontstaan van een concurrerende aandelenmarkt
noodzakelijke harmonisatie van het vennootschapsrecht − met inachtneming van de door het Europees
Parlement tot nu toe genomen besluiten − van de voorschriften omtrent het afleggen van financiële
verantwoording en van de beursregelingen, te bevorderen;
6.
verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een opsomming te geven van de harmonisatiemaatregelen die zij noodzakelijk acht;
7.
benadrukt dat de integratie van de Europese aandelenmarkten de behoefte aan het Statuut van de
Europese Naamloze Vennootschap − met inachtneming van de door het Europees Parlement tot nu toe
genomen besluiten − nog verder vergroot en dringt erop aan dat dit Statuut zo spoedig mogelijk wordt
goedgekeurd;
8.
ziet met grote belangstelling uit naar de door de Commissie in haar actieplan voor de binnenmarkt
aangekondigde richtlijn inzake ICBE’s (instellingen voor collectieve belegging in effecten);
9.
wijst erop dat de met de invoering van de euro hand-in-hand gaande verscherping van de
concurrentie tussen de financiële centra bijzondere gevolgen voor de kleinere beurzen zal hebben, die zich
zullen moeten specialiseren, gaan samenwerken of hun activiteiten zullen moeten staken; constateert dat
dit − samen met de nieuwe technologische ontwikkelingen zoals de elektronische handel − tot verlies van
arbeidsplaatsen zal leiden;
10.
wijst erop dat grote ondernemingen hebben aangekondigd reeds vanaf 1 januari 1999 in hun
boekhoudingen op de euro over te schakelen en verwacht dat hiervan een stimulerende werking op kleine
en middelgrote ondernemingen als toeleveranciers uitgaat, die nolens volens zullen worden gedwongen
om met deze stap in de richting van een omschakeling op de euro mee te gaan;
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11.
wijst erop dat het momenteel vaak zo is dat wettelijke voorschriften en beleggingsprincipes
voorschrijven dat uitkeringen en terugbetalingen van pensioenfondsen, levensverzekeringen maar ook
van onroerendgoedfondsen in de nationale munteenheid worden gegarandeerd, d.w.z. dat een groot deel
van de gelden in het binnenland moet blijven („congruentieprincipe”), en dat met de Monetaire Unie het
gehele valutagebied binnenland wordt, waardoor de marge voor kapitaalbeleggingen aanzienlijk wordt
verbreed; roept in dit verband de lidstaten op hun strenge kwantitatieve beperkingen bij beleggingen van
pensioenfondsen, waar deze bestaan, met het oog op de euro zo snel mogelijk te herzien;
12.
is van oordeel dat de Europese Monetaire Unie ook zal leiden tot een opbloei van de
aandelencultuur en acht dit gezien het huidige gebrek aan risicokapitaal een bijzonder belangrijke
ontwikkeling;
13.
acht het juist ook voor de geloofwaardigheid van het EMU-proces belangrijk dat ook de bestaande
overheidsschuld met de aanvang van de derde fase van de EMU op de euro wordt geconverteerd en is
verheugd over het daartoe strekkende besluit van België, Duitsland, Frankrijk en Nederland;
14.
wijst erop dat met het wegvallen van het wisselkoersrisico een wezenlijke bepalende factor van
renteverschillen tussen de staatsleningen van de huidige lidstaten vervalt en dat daarmee de kredietwaardigheid van de debiteur als beoordelingscriterium op de voorgrond zal treden;
15.
stelt vast dat het gebruik van derivatieve financiële instrumenten en van andere, nieuwe
instrumenten weliswaar reële voordelen biedt, maar tevens met bijzondere risico’s verbonden is en
verlangt derhalve een wezenlijke verbetering van het huidige nationale en gemeenschappelijke
regulerings- en controlesysteem van de banken en van de als banken optredende ondernemingen, waarbij
met name kaderregelingen voor boekhoudkundige, openleggings- en controlevoorschriften op Europees
en later op wereldwijd niveau op de voorgrond moeten staan;
16.
wijst erop dat de Europese Unie niet aansprakelijk is voor de schulden van de lidstaten en dat deze
ook niet wederzijds voor elkaars schulden instaan, dat daarom de diverse landen een specifiek
kredietrisico lopen, dat echter door de markten in vergelijking met het valutarisico als geringer wordt
beoordeeld;
17.
wijst in dit verband op het in Amsterdam goedgekeurde stabiliteits- en groeipact dat een solide
begrotingbeleid van de lidstaten garandeert en dat, gezien de demografische ontwikkeling in de Europese
Unie, die een toename van de kosten van de pensioenvoorzieningen doet verwachten die in enkele landen
tot extra druk op de overheidsbegrotingen zal leiden, van bijzonder belang is;
18.
is van oordeel dat de renteverschillen, die in de afgelopen twee jaar reeds aanzienlijk zijn
verminderd daar de financiële markten fiscale en monetaire aanpassingsmaatregelen hebben genomen,
nog geringer zullen worden;
19.
verzoekt de Commissie na te gaan wat de ervaringen in de VS bij de regulering van de
derivatenmarkten waren, die inmiddels na een strikte reglementering geliberaliseerd zijn, en voorstellen
voor een Europese oplossing op te stellen;
20.
is van oordeel dat door middel van een consequent stabiliteitsbeleid van de Europese Centrale Bank
en een fiscaal beleid van de deelnemende landen dat zich op het stabiliteits- en groeipact richt, de
voorwaarden worden geschapen voor de rol van de euro als aantrekkelijke en na de VS-dollar grootste
reservevaluta ter wereld, alsmede voor een ook voor investeerders van buiten Europa bijzonder
aantrekkelijke kapitaalmarkt met diverse renderende beleggingsmogelijkheden;
21.
verzoekt derhalve de lidstaten de door de Commissie voorgestelde maatregelen tegen oneerlijke
belastingconcurrentie, distorsies bij de belasting van kapitaalopbrengsten en kapitaalvlucht door
grensoverschrijdend werkzame ondernemingen in acht te nemen en uit te voeren zodat een stabiel
investerings- en ondernemingsklimaat kan ontstaan;
22.
constateert dat het gebruik van de euro niet alleen beperkt zal blijven tot het eurogebied van de
deelnemende landen, maar dat het ook naar de naburige landen en verder zal uitstralen;
23.
verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen om de consumenten tegen fraude en
bedrieglijke handelspraktijken te beschermen;
24.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
parlementen van de lidstaten.
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b) A4-0338/97
Resolutie over het werkdocument van de Commissie over de externe aspecten van de Economische
en Monetaire Unie (SEC(97)0803 − C4-0265/97)
Het Europees Parlement,
− gezien het werkdocument van de Commissie SEC(97)0803 − C4-0265/97,
− gelet op artikel 109 van het EG-Verdrag,
− gelet op de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Amsterdam in juni 1997,
− gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en het
advies van de Commissie externe economische betrekkingen (A4-0338/97),
A. overwegende dat de mate van internationalisering van een valuta afhangt van de acceptatie ervan in
eigen land en in het buitenland als betaalmiddel, rekeneenheid en waardereserve,
B. overwegende dat de invoering van één enkele munt de totstandbrenging van de grootste gemeenschappelijke markt ter wereld zal voltooien, waarvan de openheid groter is dan die van de Verenigde
Staten en Japan (het exportaandeel van het BBP van de EU bedraagt 15,1% in vergelijking met 11,9%
voor de VS en 10,6% voor Japan), doch veel minder groot dan de huidige percentages van de
afzonderlijke lidstaten (die gemiddeld 29,2% bedragen),
C. overwegende dat de invoering van de euro één van de grootste financiële markten ter wereld zal doen
ontstaan, waardoor b.v. de rendementsverschillen tussen de tienjarige staatsobligaties gedoemd zijn te
verdwijnen,
D. overwegende dat de mondiale positie van de euro als internationale transactievaluta en als officiële
reservevaluta enerzijds zal afhangen van de omvang, kracht, stabiliteit, openheid en het daarmee
samenhangende volume van de totale handel van de onderliggende economie − allemaal factoren die
automatisch voortvloeien uit de eenvoudige optelsom van de huidige omvang van de lidstaten
waarvan aangenomen mag worden dat zij lid worden van de EMU − en anderzijds van de breedte,
diepte en liquiditeit van de euro-kapitaalmarkten die na de invoering van de monetaire unie zullen
moeten worden ontwikkeld,
E. overwegende dat de overige bepalende factoren, zij het momenteel in een diffuse vorm, reeds
voorhanden zijn, en dat daarom de mondiale positie van de euro in beslissende mate afhankelijk is van
de consolidering van een geı̈ntegreerde euro-kapitaalmarkt met de bovengenoemde kenmerken,
F. overwegende dat de consolidering van een dergelijke markt op Europees niveau vereist dat zowel
bank- en beleggingsinstellingen uit de particuliere sector als de regelgevingsinstanties van de
overheid werk maken van interconnectie en interoperabiliteit tussen de bestaande kapitaalmarkten in
Europa,
G. overwegende dat de invoering van één munt de tendens naar synchronisatie van de economische cycli
zal versterken wegens de voor de toegang tot de euro-zone geldende convergentiecriteria en wegens
het op stabiliteit gerichte beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de lidstaten zullen moeten
volgen; dat de euro derhalve minder onderhevig zal zijn aan wisselkoersschommelingen,
H. overwegende dat de euro in de periode die onmiddellijk volgt op de invoering ervan, te maken kan
krijgen met onstabiele wisselkoersen ingevolge onvoorziene gedragingen van de institutionele
beleggers op wereldvlak:
− dat het risico niet denkbeeldig is dat deze periode van onstabiliteit vrij lang duurt aangezien het
wegvallen van de onstandvastigheid van de intra-Europese wisselkoersen waarschijnlijk gecompenseerd zal worden door een grotere onstandvastigheid van de koers van de euro;
− dat deze klip slechts kan worden omzeild indien de euro een hoge graad van geloofwaardigheid heeft;
− dat deze geloofwaardigheid afhangt van het vervullen van de door het Verdrag vastgestelde
convergentiecriteria en het naleven van de regels die voortvloeien uit het groei- en stabiliteitspact en
uit de institutionele verplichting die de ECB heeft ten aanzien van de stabiliteit van de prijzen;
− dat de ECB daarom geen overmatig restrictief monetair beleid heeft te voeren om de geloofwaardigheid van de euro te waarborgen,
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I.

overwegende dat de wisselkoers van de euro op langere termijn zal afhangen van fundamentele
economische factoren (groei, inflatie, betalingsbalans, begroting) en van de verwachtingen omtrent de
ontwikkeling van deze factoren in de Europese Unie, maar ook in andere grote monetaire zones, in de
allereerste plaats die van de dollar,

J.

overwegende dat het evenwel van groot belang is dat de wisselkoers van de euro ten opzichte van de
dollar en de yen zich handhaaft op een peil dat overeenstemt met een fundamenteel langetermijnevenwicht en dat noch tot recessie (door een te hoge koers) noch tot inflatie (door een lage
koers) kan leiden,

K. overwegende dat hierdoor kan worden voorkomen dat de EMU met concurrentiedoeleinden de
wisselkoers gaat manipuleren maar dat anderzijds ook „welwillende veronachtzaming” van
verstoringen door externe factoren of gebeurtenissen wordt uitgesloten; dat, bij gebrek aan een
systematische internationale coördinatie deze storingen zich voortdurend voordoen,
L. overwegende dat het voorgaande de vraag aan de orde stelt wie bevoegd is de noodzakelijke
corrigerende maatregelen te treffen, waarbij het duidelijk is dat kortdurende schommelingen door de
ECB aangepakt moeten worden, terwijl langer durende koersafwijkingen onder de algemeen politieke
verantwoordelijkheid vallen van de Europese Unie,
M. overwegende dat artikel 109 van het EG-Verdrag slechts vage bepalingen bevat over de opzet van een
eurowisselkoersbeleid; dat dit artikel voornamelijk betrekking heeft op de procedures voor het
vaststellen van wisselkoerssystemen ten opzichte van derde landen en dat het de Raad machtigt − met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen en na raadpleging van de ECB maar niet het Europees
Parlement − om algemene oriëntaties voor het wisselkoersbeleid vast te stellen, zonder in details te
treden omtrent de specifieke verantwoordelijkheden,
N. overwegende dat het monetaire beleid als grondslag voor het wisselkoersbeleid alleen volstrekt
doeltreffend kan zijn als het fiscaal beleid van de lidstaten van de EMU wordt gecoördineerd,
1.
stemt in met het document van de Commissie, dat een nuttige samenvatting bevat van de externe
aspecten van de invoering van één munt;
2.
is van mening dat de externe waarde van de euro gekoppeld moet zijn aan de stabiliteit van de interne
waarde ervan, een hoofddoelstelling die prioritair nagestreefd moet worden door de Europese Centrale
Bank;
3.
acht het wenselijk dat er, zodra de in het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde
convergentiecriteria en de hieruit voortvloeiende budgettaire beleidsregels van het Pact voor stabiliteit en
groei zijn nageleefd, een monetair beleid wordt gevoerd dat gericht is op het matigen van de rentevoeten
op lange termijn, opdat vanaf het begin van de overgangsperiode − die duurt van de invoering van de euro
tot de consolidatie ervan − een wisselkoers voor de euro in de hand wordt gewerkt die niet
overgewaardeerd is ten opzichte van de dollar;
4.
is van mening dat, opdat de wisselkoers ten opzichte van de dollar zo nauwkeurig mogelijk
afgestemd is op de relatie tussen de fundamentele economische factoren (cf. overweging J), de ECB in het
algemeen interventies moet vermijden die erop zijn gericht de wisselkoersen met concurrentiedoeleinden
te manipuleren; dat de ECB daarentegen wel tussenbeide moet komen om met behulp van de gewone
middelen van het muntbeleid incidentele verstoringen te voorkomen;
5.
acht het noodzakelijk dat er, in geval van meer ingrijpende verstoringen van de wisselkoers die
worden veroorzaakt door monetaire beleidsmaatregelen van onze partners of door externe gebeurtenissen,
maatregelen worden getroffen die onder de algemene economische verantwoordelijkheid vallen van de
Europese Unie; dat deze met name, naast de bevoegdheden van de Raad, het initiatiefrecht van de
Commissie impliceren;
6.
verzoekt bijgevolg de Raad en de Commissie om, in samenwerking met het Europees Monetair
Instituut en na raadpleging van het Europees Parlement, de gecompliceerde inhoud van artikel 109 van het
EG-Verdrag te bestuderen met het oog op een nieuwe, duidelijke interpretatie ervan; beveelt met name aan
dat er meer doeltreffende en gestroomlijnde procedures worden vastgesteld om de Ecofin-Raad in staat te
stellen zijn fundamentele verantwoordelijkheid voor het wisselkoersbeleid uit te oefenen;
7.
verzoekt de Commissie na te gaan in hoeverre de dollarreserves het bedrag te boven gaan dat nodig
is om de valuta te beschermen, en ideeën aan te dragen over de wijze waarop dergelijke overtollige
reserves zouden kunnen worden gebruikt;
8.
verzoekt de Commissie in het kader van de interne markt vaart te zetten achter maatregelen gericht
op de harmonisatie van de fiscale verplichtingen, regelgevingspraktijken en financiële instrumenten met
betrekking tot de verschillende Europese kapitaalmarkten, opdat zij op zo kort mogelijke termijn kunnen
beginnen te functioneren als een geı̈ntegreerde interne markt;
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9.
verzoekt de regering van het Verenigd Koninkrijk bij het nemen van een besluit over de vraag of zij
toetreedt tot de Europese eenheidsmunt voldoende gewicht toe te kennen aan de voordelen van een
geı̈ntegreerde Europese kapitaalmarkt die ook de „City” omvat; verzoekt haar tevens stappen van de
Britse financiële sector te bevorderen ter voorbereiding van een zo nauw mogelijke samenwerking met de
euro-zone in afwachting van het definitieve besluit van de regering van het VK betreffende het vraagstuk
van het euro-lidmaatschap;
10.
verzoekt de regeringen van de lidstaten die deel gaan nemen aan de euro in overweging te nemen al
hun totale respectieve overheidsschulden zo spoedig mogelijk na de invoering van de eenheidsmunt te
converteren in euro’s;
11.
is van oordeel dat lidstaten die tijdelijk van de aanvankelijke kerngroep van de EMU zijn
uitgesloten in het kader van het EMS-2 − op basis van adequate afspraken tussen de ministers van
Financiën en de presidenten van de centrale banken − beschermd zouden moeten worden tegen
wisselkoersverstoringen die te wijten zijn aan speculatie of schommelingen in de waarde van andere
valuta en dus niet afhankelijk zijn van het optreden van deze landen;
12.
spreekt de wens uit dat de munten van de landen die momenteel buiten de wisselkoersakkoorden
van het EMS staan er zo spoedig mogelijk deel van gaan uitmaken, ook met het oog op de
inwerkingtreding van het EMS-2;
13.
spreekt de wens uit dat de EMU er effectief toe bijdraagt de economisch destabiliserende effecten
van de speculatie in te perken door een grote mondiale monetaire zone tot stand te brengen en elke vorm
van met mededingingsdoeleinden veroorzaakte verslechtering van het mondiale economische klimaat te
ontraden;
14.
verzoekt de Raad en de Commissie samen te werken met de monetaire autoriteiten van de
Verenigde Staten om het wisselkoersbeleid te coördineren teneinde stabiliteit in de hand te werken en
speculatie tegen te gaan;
15.
beklemtoont dat de Monetaire Unie ertoe zal bijdragen dat de destabiliserende, investerings- en
werkgelegenheidsremmende effecten van een economisch schadelijke speculatie worden ingeperkt, en dat
op middellange termijn concepten voor doelbandbreedtes tussen de belangrijkste wereldvaluta’s worden
vastgesteld waardoor op langere termijn monetaire dumping als mededingingswapen in de mondiale
economische betrekkingen wordt uitgesloten;
16.
is namelijk van mening dat de vervanging van het huidige monetaire systeem in de wereld door een
bi- of tripolair systeem dat bestaat uit de euro, de VS-dollar en misschien de yen een unieke gelegenheid
voor stabilisering en samenwerking vormt en de Europese Unie een nieuwe rol toebedeelt met een
aanzienlijke verantwoordelijkheid in het internationale monetaire systeem;
17.
verlangt derhalve dat dringend wordt nagedacht over de vraag hoe de Unie in de desbetreffende
internationale kringen zodanig kan worden vertegenwoordigd dat de nieuwe status van de Unie als één
van de grootste verenigde monetaire zones ter wereld beter tot zijn recht komt;
18.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de raad van
het EMI en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

c) A4-0417/97
Resolutie over elektronisch geld en de Economische en Monetaire Unie
Het Europees Parlement,
− gelet op artikel 148 van zijn Reglement,
− gelet op het verslag van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) van november 1996 over
elektronisch geld en het monetaire beleid,
− gelet op de conclusies van de Europese Raad van Dublin van december 1996 over de overgang naar
één munt,
− gelet op de conclusies van de G7-Raad te Brussel in februari 1995 over de informatiemaatschappij,
− gelet op de reeks recente aankondigingen van diverse lidstaten over de eventuele invoering van
elektronische identiteitskaarten,
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− gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en de
adviezen van de Commissie energie, onderzoek en technologische ontwikkeling en de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (A4-0417/97),
A. overwegende dat bij de ontwikkeling van elektronisch geld niet alleen sprake is van de overgang naar
andere betalingssystemen, maar tevens van een herdefinitie van het begrip geld zelf; hierbij komt de
vraag aan de orde wie de uitgifte daarvan moet verzorgen: de uitgifte kan volledig vrij worden gelaten,
beperkt worden tot bepaalde instellingen, die onder de voorschriften van de centrale banken vallen, of
exclusief beperkt blijven tot de centrale banken,
B. overwegende dat bij de ontwikkeling van elektronisch geld de vraag aan de orde komt of en in welke
mate het onder toezicht van de bevoegde autoriteiten moet worden gesteld,
C. overwegende in het bijzonder dat de vervanging van contant geld door elektronische betaalkaarten in
het komende decennium waarschijnlijk een belangrijker ontwikkeling zal zijn dan die van
elektronisch geld op het Internet, daar dit niet zo’n grote verandering in de gewoonten van
consumenten en leveranciers met zich meebrengt,
D. overwegende dat de ruime verspreiding van elektronische betaalkaarten de problemen voor de
Europese burgers in verband met de invoering van de euro aanzienlijk zou verlichten, zowel door de
vervanging van contante betaling als door de voorziening in een faciliteit om bedragen in de oude
nationale munt om te rekenen in het equivalent daarvan in de nieuwe gemeenschappelijke munt,
E. overwegende dat de snelle invoering van elektronische betaalkaarten, mits dit geschiedt in een
gestandaardiseerd formaat, de problemen van de Europese bedrijven bij het verrichten van de
noodzakelijke investeringen in de informatietechnologie voor de invoering van de euro aanzienlijk
zou kunnen verlichten,
F. overwegende dat de groei van het elektronisch geld en de daarmee gepaard gaande te verwachten
toename van de omloopsnelheid de centrale banken zal nopen tot nieuwe regelingen inzake de
controle op de uitgifte en het beheer, ten einde het monetaire beleid doeltreffend ten uitvoer te kunnen
leggen,
G. overwegende dat de ontwikkeling van elektronisch geld en de wijdverbreide acceptatie door het
publiek vele jaren zal duren, en dat het niet waarschijnlijk is dat het prerogatief en de kasmiddelen van
de centrale banken en hun mogelijkheden monetair beleid te voeren onmiddellijk zullen worden
bedreigd,
H. overwegende dat de groei van het elektronisch geld de taak, hetzij van de centrale banken dan wel van
andere bevoegde autoriteiten om toezicht uit te oefenen op de financiële markten, aanzienlijk kan
bemoeilijken, indien deze instanties niet in staat zijn om waar nodig doeltreffend toezicht uit te
oefenen,
I.

overwegende dat de ECB zelf waarschijnlijk geen elektronisch geld zou willen administreren en
beheren,

J.

overwegende dat het wetgevingsregiem van een centrale bank voor elektronisch geld niet tot gevolg
zou mogen hebben dat de tenuitvoerlegging van die systemen slechts tot banken beperkt wordt, niet in
het minst daar dit het rationalisatieproces dat thans gaande is bij Europese financiële diensten op
detailhandelniveau zou kunnen vertragen, welke maatregel van essentieel belang is voor de algehele
concurrentiepositie van onze economie,

K. overwegende dat het tempo van de groei van het gebruik van elektronisch geld in de Europese
economie een cruciaal element is om te bepalen in welk tempo wij een echte informatiemaatschappij
worden, welke doelstelling uiteraard van vitaal belang is voor de toekomstige mundiale concurrentiepositie van Europa,
L. overwegende dat de integratie van de overgang naar de Europese munt in de ontwikkeling van de
informatiemaatschappij de revolutie van de aanbodzijde in de Europese economie en de flexibele,
creatieve cultuur in de Europese samenleving, de kern van de visie die de drijvende kracht vormt
achter het EMU-programma, krachtig zal bevorderen,
M. overwegende dat de huidige proliferatie van diverse vormen van elektronisch geld in het algemeen en
van de elektronische betaalkaart in het bijzonder waarschijnlijk de invoeringskosten voor de
elektronische sector zal vergroten en aldus het risico in zich zou bergen dat door de overgang van
Europa naar de informatiemaatschappij ten minste een zware wissel getrokken zou worden op het
MKB en deze wellicht geblokkeerd wordt door tegen de mededinging gerichte en incompatibele
programmatuur- en apparatuursystemen,
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N. overwegende dat bovendien een standaardformaat voor elektronisch geld en voor de elektronische
betaalkaart door verlaging van de invoeringskosten voor de elektronische sector het MKB
onevenredig zou bevoordelen en derhalve het tempo waarin Europa uitgroeit tot een informatiemaatschappij dramatisch zou kunnen versnellen,
O. overwegende dat de geavanceerde kaarttechnologie de mogelijkheid biedt om aan een elektronische
betaalkaart een groot aantal functies toe te voegen, zowel financiële, zoals krediet-, dienstverleningsen klantenkaarten of, meer in het algemeen, zoals identiteitskaarten en kaarten voor rechthebbende op
sociale diensten of rijbewijzen, waardoor de burgers bevrijd worden van de noodzaak om een steeds
groter aantal kaarten met elk één afzonderlijke functie bij zich te dragen,
P. overwegende dat een standaardformaat voor de elektronische betaalkaart derhalve tevens de parallelle
gevaren van een tegen de mededinging gerichte kartelvorming en een potentiële technologische
blokkering van het niet-monetaire gebruik van elektronische kaarten zou verminderen door
stimulering van de ontwikkeling van multifunctionele kaarten, die de komst van de informatiemaatschappij nog verder zouden versnellen,
Q. overwegende met name dat de ontwikkeling van een gedegen soort elektronisch geld en een
betrouwbare identiteitscontrole de twee essentiële pijlers zijn van de elektronische markt, welke van
centraal belang zijn voor de informatiemaatschappij,
R. overwegende dat de ontwikkeling van elektronisch geld binnen een gedegen wetgevingskader, met
name indien dit gecombineerd wordt met elektronische identiteitskaarten, fraude, belastingvlucht,
geldwitwasserij en andere misdrijven zou kunnen terugdringen en dat derhalve de argumenten die
pleiten voor het toestaan van dezelfde anonimiteit als contant geld thans geniet, uiterst kritisch moeten
worden bezien,
S. overwegende evenwel dat beperking van de anonimiteit van transacties met gebruikmaking van
elektronisch geld en de ontwikkeling van de elektronische markt in het algemeen uiteraard vragen
oproepen inzake burgerlijke vrijheden, waarover uitgebreid gedebatteerd moet worden met het doel
om een alomvattend wetgevingskader te creëren, bij voorkeur op Unieniveau,
T. overwegende dat evenwel het uitblijven van een gedegen wetgevingskader voor elektronisch geld de
reeds in het oog springende tekortkomingen bij het toezicht op de databanken in geheel Europa in
zowel de openbare als de particuliere sector nog zou kunnen verergeren en derhalve op zich reeds een
bedreiging voor de burgerlijke vrijheden zou kunnen vormen,
U. overwegende dat op langere termijn een multifunctioneel gebruik van de kaart nieuwe inkomstenbronnen kan aanboren, bijvoorbeeld door extra verwerkingscapaciteit op de chip van de betaalkaart te
verhuren aan dienstverleners in de particuliere sector, zoals kredietkaartbedrijven, detailhandelaren
die hun klanten getrouwheidskaarten aanbieden, telecommunicatiebedrijven enz. of in de overheidssector voor functies als een rijbewijs, sociale zekerheids- of identiteitskaarten,
V. overwegende dat het van belang is te zorgen voor een groot aantal verstrekkers binnen een regulerend
kader dat het publiek vertrouwen inboezemt en garant staat voor interoperabiliteit en de stabiliteit van
het financiële stelsel, zodat de mogelijkheid geboden wordt voor meer concurrentie en innovatie,
W. overwegende dat ter waarborging van een doeltreffende controle toezicht moet worden gehouden op
de verstrekkers van deze kaarten door de ter zake belaste autoriteiten; dat daarbij ook rekening moet
worden gehouden met kwesties op het gebied van de mededinging en de consumentenbescherming,
X. overwegende dat de verstrekkers of beheerders derhalve financiële instellingen moeten zijn die
voldoen aan de voorwaarden die vastgelegd zijn in een regulerend kader dat voor de gehele Unie
geldt,

I.

doet de volgende aanbevelingen:

1.
de Europese Centrale Bank zou, samen met de bevoegde autoriteiten, betrokken moeten zijn bij het
toezicht op de elektronische markt in Europa;
2.
de Commissie doet een voorstel voor de oprichting van een regelgevend kader voor de uitgifte van
elektronisch geld, dat het alle instellingen die voldoen aan de eisen betreffende het vertrouwen van het
publiek, interoperabiliteit en stabiliteit van het financiële stelsel, mogelijk maakt elektronisch geld uit te
geven onder een uniform Europees paspoort en het toezicht van de bevoegde autoriteiten;
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3.
de Commissie dient haar gedachten te laten gaan over de vraag hoe de elektronische kaart zodanig
kan worden aangepast dat de oude nationale valutaequivalenten kunnen worden omgerekend in
eurobedragen;
4.
emittenten dienen verplicht te worden de ECB de gegevens uit het systeem te verstrekken die de
bank van belang acht voor de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid;
5.
emittenten dienen verplicht te worden de bevoegde autoriteiten de gegevens uit het systeem te
verstrekken die zij van belang achten voor het toezicht op de integriteit van het financiële bestel in het
algemeen;
6.
emittenten dienen verplicht te worden andere hierbij betrokken autoriteiten de gegevens uit het
systeem te verstrekken die ingevolge Europese of nationale wetten van belang geacht worden voor de
verwezenlijking van andere doelstellingen van overheidsbeleid, zoals de misdaadbestrijding;
7.
het EMI dient commentaar te leveren op deze resolutie en zijn eigen analyse te geven inzake de
relevantie van elektronisch geld voor de verwezenlijking van de EMU, in een formele presentatie aan de
Subcommissie monetaire zaken van het Europees Parlement, op zo kort mogelijke termijn;
8.

de Commissie dient eveneens commentaar te geven op deze resolutie;

9.
de regeringen van de lidstaten die plannen hebben om elektronische kaarttechnologie toe te passen
op identiteitskaarten en/of de stroomlijning van de administratie en de verstrekking van overheidsdiensten, leveren de Subcommissie monetaire zaken van het Europees Parlement op zo kort mogelijke termijn
commentaar op deze resolutie;
10.
alle belanghebbenden in de particuliere sector die thans of in de loop van de komende vijf jaar
voornemens zijn om belangrijke gebruikers van elektronische kaarttechnologie te worden, dienen
eveneens commentaar op deze resolutie te geven;
11.
de Raad dient een eigen onderzoek in te stellen naar de integratie van de stappen op de weg naar de
EMU en de informatiemaatschappij;
12.
de Commissie dient ten spoedigste aan de Raad en het Europees Parlement voorstellen voor een
wetgevingskader voor de uitgifte van de Europese elektronische kaart en het beheer van elektronische
kaartsystemen voor te leggen;
13.
de Commissie dient op basis van het vijfde O&O-kaderprogramma en uit een oogpunt van het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de zorg voor de veiligheid van transacties, steun te
geven aan onderzoeksactiviteiten op het gebied van programmatuur voor versleutelingsdoeleinden die
compatibel zijn met het wereldwijde gebruik van elektronisch geld conform de voorwaarden inzake
wettigheid en veiligheid;
14.
de Raad, eventueel in overleg met de Raad van Europa, dient een onderzoek in te stellen naar de
veiligheid, de databescherming en de gevolgen van de elektronische markt voor de burgerlijke vrijheden;
II. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en het EMI.

d) A4-0415/97
Resolutie over de euro en de consument
Het Europees Parlement,
− onder verwijzing naar zijn advies van 28 november 1996 over het voorstel voor een verordening van
de Raad (EG) houdende vaststelling van enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro (1),
− onder verwijzing naar zijn advies van 28 november 1996 over het voorstel voor een verordening van
de Raad houdende invoering van de euro (2),
(1)
(2)

PB C 380 van 16.12.1996, blz. 47.
PB C 380 van 16.12.1996, blz. 50.
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− onder verwijzing naar de resolutie van de Europese Raad van 7 juli 1997 betreffende het juridische
kader voor de invoering van de euro en in het bijzonder de bijlage bij deze resolutie (1)
− gelet op artikel 148 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
(A4-0415/97),

A. overwegende dat de Europese Raad van Madrid in december 1995 een politiek akkoord heeft bereikt
over het tijdschema voor de invoering van de euro,
B. overwegende dat de Commissie overeenkomstig dit akkoord twee verordeningen heeft voorgesteld
waarvan er één − tot vaststelling van de monetaire wetgeving inzake de euro − is goedgekeurd,
C. overwegende dat enkele lidstaten praktische voorzieningen hebben getroffen voor de particuliere
sector (overgangsregelingen, zogenaamde „schémas de place”) alsmede voor de openbare sector,
D. overwegende dat zowel aan het tijdschema als aan de monetaire rechtsverordeningen en de door de
lidstaten getroffen praktische regelingen een aantal voor de consument belangrijke aspecten zijn
verbonden, zoals de kosten van de overgang en de juridische continuı̈teit van de contracten,
E. overwegende dat het welslagen van de monetaire unie grotendeels zal afhangen van de voorbereiding
van de burgers van de betrokken lidstaten op de invoering van de euro,
F. overwegende dat door de overheden in de lidstaten alsmede door de banken en de financiële en
handelssector een adequate opleidings-, educatie- en informatiecampagne dient te worden gevoerd,
G. overwegende dat bij de te voeren opleidings-, educatie- en informatiecampagne in verband met de
invoering van de euro rekening moet worden gehouden met het feit dat het consumentengedrag van
lidstaat tot lidstaat verschilt en dat er tussen en binnen de lidstaten eveneens verschillen kunnen
optreden in de wijze waarop de consument langs andere wegen dan via contante betaling van de euro
gebruik zal maken alvorens eurobiljetten en -munten worden geı̈ntroduceerd,
H. overwegende dat het gebruik van de euro en de omschakeling van nationale munteenheden in de euro
geleidelijk zal plaatsvinden, aangezien te verwachten valt dat van de euro met ingang van
1 januari 1999 in andere vormen dan contant geld gebruik zal worden gemaakt,
I.

overwegende dat de mate waarin omwisselings- of overschakelingskosten al dan niet aan de
eindgebruiker worden doorberekend, zal afhangen van de concurrentiepositie van de leveranciers in
de respectieve sectoren alsmede van de elasticiteit van de vraag naar het desbetreffende product of de
betrokken dienst, en dat de Europese Instellingen ervoor dienen te zorgen dat de kosten van de
invoering van de euro niet ten laste komen van de consument,

J.

overwegende dat een belangrijk deel van de bevolking te maken zal krijgen met problemen als gevolg
van de omschakeling tussen de deelnemende nationale munteenheden (non-decimale onderverdelingen van de euro), aangezien ca. 100 miljoen mensen in de Europese Unie jaarlijks naar het buitenland
reizen en ten minste 40 miljoen in de nabijheid van interne EU-grenzen wonen,

K. overwegende dat de nodige voorbereiding en bewustmaking nodig is omtrent de mogelijkheden tot
fraude en misbruik in verband met het afronden van prijzen en de invoering van eurobiljetten en
-munten en dat daartoe een waarnemingscentrum in het leven moet worden geroepen,
L. overwegende dat de hoogste normen voor echtheidskenmerken van bankbiljetten noodzakelijk zijn
om vervalsingen te kunnen herkennen, zowel in het handmatige gebruik door de consument als in het
machinale gebruik,

1.
onderkent dat als gevolg van de invoering van de euro meer transparantie zal ontstaan in de relatieve
prijzen van goederen en diensten tussen de lidstaten, hetgeen grensoverschrijdend winkelen en verkoop op
afstand zal bevorderen, en de prijzen als gevolg van toegenomen concurrentie zal helpen verlagen;

(1)

PB C 236 van 2.8.1997, blz. 7.
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2.
onderstreept de positieve effecten die de omschakeling op de euro zal hebben op consumenten die
binnen Europa aankopen verrichten of reizen aangezien wisselkoersrisico’s en -fluctuaties zullen
verdwijnen; onderstreept tevens de positieve effecten die de euro kan teweegbrengen door de versnelde
totstandbrenging van één financiële dienstenmarkt;

3.
wijst op het positieve effect dat de te verwachten lagere rente zal hebben voor consumentenkrediet
en hypothecaire leningen als gevolg van een gezond monetair beleid; is van mening dat overeenkomstig
het subsidiariteitsbeginsel in de lidstaten de invoering in de lidstaten van specifieke wetgeving zal worden
bevorderd ter opheffing van bepaalde hindernissen (belastingen, registratierechten e.d.) voor consumenten die voor de lange termijn afgesloten vaste hypotheken of andere leningen tegen vaste rente willen
omruilen tegen andere vormen van krediet onder gebruikmaking van lagere rentevoeten;

4.
merkt op dat 1 januari 1999 de begindatum zal zijn voor de euro als enige munteenheid; wijst erop
dat pas aan het eind van de overgangsperiode weliswaar eurobiljetten en -munten zullen worden
geı̈ntroduceerd, maar dat de euro geleidelijk al vanaf begin 1999 een plaats krijgt in het dagelijks leven;
onderstreept derhalve de noodzaak de overgangsperiode te gebruiken om de consumenten te gewennen
aan de euro als referentiemunteenheid voor prijzen en inkomens en als betaalvorm (voor cheques,
kredietkaarten enz.); de toegang tot de euro mag evenwel geen extra kosten met zich meebrengen ten
opzichte van andere eventueel in omloop zijnde munteenheden;

5.
is van mening dat opleiding, educatie en informatie omtrent de euro vanaf het begin (1 januari 1999)
van kapitaal belang is, met name voor kwetsbare groepen zoals analfabeten, ouderen en visueel
gehandicapten; onderstreept dat informatie zich niet dient te beperken tot reclame-achtige campagnes,
maar zich ook dient uit te strekken tot de voornaamste aspecten van het economisch leven waarbij mensen
met het gebruik van geld te maken krijgen; onderstreept in dat verband de rol van grote dienstverlenende
bedrijven (zoals elektriciteits-, gas-, water- en telefoonbedrijven) die in hun rekeningopgaven vanaf het
begin van de overgangsperiode zowel voormalige nationale munteenheden als euro’s als rekeneenheid
moeten gebruiken; wijst erop dat deze praktijk eveneens ingang moet vinden bij overheidsdiensten,
openbare loterijorganisaties (lotto, toto, weddenschapsbureaus en tv-programma’s) alsmede (onder
toepassing van een bepaalde mate van flexibiliteit) bij bedrijven voor de uitbetaling van salarissen aan
werknemers;

6.
acht het van bijzonder belang dat representatieve organisaties zoals consumentenverenigingen,
vakbonden, KMO-organisaties, vrouwenorganisaties en andere belangengroepen worden betrokken bij de
opleidings-, educatie- en voorlichtingscampagnes en dat informatie wordt verstrekt op scholen,
universiteiten en in het kader van andere opleidingsprogramma’s; onderkent het belang van maximaal
gebruik van nieuwe informatietechnologieën in verband met de voorlichtingscampagnes over de euro,
maar onderstreept tevens het belang van de populaire en plaatselijke pers die een miljoenenpubliek als
doelgroep heeft;

7.
wijst op de belangrijke rol die de banken- en financiële sector te vervullen heeft bij het bevorderen
van de overgang naar de euro bij het begin van de derde fase; onderstreept dat de consumenten dienen te
worden aangemoedigd om van meet af aan gebruik te maken van alle bestaande instrumenten in euro’s;
verzoekt de Commissie derhalve een voorstel in te dienen voor een verordening waarin het de banken
verboden wordt in de fasen B en C van het overgangsscenario hun klanten kosten aan te rekenen voor het
converteren van rekeningen en het verrichten van betalingen; dringt erop aan dat de door banken aan hun
klanten verstrekte informatie (betreffende financiële verrichtingen, rekeningafschriften e.d.) vanaf het
begin van de derde fase zowel in nationale valuta als in euro wordt aangegeven; wijst er ook op dat de
banken een rol te vervullen hebben bij het verstrekken van informatie over de nieuwe munteenheid en de
omschakeling daarop;

8.
wijst er in verband met de kosten voor de invoering van de euro op dat deze tot een minimum moeten
worden beperkt; merkt derhalve in het bijzonder op dat de overheden hierop zo nauw mogelijk controle
moeten uitoefenen teneinde voldoende informatie te vergaren met betrekking tot de reële extra kosten,
zodat het publiek daarover adequate informatie verschaft kan worden, teneinde de concurrentie tussen
leveranciers te waarborgen en eventuele misbruiken in de vorm van ongerechtvaardigde prijsverhogingen
dan wel kosten die niet specifiek aan de euro zijn verbonden, te voorkomen;

9.
wijst erop dat de concurrentie tussen leveranciers van diverse producten moet worden gewaarborgd,
om te voorkomen dat de kosten van de omschakeling op de eindverbruiker worden afgewenteld;
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10.
wijst erop dat de continuı̈teit van bestaande contracten zal worden gegarandeerd door verordening
nr. (EG) 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de
euro (1), waarbij evenwel de mogelijkheid behouden blijft van aanpassing van contracten bij uitdrukkelijke afspraak; is van mening dat de uitzonderingsclausule niet op standaardcontracten van toepassing mag
zijn; wenst dat de Commissie derhalve een voorstel indient tot wijziging van deze verordening om te
voorkomen dat clausules in standaardcontracten volstaan om af te wijken van het beginsel dat de
invoering van de euro de continuı̈teit van deze contracten niet aantast;
11.
is van mening dat de Commissie, wat betreft het gevoelige onderwerp van de transactiekosten voor
de omwisseling tussen deelnemende nationale munteenheden, er via een voorstel voor een verordening
voor moet zorgen dat bankbiljetten en munten kostenloos tussen de deelnemende lidstaten gewisseld
kunnen worden. In geval een dergelijke verordening niet wordt aangenomen:
− stelt voor dat op nationaal niveau strategieën worden ontwikkeld die bijdragen tot vermindering van
deze kosten;
− wijst op het feit dat omwisselingskosten in praktische zin kunnen worden vermeden door het gebruik
van kredietkaarten of in euro gestelde cheques;
− onderstreept hoe dan ook dat concurrentie moet worden bevorderd teneinde deze kosten tot een
minimum te beperken;
12.
is van mening dat de Commissie er via een voorstel voor een verordening voor moet zorgen dat het
omwisselen van bankbiljetten en munten van de nationale munteenheden in eurobiljetten en -munten
gedurende fase C voor de burgers kostenloos is;
13.
verzoekt de Commissie de oprichting te blijven bevorderen van waarnemingscentra voor de
overschakeling op en de ontwikkeling van het gebruik van de euro op plaatselijk niveau, aangezien
dergelijke instanties een grote invloed kunnen uitoefenen op de toegang van de consument tot informatie
en voor wat betreft de prijsbewaking en dubbele prijsaanduiding tijdens deze kritieke fase, en het
vertrouwen van de consument kunnen bevorderen met betrekking tot de wijze van invoering van de euro;
14.
dringt erop aan dat bij de vervaardiging van de eurobiljetten een zo hoog mogelijke veiligheidsnorm in acht wordt genomen om het risico van vervalsing zo klein mogelijk te maken;
15.
ondersteunt het standpunt van vele consumenten- en winkeliersorganisaties dat de uiteindelijke
omschakeling op eurobiljetten en -munten in alle deelnemende landen binnen een zo kort mogelijke
periode en zeker binnen drie maanden in alle lidstaten moet plaatsvinden, en op gecoördineerde wijze
dient plaats te vinden, teneinde verwarring te voorkomen, kosten te beperken en de problemen voor
consumenten tot een minimum te reduceren;
16.
is van mening dat op EU-niveau nadere consumentenbeschermingsmaatregelen met betrekking tot
de invoering van de euro noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de consumenten in alle lidstaten op een
maximale en uniforme bescherming op dit terrein kunnen rekenen;
17.
is van mening dat bij de vaststelling van de datum voor het begin van fase C in de euroverordening
krachtens artikel 109 L van het EG-Verdrag ervoor dient te worden gezorgd dat de einddatum van fase B
dezelfde is als de begindatum van fase C;
18.
wijst erop dat weliswaar een voorlichtingscampagne over de euro voor de consument van
fundamenteel belang is, maar dat tevens opleiding voor ondernemers en hun medewerkers in met name de
commerciële sector noodzakelijk is, om hen in staat te stellen op de behoeften van de consument in te
spelen;
19.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de EMI-Raad
en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1.
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González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Pinel, de Rose, Souchet, Striby
NI: Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky
PSE: Ahlqvist, Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, De Coene, Desama, Garot, Happart,
Laignel, Lienemann, Lindeperg, Marinucci, Mutin, Paasilinna, Theorin, Wibe
UPE: d’Aboville, Andrews, van Bladel, Cardona, Carrère d’Encausse, Collins Gerard, Crowley,
Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Kaklamanis, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes,
Scapagnini, Schaffner, Viceconte
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm,
McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
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Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az,
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Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garcı́a-Margallo y
Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
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Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Correia,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Giovanni, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan
John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn,
Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris,
Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin,
Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich,
Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Leopardi, Malerba,
Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna,
Orlando, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(O)
ELDR: Nordmann
I-EDN: Bonde
NI: Féret
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

3. Verslag Sarlis A4-0412/97
Ontwerpresolutie
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre,
Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé,
Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Striby
NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos,
Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n,
Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
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Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe,
Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De
Giovanni, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten,
Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne,
Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan,
Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange,
Hyland, Kaklamanis, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini,
Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové
Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra
González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Fabre-Aubrespy
PSE: Berès, Bernardini, Carlotti, Caudron, Cot, Darras, Denys, Garot, Happart, Laignel, Lienemann,
Lindeperg, Mutin, Rocard
(O)
ARE: Sainjon
GUE/NGL: Alavanos
I-EDN: Berthu, Bonde, de Gaulle, Pinel, Souchet
NI: Blot, Dillen, Féret, Martinez, Vanhecke
PSE: Ahlqvist, Theorin, Wibe
V: Gahrton, Holm, Lindholm

4. Verslag Desama A4-0384/97
Amendement 2
(+)
ELDR: Frischenschlager, Lindqvist
GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Bonde, Pinel, Striby
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NI: Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf

(−)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries,
Eisma, Fassa, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Herzog, Moreau, Querbes, Ribeiro
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Souchet
NI: Blot, Dillen, Farassino, Féret, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo
Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos,
Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham,
Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén,
Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange,
Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
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(O)
PSE: Graenitz

5. Verslag Desama A4-0384/97
Amendement 4, 1ste deel
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson,
Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres, Miranda,
Mohamed Ali, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Nicholson, Pinel, Souchet, Striby
NI: Blot, Dillen, Farassino, Féret, Hager, Kronberger, Le Rachinel, Lukas, Martinez, Raschhofer,
Sichrovsky, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo
Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos,
Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham,
Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley,
Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse, Collins Gerard,
Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Kaklamanis,
Killilea, Leopardi, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani,
Viceconte
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V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Ainardi, Moreau, Querbes
UPE: Azzolini, Baldi, Garosci, Malerba
(O)
ELDR: Cars
I-EDN: Bonde
UPE: Podestà

6. Verslag Desama A4-0384/97
Amendement 4, 2de deel
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa,
Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco,
Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson,
Theonas
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, de Gaulle, Nicholson, Pinel, Striby
NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: von Habsburg, Konrad
PSE: Randzio-Plath
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(−)
ELDR: André-Léonard, Nordmann
GUE/NGL: Herzog
I-EDN: Fabre-Aubrespy, Souchet
NI: Blot, Dillen, Féret, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote
Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi,
Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig,
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Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos,
Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham,
Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange,
Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone,
Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland,
Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner,
Tajani, Viceconte
(O)
ELDR: Cars
I-EDN: Bonde, Buffetaut
PSE: Graenitz

7. Verslag Friedrich A4-0383/97
Ontwerpresolutie
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Saint-Pierre,
Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Farassino, Féret
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
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Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz,
Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak,
Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Garcı́a Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann,
Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci,
Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy,
Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez
Royo, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz,
Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson,
Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx,
Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange,
Hyland, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové
Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra
González, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Pinel, Souchet, Striby
NI: Blot, Dillen, Le Rachinel, Martinez, Vanhecke
PPE: Lenz
V: Holm, Lindholm
(O)
ELDR: Anttila, Lindqvist, Virrankoski, Väyrynen
GUE/NGL: Herzog, Ojala
I-EDN: Blokland, van Dam
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky
PPE: Perry
PSE: Ahlqvist, Smith, Theorin, Wibe
V: Gahrton, Schörling

2. 2. 98

2. 2. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 34/53
Dinsdag, 13 januari 1998

8. Verslag Perez Royo A4-0415/97
Ontwerpresolutie
(+)
ARE: Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Saint-Pierre,
Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az
NI: Féret, Sichrovsky
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez
Martı́n, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Lambrias,
Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak,
Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a Arias, Garot, Ghilardotti,
Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten,
Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel,
Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten,
Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott,
Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d’Encausse,
Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira,
Hermange, Hyland, Killilea, Leopardi, Malerba, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes,
Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
McKenna, Orlando, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, Pinel,
Souchet, Striby
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NI: Blot, Dillen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Tatarella, Vanhecke
PPE: Ferber, Florenz, Gomolka, Konrad, Kristoffersen, Langen, Mayer
PSE: Elchlepp, Ettl, Falconer, Gebhardt, Graenitz, Haug, Jöns, Smith
V: Lindholm
(O)
ELDR: Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed
Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Theonas
NI: Hager, Kronberger, Lukas
PPE: Liese
PSE: Ahlqvist, Denys, Theorin, Wibe
UPE: Kaklamanis
V: Gahrton, Holm, Schörling
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN WOENSDAG 14 JANUARI 1998
(98/C 34/03)

DEEL I
Verloop van de vergadering
VOORZITTER: DE HEER GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Voorzitter
(De vergadering wordt om 9.05 uur geopend.)

1. Goedkeuring van de notulen
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd
nadat het woord is gevoerd door de heer Rübig over iets wat in
het persverslag van de vergadering van gisteren wordt beweerd
over de gevolgen van de waardevermindering van de dollar
voor de werkgelegenheid.

2. Samenstelling van de fracties
De Voorzitter deelt mede dat de heer Kerr hem ervan in kennis
heeft gesteld dat hij met ingang van 1 januari 1998 lid is van de
V-Fractie.
De heer Kerr wijst erop dat onder de uitslag van de hoofdelijke
stemmingen van de vergadering van gisteren zijn naam
abusievelijk bij de leden van de PSE-Fractie staat.

5. Ingekomen stukken
De Voorzitter heeft van de Raad het volgende document
ontvangen:
− UK-Voorzitterschap van de Raad van ministers van de
Europese Unie, januari-juni 1998: Werkprogramma (5008/97
− C4-0026/98)
dat naar alle commissies ter informatie is doorgezonden.

6. Actualiteitendebat (bezwaren)
Onder verwijzing naar de twee verzoeken die zometeen in
stemming zullen worden gebracht wenst de heer Hory, namens
de ARE-Fractie, dat onder de rubriek „Tibet” waarvoor de
V-Fractie een verzoek om inschrijving heeft ingediend, ook de
ontwerpresolutie B4-0076/98 van zijn fractie wordt opgenomen.
De Voorzitter deelt mede overeenkomstig artikel 47, lid 2, 2de
alinea van het Reglement de volgende schriftelijke bezwaren te
hebben ontvangen betreffende de lijst van onderwerpen voor
het eerstkomende debat over actuele, dringende en bijzonder
belangrijke kwesties:
III. − Mensenrechten

3. Van de Raad ontvangen verdragsteksten
De Voorzitter heeft van de Raad een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift ontvangen van de volgende documenten:
− Goedgekeurde notulen over de normen betreffende humane vangmethoden voor sommige op het land- of half in het
water levende zoogdieren, een kopie van de desbetreffende
twee door de Verenigde Staten van Amerika getekende brieven
en kopie van het desbetreffende antwoord op de tweede brief
van de Verenigde Staten van Amerika;
− Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de
Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds.

4. Aanwijzing commissies
De Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid wordt als medeadviserende commissie aangewezen
voor het functioneren van de instellingen zonder wijziging van
het verdrag (gemachtigd tot het opstellen van een verslag:
INST, reeds als medeadviserende commissie aangewezen:
BEGR).

− verzoek van de V-Fractie om opneming onder dit punt van
een nieuwe rubriek „Tibet” met ontwerpresolutie B4-0097/98
van de V-Fractie (naar aanleiding van de opmerking van de
heer Hory wordt ook ontwerpresolutie B4-0076/98 van de
ARE-Fractie in deze rubriek opgenomen).
Het verzoek wordt bij ES (231 vóór, 142 tegen, 6 onthoudingen) ingewilligd.
− verzoek van de ELDR-Fractie om opneming onder dit punt
van een nieuwe rubriek „Kenia” met ontwerpresoluties B40035/98 van de ELDR-Fractie en B4-0084/98 van de AREFractie.
Het verzoek wordt bij ES (190 vóór, 176 tegen, 21 onthoudingen) ingewilligd.

7. Programma van het Britse voorzitterschap
en de situatie in Algerije (verklaring gevolgd
door een debat)
De heer Cook, fungerend voorzitter van de Raad, legt een
verklaring af over het programma van het Britse voorzitterschap alsmede over de situatie in Algerije.
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Het woord wordt gevoerd door de leden Green, namens de
PSE-Fractie, Martens, namens de PPE-Fractie, Gerard Collins,
namens de UPE-Fractie, De Vries, namens de ELDR-Fractie,
Puerta, namens de GUE/NGL-Fractie, Roth, namens de VFractie, Ewing, namens de ARE-Fractie, en Nicholson, namens
de I-EDN-Fractie.

VOORZITTER: DE HEER DAVID W. MARTIN
Ondervoorzitter
Het woord wordt gevoerd door de leden Gollnisch, nietingeschrevene, David, McMillan-Scott, Azzolini, Watson,
Cohn-Bendit, Bonde, Muscardini, Swoboda, von Wogau,
Rosado Fernandes, Dell’Alba, Antony, Alan J.Donnelly, Méndez de Vigo, Daskalaki, Wim van Velzen, Böge, Van Bladel,
Titley, Bernard-Reymond, (op voorstel van de Voorzitter,
teneinde het tijdstip voor het begin van de stemming te kunnen
aanhouden, gingen navolgende sprekers akkoord met inkorting
van hun spreektijd van drie tot twee, respectievelijk van twee
tot anderhalve minuut) Schulz, Chanterie, Roth-Behrendt,
Moorhouse, Vecchi, Soulier, Fantuzzi, Hernández Mollar,
McNally en de heer Cook.

Uitslag van de hoofdelijke stemming:
am. 3 (2de deel) (I-EDN):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

499
54
428
11

am. 4 (1ste deel) (I-EDN)
Stemmen:
Vóór:
Tegen:
Onthoudingen:

501
53
427
21

am. 2 (I-EDN)
Stemmen:
Vóór:
Tegen:
Onthoudingen:

508
49
439
20

ONTWERPBESLUIT
Het Parlement neemt het besluit aan (deel II, punt 1).
De nieuwe bepalingen zullen op de eerste dag van de volgende
vergaderperiode in werking treden.

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

9. Wijziging van het Reglement (artikel 75)
(stemming)
VOORZITTER: DE HEER ANASTASSOPOULOS

Verslag Ford − A4-0400/97
(Gekwalificeerde meerderheid)

Ondervoorzitter
REGLEMENT VAN HET PARLEMENT
STEMMINGEN

Aangenomen amendementen: 1 t/m 3 en bloc
ONTWERPBESLUIT

8. Wijziging van het Reglement (invoeging van
een nieuw artikel 79 bis) (stemming)
Verslag Fayot − A4-0006/98
(Gekwalificeerde meerderheid)

REGLEMENT VAN HET PARLEMENT
Aangenomen amendement: 1 bij ES (428 vóór, 54 tegen,
25 onthoudingen)
Verworpen amendementen: 3 (1ste deel); 3 (2de deel) bij HS; 4
(1ste deel) bij HS; 4 (2de deel); 5; 2 bij HS

Stemming in onderdelen:
am. 3 (I-EDN)
1ste deel: 1ste alinea
2de deel: 2de alinea

Het Parlement neemt het besluit aan (deel II, punt 2).
De nieuwe bepalingen zullen op de eerste dag van de volgende
vergaderperiode in werking treden.

10. Agrarische probleemgebieden (Denemarken) * (artikel 99 van het Reglement) (stemming)
Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de lijst
van agrarische probleemgebieden in de zin van verordening (EG) nr. 950/97 (Denemarken) (COM(97)0575 −
C4-0644/97 − 97/0308(CNS))
(Gewone meerderheid)
verwezen naar
ten principale: LAND
voor advies: BEGR

am. 4 (I-EDN)

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN COM(97)0575 − C40644/97 − 97/0308(CNS)

1ste deel: 1ste alinea
2de deel: 2de alinea

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie goed
(deel II, punt 3).
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11. Steun voor de schapen- en geitenhouderij
(artikel 99 van het Reglement) (stemming)

*

Verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling over het voorstel voor een verordening van de
Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1323/90 tot
vaststelling van een bijzondere steun voor de schapen- en
geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden van de
Gemeenschap (COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/
0210(CNS)(A4-0001/98) (rapporteur: mevrouw Lambraki) (zonder debat).
(Gewone meerderheid)
VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING COM(97)0407 −
C4-0452/97 − 97/0210(CNS):

13. Premies voor stopzetting van de wijnbouw * (artikel 99 van het Reglement) (stemming)
Verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling over het voorstel voor een verordening van de
Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88
inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1997/98 (COM(97)0423 −
C4-0502/97 − 97/0226(CNS)) (A4-0003/98) (rapporteur:
de heer Chesa) (zonder debat).
(Gewone meerderheid)
VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING COM(97)0423 −
C4-0502/97 − 97/0226(CNS):

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie goed
(deel II, punt 4).

Aangenomen amendementen: 1 t/m 5 en bloc

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 6).

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

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan (deel II,
punt 6).

12. GOM in de sectoren rijst en zaaizaad
(artikel 99 van het Reglement) (stemming)

*

Verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling over het voorstel voor een verordening van de
Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3072/95
houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt en verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
zaaizaad (COM(97)0421 − C4-0501/97 − 97/0218(CNS))
(A4-0002/98) (rapporteur: de heer Filippi) (zonder debat).
(Gewone meerderheid)

14. Biociden

***III (stemming)

Verslag van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité (rapporteur: mevrouw Kirsten M. Jensen) −
A4-0011/98
(Gewone meerderheid voor goedkeuring)
GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWERPTEKST C4-0679/97 −
00/0465(COD):
Het Parlement keurt de gemeenschappelijke ontwerptekst goed
(deel II, punt 7).

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING COM(97)0421 −
C4-0501/97 − 97/0218(CNS):
Aangenomen amendementen: 1 bij HS; 2 bij HS

15. Epidemiologische surveillance
ming)

***II (stem-

Aanbeveling voor de tweede lezing Cabrol − A4-0004/98
(Gekwalificeerde meerderheid)

Uitslag van de hoofdelijke stemming:
am. 1 (I-EDN):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

512
447
59
6

am. 2 (I-EDN):
Stemmen:
Vóór:
Tegen:
Onthoudingen:

492
435
52
5

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 5).

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD
C4-0437/97 − 96/0052(COD):
Aangenomen amendementen: 1 t/m 22 en bloc
De Voorzitter verklaart het gemeenschappelijk standpunt als
gewijzigd te zijn goedgekeurd (deel II, punt 8).

16. Beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen **I (stemming)
Verslag Cabrol − A4-0406/97
(Gewone meerderheid)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN COM(96)0538 − C40139/97 − 96/0276(SYN):

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

Amendement 47 is niet door mevrouw Estevan Bolea maar
door mevrouw Ferrer ondertekend.
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Aangenomen amendementen: 1 bij ES (307 vóór, 213 tegen,
0 onthoudingen); 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
bij HS; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 en 25 en bloc; 26 en 27 en
bloc; 28; 29; 30 als toevoeging op voorstel van de PSE-Fractie
en de PPE-Fractie; 31 en 32 en bloc
Verworpen amendementen: 33; 44; 42; 39; 34; 35; 36; 45; 40;
43; 47; 37; 41; 46; 38

II. VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN COM(95)0722 −
C4-0403/96 − 96/0114(CNS):
Aangenomen amendementen: 70 (rechtsgrondslag); 11 t/m 15
en bloc; 16; 17; 18; 19 en 20 en bloc; 21; 22; 23; 24 en 25 en
bloc; 26; 27; 28 in onderdelen; 29 t/m 31 en bloc
Niet in stemming gebracht amendement (art. 125, lid 1, sub e)):
32

Aparte stemming: am. 1, 3 (UPE, PPE), 4 (PPE), 6 (UPE,
ELDR), 9 (UPE), 10, 17 (PPE), 19 (UPE, ELDR), 20 (PPE), 22
(UPE, ELDR), 23, 29(UPE)

Aparte stemming: am. 16 (PPE), 17, 18 (I-EDN), 21 (PPE), 22,
23, 26 (I-EDN)

Uitslag van de hoofdelijke stemming:

Stemming in onderdelen:

am. 16 (V):
Stemmen:
Vóór:
Tegen:
Onthoudingen:

am. 28 (I-EDN):
514
281
227
6

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 9).

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Bij HS (PPE) neemt het Parlement de wetgevingsresolutie aan
Stemmen:
513
Vóór:
485
Tegen:
11
Onthoudingen:
17

1ste deel: titel van het punt
2de deel: rest
Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 10).
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Het woord wordt gevoerd door de rapporteur die op grond van
art. 60, lid 2 van het Reglement om uitstel van de stemming
over de ontwerpwetgevingsresolutie verzoekt.
Het Parlement willigt het verzoek in.
De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling
naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

(deel II, punt 9).
III. VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN COM(95)0722 −
C4-0404/96 − 96/0115(CNS):

17. Levensmiddelen

* (stemming)

Verslag Lannoye − A4-0401/97
(Gewone meerderheid)

I.

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN COM(95)0722 −
C4-0402/96 − 96/0113(CNS):

Aangenomen amendementen: 69 (rechtsgrondslag); 1 en 2 en
bloc; 3; 4; 5; 6; 7 en 8 en bloc; 9; 10
Aparte stemming: am. 3, 5 (PPE), 6, 9 (I-EDN)
Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 10).

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Het woord wordt gevoerd door de rapporteur die op grond van
art. 60, lid 2 van het Reglement om uitstel van de stemming
over de ontwerpwetgevingsresolutie verzoekt.

Aangenomen amendementen: 71 (rechtsgrondslag); 33 t/m 43
achtereenvolgens
Aparte stemming: am. 34 (PPE, I-EDN), 35 (PPE), 36, 37 (PPE,
I-EDN), 39 (PPE), 40 (I-EDN), 41 (PPE, I-EDN), 42 (I-EDN),
43 (PPE, I-EDN)
Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 10).
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Het woord wordt gevoerd door de rapporteur die op grond van
art. 60, lid 2 van het Reglement om uitstel van de stemming
over de ontwerpwetgevingsresolutie verzoekt.
Het Parlement willigt het verzoek in.
De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling
naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

IV. VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN COM(95)0722 −
C4-0405/96 − 96/0116(CNS):

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling
naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Aangenomen amendementen: 72 (rechtsgrondslag); 44; 45 t/m
49 en bloc; 50; 51; 52
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Het woord werd gevoerd door:

ONTWERPRESOLUTIES B4-0024 en 0026/98:

− mevrouw Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, om
voor te stellen een aantal amendementen waarvoor door haar
fractie om aparte stemming was gevraagd, en bloc in stemming
te brengen, voorstel waarmee de heer Berthu, medeindiener
van een aantal van deze verzoeken namens de I-EDN-Fractie,
instemde.

− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de volgende leden:
Ford, namens de PSE-Fractie
Perry, namens de PPE-Fractie
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:

Om aparte stemming was gevraagd voor: am. 45 (PPE,
I-EDN), 46 (PPE), 47, 48 (PPE, I-EDN), 49 (PPE), 50 (I-EDN),
52 (PPE, I-EDN)

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 11).
(Ontwerpresolutie B4-0025/98 komt te vervallen.)

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 10).
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Het woord wordt gevoerd door de rapporteur die op grond van
art. 60, lid 2 van het Reglement om uitstel van de stemming
over de ontwerpwetgevingsresolutie verzoekt.
Het Parlement willigt het verzoek in.
De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling
naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.
V. VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN COM(95)0722 −
C4-0406/96 − 96/0118(CNS):

19. Betrekkingen Europa − Verenigde Staten
(stemming)
Verslag Souchet − A4-0410/97
(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE:
Aangenomen amendementen: 18 bij ES (381 vóór, 65 tegen,
13 onthoudingen); 10; 20; 24; 6; 5; 26; 4 als mondeling
gewijzigd; 3; 27; 28; 16; 13 bij HS; 11; 30; 14; 32; 1 bij ES
(254 vóór, 184 tegen, 4 onthoudingen); 12; 15

Aangenomen amendementen: 73 (rechtsgrondslag); 54 t/m 56
en 58 en bloc; 57; 59 t/m 68 en bloc

Verworpen amendementen: 9; 8; 21 bij ES (191 vóór, 257
tegen, 12 onthoudingen); 22; 7; 23; 25; 19 bij ES (208 vóór,
236 tegen, 3 onthoudingen); 29; 31; 2; 33

Het woord werd gevoerd door:

Vervallen amendement: 17

− mevrouw Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, om
voor te stellen am. 54, 55, 56 en 58 evenals am. 59 t/m 68 en
bloc in stemming te brengen, voorstel waarmee de heer Berthu,
namens de I-EDN-Fractie, instemde.

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, overw. M bij ES (270 vóór, 183 tegen, 18 onthoudingen) en par. 8 bij ES (252 vóór, 40 tegen, 157 onthoudingen).

Om aparte stemming was gevraagd voor: am. 54, 55 (PPE), 56
(PPE, I-EDN), 58 (PPE), 59, 60, 61 (I-EDN)
Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 10).
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Het woord wordt gevoerd door de rapporteur die op grond van
art. 60, lid 2 van het Reglement om uitstel van de stemming
over de ontwerpwetgevingsresolutie verzoekt.
Het Parlement willigt het verzoek in.
De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling
naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

18. Besluit van de UEFA over de Coca-Cola Cup
(stemming)
Ontwerpresoluties B4-0023, 0024, 0025 en 0026/98
(Gewone meerderheid)

Het woord werd gevoerd door:
− de rapporteur om een mondeling amendement op am. 4
voor te stellen strekkende tot inlassing van de woorden „in het
bijzonder” na „Euro-Amerikaanse samenwerking”; de Voorzitter stelde vast dat geen bezwaar werd gemaakt tegen dit
mondeling amendement en bracht am. 4 vervolgens aldus
gewijzigd in stemming.
Aparte stemming: par. 8 (ELDR, PSE)

Stemming in onderdelen:
par. 6 (V):
1ste deel: t/m „wetenschappelijk is bewezen”
2de deel: rest
par. 12 (ELDR):

ONTWERPRESOLUTIE B4-0023/98:
Het Parlement verwerpt de ontwerpresolutie.

1ste deel: tekst zonder de woorden „teneinde te voorkomen ...
een algemeen karakter krijgen”
2de deel: deze woorden
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Uitslag van de hoofdelijke stemming:
am. 13 (ARE):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

Rectificaties stemgedrag
442
253
167
22

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12).
*
*

Verslag Cabrol − A4-0406/97
Eindstemming: mevrouw Cederschiöld had niet vóór willen
stemmen maar zich van stemming willen onthouden.
EINDE VAN DE STEMMINGEN
(De zitting wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.00 uur
hervat.)

*

Gezien het tijdstip raadpleegt de Voorzitter het Parlement over
de vraag of het verder wenst te gaan met de stemming over het
verslag-Erika Mann (A4-0403/97) over hetzelfde onderwerp.

VOORZITTER: DE HEER MARINHO
Ondervoorzitter

Het Parlement besluit de stemming thans te onderbreken.

20. Voortgezette beroepsopleiding (debat)

*
*

*

Stemverklaringen:
Verslag Fayot- A4-0006/98
− mondeling: mevrouw Ojala
− schriftelijk: de leden Fabre-Aubrespy, namens de I-EDNFractie; Gutiérrez Dı́az; Lindqvist
Verslag Ford − A4-0400/97
− schriftelijk: de leden Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Marinho
Verslag Lambraki − A4-0001/98
− schriftelijk: de leden Wibe, Lööw, Hulthén, Waidelich,
Ahlqvist, Theorin, Andersson
Verslag Filippi − A4-0002/98

Mevrouw Waddington leidt haar verslag namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken in over het verslag van
de Commissie over de toegang tot voortgezette beroepsopleiding in de Unie (COM(97)0180 − C4-0208/97) (A4-0405/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Günther, rapporteur
voor advies van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en
media, Larive, rapporteur voor advies van de Commissie
rechten van de vrouw, Andersson, namens de PSE-Fractie,
Schiedermeier, namens de PPE-Fractie, Crowley, namens de
UPE-Fractie, Boogerd-Quaak, namens de ELDR-Fractie, Ojala, namens de GUE/NGL-Fractie, Schörling, namens de VFractie, Seillier, namens de I-EDN-Fractie, Raschhofer, nietingeschrevene, Papakyriazis, Thomas Mann, Hermange, Ryynänen, Alavanos, Weiler, Ghilardotti en mevrouw Cresson, lid
van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 12 van de notulen van 15 januari 1998.

− schriftelijk: de leden Wibe, Lööw, Ahlqvist, Theorin,
Andersson

21. Werknemersparticipatie in bedrijfswinsten
(PEPPER II) (debat)

Verslag Chesa − A4-0003/98
− schriftelijk: de heer Wibe
Aanbeveling voor de tweede lezing Cabrol − A4-0004/98
− schriftelijk: de leden Antony; Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Wibe; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Rübig
Verslag Cabrol − A4-0406/97
− schriftelijk: de leden Sandbæk, namens de I-EDN-Fractie;
Dı́ez de Rivera Icaza; Bébéar; Cushnahan; Titley
Verslag Lannoye − A4-0401/97
− mondeling: mevrouw Lulling
− schriftelijk: de heer Souchet

Mevrouw Hermange leidt haar verslag namens de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken in over het verslag van de
Commissie over PEPPER II betreffende de bevordering van
werknemersparticipatie in bedrijfswinsten en -resultaten (inclusief aandelenparticipatie) in de lidstaten − 1996
(COM(96)0697 − C4-0019/97) (A4-0292/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Menrad, rapporteur
voor advies van de Commissie economische en monetaire
zaken en industriebeleid, die tevens het woord voert namens de
PPE-Fractie, Schmidbauer, namens de PSE-Fractie, Lindqvist,
namens de ELDR-Fractie, Eriksson, namens de GUE/NGLFractie, Wolf, namens de V-Fractie, Musumeci, niet-ingeschrevene, en Blak.

Besluit van de UEFA over de Coca-Cola Cup − B4-0024 en
0026/98
− schriftelijk: de leden Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Ford
Verslag Souchet − A4-0410/97
− schriftelijk: de leden Blot; Rovsing; Souchet

De heer Flynn, lid van de Commissie, voert het woord.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

*
*

VOORZITTER: DE HEER HAARDER
Ondervoorzitter

*

Stemming: deel I, punt 13 van de notulen van 15 januari 1998.
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22. Koerdische vluchtelingen (verklaringen gevolgd door een debat)
De heer Henderson, fungerend voorzitter van de Raad, en de
heer Van den Broek, lid van de Commissie, leggen een
verklaring af over de situatie van de Koerdische vluchtelingen
en het standpunt van de Europese Unie.
Het woord wordt gevoerd door de leden Swoboda, namens de
PSE-Fractie, Bianco, namens de PPE-Fractie, Viceconte,
namens de UPE-Fractie, Wiebenga, namens de ELDR-Fractie,
Pettinari, namens de GUE/NGL-Fractie, Roth, namens de
V-Fractie, Dell’Alba, namens de ARE-Fractie, Striby, namens
de I-EDN-Fractie, Moretti, niet-ingeschrevene, Bontempi,
Nassauer, Daskalaki, Alavanos, Parigi, Schulz, Oostlander, de
heer Henderson, Aelvoet en de heer Henderson.

Het woord wordt gevoerd door de heer Blak die een aanvullende vraag stelt welke de heer Henderson gedeeltelijk beantwoordt; hij zegt toe dat hij de steller van de vraag schriftelijk
een meer gedetailleerd antwoord zal doen toekomen.
De leden Habsburg-Lothringen en Theorin stellen nog aanvullende vragen welke de heer Henderson beantwoordt.
Vraag 2 van mevrouw Izquierdo Rojo: de Spaanse werklozen
mogen niet delen in de voordelen van het nieuwe werkgelegenheidsbeleid
De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Izquierdo Rojo en Hernández Mollar.
Vraag 3 van mevrouw Ahlqvist: Vrij verkeer tussen Zweden
en Finland

De Voorzitter deelt mede van de volgende leden de volgende
ontwerpresoluties overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het
Reglement te hebben ontvangen:

De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Ahlqvist, Sjöstedt en Thors.

− Swoboda, Colajanni en Schulz, namens de PSE-Fractie,
over de Koerdische vluchtelingen (B4-0037/98);

Vraag 4 van de heer Hatzidakis: Politieke vertegenwoordiging
van Griekenland in het Comité van de regio’s

− Wiebenga, Caligaris, Bertens, Fassa en La Malfa, namens
de ELDR-Fractie, over de situatie van de Koerdische vluchtelingen en het standpunt van de Europese Unie (B4-0052/98);

De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Hatzidakis, Ephremidis en Papakyriazis.
Het woord wordt gevoerd door de heer Watson.

− Roth, Aelvoet, Orlando, Aglietta, Cohn-Bendit en Tamino,
namens de V-Fractie, over de situatie van de Koerdische
vluchtelingen en het standpunt van de Europese Unie (B40063/98);

Vraag 5 van de heer Titley: Afloop van het SFOR-mandaat en
het vredesproces in Bosnië

− Vinci, Alavanos, Pettinari, Sierra González, Moreau, Ephremidis, Papayannakis, Miranda, Eriksson, en Ojala, namens
de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de Koerdische
vluchtelingen (B4-0065/98);

Vraag 6 van de heer Posselt: Mensenrechten op Cuba

− Hory, Dell’Alba en Vandemeulebroucke, namens de AREFractie, over de toestroom van Koerdische vluchtelingen in
Europa (B4-0070/98);

De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Titley, Posselt en Truscott.

De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Posselt, Hardstaff en Smith.
Vraag 7 van mevrouw Kinnock: Handelsonderhandelingen
Zuid-Afrika/EU

− Azzolini en Pasty, namens de UPE-Fractie, over de
Koerdische vluchtelingenstroom aan de Italiaanse kust (B40071/98);

De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Kinnock, Spiers en Crampton.

− Nassauer, Oostlander en Oomen-Ruijten, namens de PPEFractie, over de situatie van de Koerdische vluchtelingen en
het standpunt van de Europese Unie (B4-0094/98).

Vraag 8 van de heer Papakyriazis: Toekenning van de
Sacharovprijs door het Europees Parlement en gevangenschap
van Leyla Zana in Turkije
De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Papakyriazis, Newens en Lindqvist.

VOORZITTER: DE HEER GUTIÉRREZ DÍAZ
Ondervoorzitter
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 14 van de notulen van 15 januari 1998.

23. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad
(B4-0001/98).

Vraag 9 van de heer Sjöstedt: De Eurodac-overeenkomst
De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Sjöstedt en Elliott.
Vraag 10 van de heer Caudron: Te late betaling van commerciële schulden
De heer Henderson beantwoordt de vraag alsmede aanvullende
vragen van de leden Caudron en Harrison.
Vragen 11 t/m 43 zullen schriftelijk worden beantwoord.
De Voorzitter verklaart het vragenuur te zijn gesloten.

Vraag 1 van de heer Blak: Wit-Rusland
De heer Henderson, fungerend voorzitter van de Raad, beantwoordt de vraag.

(De vergadering wordt om 19.05 uur onderbroken en om
21.00 uur hervat.)
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VOORZITTER: DE HEER PODESTÀ
Ondervoorzitter

24. Bedrijfsverplaatsingen naar en investeringen
in derde landen (debat)
De heer Sainjon leidt zijn tweede verslag namens de Commissie externe economische betrekkingen in over bedrijfsverplaatsingen naar en rechtstreekse buitenlandse investeringen in
derde landen (A4-0392/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Randzio-Plath,
namens de PSE-Fractie, Schwaiger, namens de PPE-Fractie,
Plooij-Van Gorsel, namens de ELDR-Fractie, Seppänen,
namens de GUE/NGL-Fractie, Kreissl-Dörfler, namens de
V-Fractie, Souchet, namens de I-EDN-Fractie, Smith, Porto,
González Álvarez, Van Dam, Lukas, Caudron, Burenstam
Linder, Howitt en mevrouw Bonino, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 15 van de notulen van 15 januari 1998.

25. Visserijproducten van de Azoren, Madeira,
de Canarische eilanden en Guyana *
(debat)
De heer Medina Ortega leidt zijn verslag namens Commissie
visserij in over het voorstel voor een verordening van de Raad
tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de
ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet
van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de
Canarische eilanden en het Franse departement Guyana
(COM(97)0389 − C4-0451/97 − 97/0200(CNS)) (A4-0385/
97).

voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van
richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de
belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op
telecommunicatiediensten (COM(97)0004 − C4-0100/97 −
97/0030(CNS)) (A4-0376/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Read, namens de
PSE-Fractie, Porto, namens de PPE-Fractie, Boogerd-Quaak,
namens de ELDR-Fractie, Wolf, namens de V-Fractie, Martinez, niet-ingeschrevene, Paasilinna, de heer Monti, lid van de
Commissie, en Cox die de Commissie een vraag stelt welke de
heer Monti beantwoordt.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 8 van de notulen van 15 januari 1998.

27. Agenda voor de volgende vergadering
De Voorzitter wijst erop dat de agenda voor de vergadering
van morgen, donderdag 15 januari 1998, als volgt is vastgesteld:
10.00 − 13.00 en 15.00 − 20.00 uur
10.00 − 12.00, 15.00 − 16.00 en 18.00 − 20.00 uur
− verslag d’Ancona over drugs
− verslag d’Ancona over vingerafdrukken van asielzoekers
(„Eurodac”-systeem)*
− verslag Sierra González over het Groenboek over de rol
van de met wettelijke controle belaste accountant
− gecombineerde behandeling van zeven mondelinge vragen over transitovervoer door de Alpen

Het woord wordt gevoerd door de leden Correia, namens de
PSE-Fractie, Cunha, namens de PPE-Fractie, d’Aboville,
namens de UPE-Fractie, Novo, namens de GUE/NGL-Fractie,
Taubira-Delannon, namens de ARE-Fractie, Apolinário, Fraga
Estévez, Sierra González, Langenhagen, Fernández Martı́n,
Mendonça, Costa Neves en mevrouw Bonino, lid van de
Commissie.

16.00 − 18.00 uur

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

− actualiteitendebat

− gecombineerde behandeling van twee verslagen Goerens
en Fabra Vallés over communautaire bijstand

Stemming: deel I, punt 7 van de notulen van 15 januari 1998.

26. BTW
(debat)

op

telecommunicatiediensten

*

18.00 uur (of na afloop van de stemming in het kader van het
actualiteitendebat)
− eventueel, voortzetting van de stemming van 12.00 uur.

De heer Cox leidt zijn verslag namens de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid in over het

Julian PRIESTLEY
Secretaris-generaal

(De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.)

Nicole FONTAINE
Ondervoorzitter

2. 2. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

C 34/63
Woensdag, 14 januari 1998

DEEL II
Teksten aangenomen door het Europese Parlement

1. Wijziging van het Reglement (invoeging van een nieuw artikel 79 bis)
A4-0006/98
Reglement van het Europees Parlement
OUDE TEKST

NIEUWE TEKST

(Amendement 1)
Procedure voor het uitbrengen van advies inzake aanbevelingen van de Raad (nieuwe afdeling)
Procedure voor het uitbrengen van advies inzake aanbevelingen van de Raad
Artikel 79 bis
Procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van
artikel 109 J van het EG-Verdrag
1. Het Parlement, dat wordt verzocht over de aanbevelingen van de Raad overeenkomstig artikel 109 J, leden 2
en 4 van het EG-Verdrag zijn advies uit te brengen,
beraadslaagt, nadat ze ter plenaire vergadering door de
Raad zijn voorgelegd, op basis van een door zijn bevoegde
commissie mondeling ingediend voorstel tot aanneming of
verwerping van de aanbevelingen waarover het is geraadpleegd.
2. Het Parlement stemt vervolgens en bloc over deze
aanbevelingen; er kunnen geen amendementen worden
ingediend.

Besluit tot invoeging van een nieuw artikel 79 bis
(procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van artikel 109 J van het EG-Verdrag)
Het Europees Parlement,
− gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 8 december 1997,
− gelet op artikel 163 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
(A4-0006/98),
1.

besluit de voorgaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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2. Wijziging van het Reglement (artikel 75)
A4-0400/97

Reglement van het Europees Parlement

OUDE TEKST

NIEUWE TEKST

(Amendement 1)
Artikel 75, lid 4
4.
De in de delegaties vertegenwoordigde fracties kunnen
plaatsvervangers benoemen die alleen aan de werkzaamheden
van het bemiddelingscomité kunnen deelnemen wanneer het
eigenlijke lid gedurende de gehele vergadering afwezig is.

4. De in de delegaties vertegenwoordigde fracties benoemen plaatsvervangers.

(Amendement 2)
Artikel 75, lid 7, eerste alinea
7.
De delegatie besluit met meerderheid van haar leden. De
beraadslagingen in de delegatie zijn niet openbaar.

Niet van toepassing op NL-versie

(Amendement 3)
Artikel 75, lid 7, tweede alinea
De Conferentie van voorzitters kan verdere procedurele richtlijnen vaststellen voor de werkzaamheden van de delegatie in
het bemiddelingscomité.

De Conferentie van voorzitters stelt verdere procedurele
richtlijnen vast voor de werkzaamheden van de delegatie in het
bemiddelingscomité.

Besluit tot wijziging van artikel 75 van het Reglement van het Europees Parlement
(delegatie in het bemiddelingscomité)

Het Europees Parlement,
− gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 20 mei 1997,
− gelet op artikel 163 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
(A4-0400/97),

1.

besluit de voorgaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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3. Agrarische probleemgebieden (Denemarken)

* (artikel 99 van het Reglement)

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de lijst van agrarische probleemgebieden in de
zin van verordening (EG) nr. 950/97 (Denemarken) (COM(97)0575 − C4-0644/97 -97/0308(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Dit voorstel wordt goedgekeurd.

4. Steun voor de schapen- en geitenhouderij

* (artikel 99 van het Reglement)

A4-0001/98
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1323/90 tot
vaststelling van een bijzondere steun voor de schapen- en geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden van de Gemeenschap (COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/0210(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1323/90 tot vaststelling van een
bijzondere steun voor de schapen- en geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden van de
Gemeenschap(COM(97)0407 − C4-0452/97 − 97/0210(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(97)0407 − 97/0210 (CNS) (1),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag(C4-0452/97),
− gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de
Begrotingscommissie (A4-0001/98),
1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.
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;
3.
wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan
te brengen in het voorstel van de Commissie;
4.
(1)

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
PB C 264 van 30.08.1997, blz. 32.
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5. GOM in de sectoren rijst en zaaizaad

* (artikel 99 van het Reglement)

A4-0002/98
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3072/95
houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt en verordening (EEG) nr. 2358/71
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (COM(97)0421 −
C4-0501/97 − 97/0218(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 1)
ARTIKEL 2
Artikel 3, lid 4 bis (verordening (EEG) nr. 2358/71)
4 bis.
De maximumhoeveelheid rijstzaad waarvoor in de
Gemeenschap steun kan worden toegekend, wordt vastgesteld
volgens de in lid 5 bedoelde procedure. Deze hoeveelheid
wordt verdeeld over de producerende lidstaten.

4 bis. De maximumhoeveelheid rijstzaad waarvoor in de
Gemeenschap steun kan worden toegekend, wordt vastgesteld
volgens de in lid 5 bedoelde procedure. Deze hoeveelheid
wordt verdeeld over de producerende lidstaten, op basis van
de hoeveelheid zaaizaad waarvoor in het verkoopseizoen
1996-1997 steun is toegekend.

(Amendement 2)
Artikel 3, TWEEDE ALINEA
Artikel 1, punt 1, en artikel 2 zijn evenwel van toepassing met
ingang van 1 juli 1998.
(*)

Artikel 1, punt 1, en artikel 2 zijn evenwel van toepassing met
ingang van het verkoopseizoen 1998-1999.

PB C 312 van 14.10.1997, blz. 18.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt en verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (COM(97)0421 − C4-0501/97 −
97/0218(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(97)0421 − 97/0218 (CNS) (1),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag (C4-0501/97),
− gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A4-0002/98),
(1)

PB C 312 van 14.10.1997, blz. 18.
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1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2.
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;
3.
wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan
te brengen in het voorstel van de Commissie;
4.

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

6. Premies voor stopzetting van de wijnbouw

* (artikel 99 van het Reglement)

A4-0003/98

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake
de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de
wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1997/98 (COM(97)0423 − C4-0502/97 − 97/0226(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 1)
ARTIKEL 1 bis (nieuw)
Artikel 2, lid 1, sub b) inleiding (verordening (EEG) 1442/88)
Artikel 1 bis
In artikel 2, lid 1, sub b) wordt de inleiding als volgt
gewijzigd:
„b) onverminderd het bepaalde sub a) voor oppervlakten
van meer dan 10 are die beplant zijn met wijndruivenrassen”

(Amendement 2)
ARTIKEL 1 ter (nieuw)
Artikel 2, lid 5, sub b) inleiding (verordening (EEG) 1442/88)
Artikel 1 ter
In artikel 2, lid 5, sub b) wordt de inleiding als volgt
gewijzigd:
„b) onverminderd het bepaalde sub a) voor oppervlakten
van meer dan 10 are die beplant zijn met wijndruivenrassen”

(*)

PB C 312 van 14.10.1997, blz. 20.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 3)
ARTIKEL 1 quater (nieuw)
Artikel 3, sub a) (verordening (EEG) 1442/88)
Artikel 1 quater:
Artikel 3, sub a) luidt als volgt:
„a) het wijnbouwareaal van een bedrijf dat in totaal 10 are
of minder beslaat;”

(Amendement 4)
ARTIKEL 1 quinquies (nieuw)
Artikel 4, lid 5 bis (nieuw) (verordening (EEG) 1442/88)
Artikel 1 quinquies
Aan artikel 4 wordt een nieuw lid 5 bis toegevoegd:
„5 bis. In afwijking van de leden 1 en 2 wordt voor het
wijnoogstjaar 1997/1998:
− de in lid 1 bedoelde uiterste datum voor de indiening
van de premieaanvragen vastgesteld op 30 april 1998,
− de in lid 2 bedoelde uiterste rooidatum vastgesteld op
31 mei 1998.”

(Amendement 5)
ARTIKEL 1 sexies (nieuw)
Artikel 15, lid 1 bis (nieuw) (verordening (EEG) 1442/88)
Artikel 1 sexies
Aan artikel 15 wordt een nieuw lid 1 bis toegevoegd:
„1 bis. In afwijking van het bepaalde in lid 1 moeten de
aanvragen voor de financiële bijdrage van het Fonds voor
het wijnoogstjaar 1997/1998 vóór 1 juni 1998 door de
lidstaten worden ingediend.”

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
verordening tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies
voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en
met 1997/98 (COM(97)0423 − C4-0502/97 − 97/0226(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(97)0423 − 97/0226(CNS) (1),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag (C4-0502/97),
(1)

PB C 312 van 14.10.1997, blz. 20.
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− gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de
Begrotingscommissie (A4-0003/98),
1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2.
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;
3.
wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan
te brengen in het voorstel van de Commissie;
4.

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

7. Biociden

***III

A4-0011/98
Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen
van biociden (C4-0679/97 − 00/0465(COD))
(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)
Het Europees Parlement,
− gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst en de daarop
betrekking hebbende verklaring van de Commissie (C4-0679/97 − 00/0465(COD)),
− gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies (1) inzake het voorstel van de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad COM(93)0351 (2),
− gezien zijn besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (3),
− gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (COM(97)0331 − C4-0325/97),
− gelet op artikel 189 B, lid 5 van het EG-Verdrag,
− gelet op artikel 77, lid 2 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A4-0011/98),
1.

hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2.
verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 191,
lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;
3.
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 publicatie ervan in het Publicatieblad;
4.
(1)
(2)
(3)

verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
PB C 141 van 13.5.1996, blz. 176.
PB C 239 van 3.9.1993, blz. 3; PB C 261 van 6.10.1995, blz. 5.
PB C 167 van 2.6.1997, blz. 24.
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8. Epidemiologische surveillance

***II

A4-0004/98
Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de
aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een
netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de
Europese Gemeenschap(C4-0437/97 − 96/0052(COD))
(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)
Het Europees Parlement,
− gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (C4-0437/97 − 96/0052(COD),
− gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies (1) inzake het voorstel van de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad COM(96)0078) (2),
− gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(97)0031) (3),
− gelet op artikel 189 B, lid 2, van het EG-Verdrag,
− gelet op artikel 72 van zijn Reglement,
− gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
consumentenbescherming (A4-0004/98),
1.

wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2.
verzoekt de Commissie in haar overeenkomstig artikel 189 B, lid 2, sub d) van het EG-Verdrag uit te
brengen advies in te stemmen met de amendementen van het Parlement;
3.
verzoekt de Raad zijn goedkeuring te hechten aan alle amendementen van het Parlement, zijn
gemeenschappelijk standpunt dienovereenkomstig te wijzigen en het besluit definitief vast te stellen;
4.

verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT
VAN DE RAAD

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

(Amendement 1)
Overweging (10)
(10) overwegende dat er een steeds grotere behoefte aan
informatie bestaat bij de structuren en/of instanties voor
epidemiologische surveillance van overdraagbare ziekten in de
lidstaten en dat derhalve op communautair niveau een permanent netwerk in het leven moet worden geroepen om daarop in
te spelen;

(10) overwegende dat de huidige gebreken van de structuren voor epidemiologische surveillance van overdraagbare
ziekten in de lidstaten, het derhalve nodig maken een
permanente structuur op communautair niveau op te
richten;

(Amendement 2)
Overweging (14)
(14) overwegende dat de samenwerking met de bevoegde
internationale organisaties, in het bijzonder met de Wereldgezondheidsorganisatie, met name wat de classificatie van ziekten betreft, dient te worden bevorderd;

(1)
(2)
(3)

PB C 362 van 2.12.1996, blz. 108.
PB C 123 van 26.4.1996, blz. 10.
PB C 103 van 2.4.1997, blz. 11.

(14) overwegende dat de samenwerking met de bevoegde
internationale organisaties, in het bijzonder de Wereldgezondheidsorganisatie, met name wat de classificatie van ziekten
betreft, dient te worden bevorderd, ook wat betreft het
gebruik van een aangepast jargon en aangepaste technologie;
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(Amendement 3)
Overweging (16)
(16) overwegende dat uit recente gevallen waarin overdraagbare ziekten zich voor het eerst voordeden of opnieuw de kop
opstaken, gebleken is dat de Commissie in noodsituaties snel
alle nuttige gegevens en informatie in adequate vorm en
volgens een adequate methodiek dient te ontvangen;

(16) overwegende dat uit recente gevallen waarin overdraagbare ziekten zich voor het eerst voordeden of opnieuw de kop
opstaken, gebleken is dat de Commissie in noodsituaties snel
alle informatie en gegevens dient te ontvangen, die volgens
een van tevoren vastgelegde methode vergaard worden;

(Amendement 4)
Overweging (26)
(26) overwegende dat de kosten die eventueel op communautair niveau uit het functioneren van het netwerk voortvloeien uit de middelen van de Gemeenschap dienen te worden
gefinancierd; en dat de desbetreffende communautaire programma’s en initiatieven, waaronder die op het gebied van
volksgezondheid, en in het bijzonder het kaderprogramma
voor statistische informatie, de projecten op het gebied van de
uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten met
behulp van telematica en het kaderprogramma voor onderzoek
en technologische ontwikkeling, met name de telematicatoepassingen daarvan, de benodigde financiële middelen zouden
kunnen bieden;

(26) overwegende dat de kosten die eventueel op communautair niveau uit het functioneren van het netwerk voortvloeien uit de middelen van de Gemeenschap dienen te worden
gefinancierd;

(Amendement 5)
Artikel 1
Met deze beschikking wordt de invoering beoogd van een
netwerk dat de gehele Gemeenschap bestrijkt, ter bevordering
van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten,
met bijstand van de Commissie, ter verbetering van de
preventie en beheersing in de Gemeenschap van de in de
bijlage genoemde categorieën overdraagbare ziekten. Dit netwerk wordt gebruikt voor:

Met deze beschikking wordt de invoering beoogd van een
netwerk dat de gehele Gemeenschap bestrijkt, ter bevordering
van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten,
met bijstand van de Commissie, ter verbetering van de
preventie en beheersing in de Gemeenschap van de in de
bijlage genoemde categorieën overdraagbare ziekten. Dit netwerk wordt gebruikt voor:

− de epidemiologische surveillance van die ziekten, en

− de epidemiologische surveillance van die ziekten, en

− een reactiesysteem voor het voorkomen en beheersen van
die ziekten.

− een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen voor het voorkomen en beheersen van die ziekten.

Wat de epidemiologische surveillance betreft, wordt het netwerk gerealiseerd door de totstandbrenging van permanente
communicatie, met alle passende technische middelen, tussen
de Commissie en de structuren en/of instanties die in elke
lidstaat onder diens verantwoordelijkheid op nationaal niveau
bevoegd zijn en die belast zijn met het verzamelen van
informatie met betrekking tot de epidemiologische surveillance van overdraagbare ziekten, alsook door het opzetten van
procedures voor de verspreiding op communautair niveau van
de relevante surveillancegegevens.

Wat de epidemiologische surveillance betreft, wordt het netwerk gerealiseerd door de totstandbrenging van permanente
communicatie, met alle passende technische middelen, tussen
de Commissie en de structuren en/of instanties die in elke
lidstaat onder diens verantwoordelijkheid op nationaal niveau
bevoegd zijn en die belast zijn met het verzamelen van
informatie met betrekking tot de epidemiologische surveillance van overdraagbare ziekten, alsook door het opzetten van
procedures voor de verspreiding op communautair niveau van
de relevante surveillancegegevens.

Wat het reactiesysteem betreft, wordt dit netwerk gerealiseerd
door met passende middelen permanente communicatie tot
stand te brengen tussen de Commissie en de autoriteiten die in
elke lidstaat voor de volksgezondheid bevoegd zijn en die
belast zijn met de vaststelling van de maatregelen die nodig
kunnen zijn ter bescherming van de volksgezondheid.

Wat het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen betreft, wordt dit netwerk gerealiseerd door met
passende middelen permanente communicatie tot stand te
brengen tussen de Commissie en de autoriteiten die in elke
lidstaat voor de volksgezondheid bevoegd zijn en die belast
zijn met de vaststelling van de maatregelen die nodig kunnen
zijn ter bescherming van de volksgezondheid.
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Dit netwerk wordt gerealiseerd door permanente communicatie, met alle in aanmerking komende technische middelen, tot stand te brengen tussen de structuren, hierna
Eurocentra genoemd, die in elke lidstaat en onder diens
verantwoordelijkheid belast zijn met het verzamelen van
informatie met betrekking tot de epidemiologische surveillance, de coördinatie van de beheersingsmaatregelen en de
overdracht ervan aan een centraal orgaan: het Europees
Centrum voor surveillance van overdraagbare ziekten.
(Amendement 6)
Artikel 2, punt 1)
1) epidemiologische surveillance: het permanent en systematisch verzamelen, alsmede analyseren, interpreteren en
verspreiden van gezondheidsgegevens, met inbegrip van
epidemiologische studies, betreffende de in de bijlage
genoemde categorieën overdraagbare ziekten, met name
met betrekking tot het verspreidingsgedrag van die ziekten
in de tijd en in de ruimte en het analyseren van de factoren
die bepalend zijn voor het risico deze ziekten op te lopen,
om passende preventie- en tegenmaatregelen vast te
kunnen stellen;

1) epidemiologische surveillance: het permanent en systematisch verzamelen, alsmede analyseren, interpreteren en
verspreiden van gezondheidsgegevens, die vergelijkbaar
en compatibel zijn, met inbegrip van epidemiologische
studies, betreffende de in de bijlage genoemde categorieën
overdraagbare ziekten, met name met betrekking tot het
verspreidingsgedrag van die ziekten in de tijd en in de
ruimte en het analyseren van de factoren die bepalend zijn
voor het risico deze ziekten op te lopen, om passende
preventie- en tegenmaatregelen vast te kunnen stellen;

(Amendement 7)
Artikel 3, sub a)
a) de overdraagbare ziekten die geleidelijk door het netwerk
zullen worden bestreken, met inachtneming van de in de
bijlage genoemde categorieën en van de bestaande samenwerkingsnetwerken voor ziektesurveillance waarop men
gemakkelijk kan voortbouwen en aan de hand van selectiecriteria zoals:
− toegevoegde waarde op het niveau van de Gemeenschap en van de lidstaten;
− potentiële bedreiging voor de volksgezondheid;
− potentiële bedreiging voor terreinen van het Gemeenschapsbeleid;
− noodzaak een systeem voor een snelle waarschuwing
te ontwikkelen;
− mogelijkheid de kennis omtrent de betrokken ziekte te
verbeteren;
− beschikbare middelen;

a) de overdraagbare ziekten die door het netwerk worden
bestreken, met inachtneming van de in de bijlage genoemde categorieën en van de bestaande samenwerkingsnetwerken voor ziektesurveillance waarop men kan voortbouwen.

(Amendement 8)
Artikel 3, sub b)
b) de definitie van de gevallen;

b) de definitie van de gevallen, in het bijzonder de klinische
definitie en in alle gevallen, waarin zulks mogelijk is,
de microbiologische karakterisering van de desbetreffende ziekteverwekker;
(Amendement 9)
Artikel 3, sub d bis) (nieuw)
d bis) de beschermingsmaatregelen die in het bijzonder
aan de buitengrenzen moeten worden genomen, met
name in noodgevallen;
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(Amendement 10)
Artikel 3, sub d ter) (nieuw)
d ter) voorlichting, aanbevelingen en richtsnoeren voor
juiste handelwijzen ten behoeve van de bevolking;

(Amendement 11)
Artikel 4, inleidende zin
Elke in artikel 1, tweede alinea, bedoelde structuur en/of
instantie stelt het communautair netwerk in kennis van:

Elke in artikel 1 bedoelde structuur en/of instantie stelt het
communautair netwerk in kennis van:

(Amendement 12)
Artikel 4, sub a)
a) informatie over het voor het eerst of opnieuw opduiken
van de in artikel 3, onder a), bedoelde overdraagbare
ziekten in de lidstaat waartoe de structuur en/of de
instantie behoort;

a) informatie over het voor het eerst of opnieuw opduiken
van de in artikel 3, onder a), bedoelde overdraagbare
ziekten in de lidstaat waartoe de structuur en/of de
instantie behoort, alsmede informatie over de genomen
beheersingsmaatregelen;

(Amendement 13)
Artikel 4 bis (nieuw)
Artikel 4 bis
Het communautaire netwerk deelt onverwijld aan de
bevoegde instanties van alle lidstaten de in de artikelen 3 en
4 bedoelde gegevens mee. Het geeft aan de bevoegde
instanties der lidstaten alle informatie door waarover het
beschikt met betrekking tot elke noodsituatie die zich
voordoet door het optreden of het hernieuwde optreden
van ernstige overdraagbare ziekten op het grondgebied van
de Europese Gemeenschap dan wel afkomstig uit derde
landen.

(Amendement 14)
Artikel 5, lid 2
2.
Indien een lidstaat voornemens is maatregelen aan te
nemen ter beheersing van overdraagbare ziekten, moet hij,
alvorens die maatregelen aan te nemen, de overige lidstaten en
de Commissie via het communautaire netwerk in kennis stellen
van de aard en de reikwijdte van de maatregelen en afhankelijk
van de urgentie van de situatie, waar mogelijk overleg met hen
plegen.

2. Indien een lidstaat voornemens is maatregelen aan te
nemen ter beheersing van overdraagbare ziekten, moet hij,
alvorens die maatregelen aan te nemen, de overige lidstaten en
de Commissie via het communautaire netwerk in kennis stellen
van de aard en de reikwijdte van de maatregelen en afhankelijk
van de urgentie van de situatie, overleg met hen plegen.

(Amendement 15)
Artikel 5, lid 4
De lidstaten zorgen, in nauw contact met de Commissie, op
basis van hun overleg en de verstrekte informatie, voor
onderlinge coördinatie inzake de voorgenomen of aangenomen
maatregelen. De lidstaten blijven echter geheel verantwoordelijk voor de maatregelen.

De lidstaten zorgen, in nauw contact met de Commissie, op
basis van hun overleg en de verstrekte informatie, voor
onderlinge coördinatie inzake de voorgenomen of aangenomen
maatregelen.
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(Amendement 16)
Artikel 5, lid 5
De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde informatie- en overlegprocedures en de in de leden 1 en 4 bedoelde coördinatieprocedures worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 6.

De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde informatie- en overlegprocedures en de in lid 1 bedoelde coördinatieprocedures worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 6.

(Amendement 17)
Artikel 6, lid 1
1.
Bij de tenuitvoerlegging van deze beschikking wordt de
Commissie bijgestaan door een comité bestaande uit twee
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de
vertegenwoordiger van de Commissie.

1. Bij de tenuitvoerlegging van deze beschikking wordt de
Commissie bijgestaan door een comité bestaande uit één
vertegenwoordiger per lidstaat en voorgezeten door de
vertegenwoordiger van de Commissie.

(Amendement 18)
Artikel 6, lid 2
2.
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 de 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 lidstaten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming
deel.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité
een ontwerp voor van de te nemen algemene maatregelen. Het
comité brengt advies uit over dit onderwerp binnen een termijn
die de Voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie
van de materie. Het comité spreekt zich uit met de 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 lidstaten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel. De Voorzitter neemt niet aan de stemming
deel.

(Amendement 19)
Artikel 7
De bijlage wordt gewijzigd of aangevuld volgens de procedure
van artikel 6.

De bijlage bij deze beschikking kan volgens de procedure van
artikel 6 worden gewijzigd of aangevuld.

(Amendement 20)
Artikel 8
Elke lidstaat wijst binnen zes maanden na de inwerkingtreding
van deze beschikking de in artikel 1, tweede alinea, bedoelde
structuren en/of instanties aan en stelt de Commissie en de
overige lidstaten daarvan in kennis.

Elke lidstaat wijst binnen zes maanden na de inwerkingtreding
van deze beschikking de in artikel 1 bedoelde structuren en/of
instanties aan en stelt de Commissie en de overige lidstaten
daarvan in kennis.

(Amendement 21)
Artikel 13
1.
De Commissie brengt om de twee jaar bij het Europees
Parlement en de Raad verslag uit over het functioneren van het
communautaire netwerk.
Het eerste verslag wordt twee jaar na de inwerkingtreding van
deze Beschikking voorgelegd.

Over het netwerk wordt periodiek een evaluatie opgesteld,
alsmede, binnen vijf jaar, een verslag aan het Europees
Parlement en de lidstaten, waarin wordt aangegeven welk
gebruik er van de middelen en de structurele capaciteit is
gemaakt.
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2.
In het tweede door de Commissie voor te leggen verslag
wordt met name aangegeven welke onderdelen van het communautaire netwerk verbeterd of aangepast zouden moeten
worden. Het bevat tevens alle voorstellen tot wijziging of
aanpassing van deze beschikking welke de Commissie noodzakelijk acht.

(Amendement 22)
Bijlage, titel
Categorieën van overdraagbare ziekten

Categorieën van overdraagbare ziekten

Indicatieve lijst

9. Beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen

**I

A4-0406/97
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische
stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde industriële
werkzaamheden (COM(96)0538 − C4-0139/97 − 96/0276(SYN))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 1)
Overweging (9)
(9)
overwegende dat het gebruik van organische oplosmiddelen en de emissie van organische verbindingen die de
ernstigste gevolgen voor de volksgezondheid hebben, moeten
worden teruggebracht voor zover dit technisch haalbaar is,

(9) overwegende dat het gebruik van organische oplosmiddelen en de emissie van organische verbindingen die de
ernstigste gevolgen voor de volksgezondheid hebben, moeten
worden teruggebracht met als doel volledige afschaffing,

(Amendement 2)
Overweging (10 bis) (nieuw)
(10 bis)
overwegende dat mensen die beroepshalve
regelmatig in contact komen met organische oplosmiddelen
gezondheidsrisico’s lopen, welke van dien aard zijn dat
preventieve maatregelen noodzakelijk zijn,

(Amendement 3)
Overweging (17)
(17) overwegende dat in vele gevallen kan worden toegestaan dat zowel nieuwe als bestaande kleine en middelgrote
installaties aan enigszins minder strenge eisen voldoen om hun
concurrentievermogen op peil te houden,
(*)

PB C 99 van 26.3.1997, blz. 32.

Schrappen
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(Amendement 4)
Overweging (17 bis) (nieuw)
(17 bis)
overwegende dat de specifieke industriestructuren en de plaatselijke concurrentie op het gebied van
overspuiten van voertuigen en chemisch reinigen betekenen dat voor deze beide sectoren een nuldrempel adequaat
is,

(Amendement 5)
Overweging (21)
(21) overwegende dat de lidstaten de nodige maatregelen
moeten nemen ter bevordering van de ontwikkeling van de
beste beschikbare technieken om de emissie van organische
oplosmiddelen en organische verbindingen in het milieu tot
een minimum te beperken,

(21) overwegende dat de lidstaten de nodige maatregelen
moeten nemen ter bevordering van de ontwikkeling van de
beste beschikbare technieken, overeenkomstig de beginselen
die zijn vastgelegd in richtlijn 96/61/EG, om de emissie van
organische oplosmiddelen en organische verbindingen in het
milieu tot een minimum te beperken,

(Amendement 6)
Overweging (23)
(23)
overwegende dat bepaalde lidstaten ter beperking van
de VOS al maatregelen hebben genomen die wellicht niet
verenigbaar zijn met de maatregelen in deze richtlijn; dat de
doelstelling van deze richtlijn wellicht doeltreffender kan
worden verwezenlijkt met een andere aanpak voor emissiebeperking dan de invoering van eenvormige emissiegrenswaarden; dat de lidstaten derhalve van naleving van de emissiebeperkingen kunnen worden vrijgesteld wanneer zij een nationaal programma uitvoeren dat binnen het tijdschema voor de
uitvoering van de richtlijn leidt tot minimaal dezelfde beperking van de emissie van organische verbindingen door deze
processen en industriële installaties,

(23) overwegende dat programma’s van afzonderlijke
landen geen doelmatig middel zijn om schadelijke stoffen
snel en veilig te beperken, aangezien deze programma’s als
regel zeer uiteenlopen en de vergelijking met beperking in
verband met emissie problemen oplevert, met name wanneer, zoals in dit geval, geen normen bestaan voor de
opstelling van zuiver nationale programma’s; overwegende
dat bepaalde lidstaten ter beperking van de VOS al maatregelen hebben genomen die wellicht niet verenigbaar zijn met de
maatregelen in deze richtlijn, en dat om die reden een
overgangsperiode tot 2010 wordt vastgesteld om te voldoen
aan de bepalingen in deze richtlijn,

(Amendement 7)
Overweging (23 bis) (nieuw)
(23 bis)
overwegende dat lidstaten die met de vervanging van gevaarlijke organische oplosmiddelen verder zijn
dan de Gemeenschap, het recht dienen te hebben striktere
beperkingen toe te passen,

(Amendement 8)
Overweging (24 bis) (nieuw)
(24 bis)
overwegende dat de Commissie als aanvulling
op deze richtlijn regelingen zal voorstellen voor het in de
handel brengen van oplosmiddelen bevattende producten
voor zakelijk en particulier gebruik (bij voorbeeld schildersbedrijven, doe-het-zelvers), opdat ook de niet met een
installatie verband houdende emissie van VOS, momenteel
ca. 30%, kan worden beperkt,
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(Amendement 9)
Overweging (24 ter) (nieuw)
(24 ter) overwegende dat de Commissie zal onderzoeken
hoe installaties die onder de in de bijlagen genoemde
drempelwaarden blijven in toekomstige regelingen kunnen
worden opgenomen,
(Amendement 10)
Artikel 2, punt 1)
1) Vergunning
de toestemming, in de vorm van een schriftelijk besluit of
schriftelijke besluiten door de bevoegde instantie verleend,
voor de exploitatie van een gehele installatie of een gedeelte
daarvan.

1) Vergunning
de door de bevoegde instantie verleende goedkeuring voor
exploitatie, die een gehele installatie of een gedeelte daarvan
omvat, en die voor de toepassing van deze richtlijn beperkt
dient te blijven tot installaties waarop richtlijn 96/61/EG
van toepassing is.

(Amendement 11)
Artikel 2, punt 12)
12) Bestaande installatie
een installatie die in bedrijf is of, overeenkomstig de bestaande
wetgeving vóór de datum waarop de richtlijn wordt omgezet,
een installatie waarvoor een vergunning is verleend of waarvoor naar het oordeel van de bevoegde instantie een volledige
aanvraag van een vergunning is ingediend, mits de installatie
uiterlijk een jaar na de datum van omzetting van deze richtlijn
in bedrijf wordt gesteld.

12) Bestaande installatie
een installatie die in bedrijf is of, overeenkomstig de bestaande
wetgeving vóór de datum waarop de richtlijn wordt omgezet,
een installatie waarvoor een vergunning is verleend of waarvoor naar het oordeel van de bevoegde instantie een volledige
aanvraag van een vergunning is ingediend, mits de installatie
uiterlijk twee jaar na de datum van omzetting van deze
richtlijn in bedrijf wordt gesteld.

(Amendement 12)
Artikel 2, punt 16)
16) Organisch oplosmiddel
een vluchtige organische verbinding die alleen of in combinatie met andere stoffen zonder een chemische verandering te
ondergaan wordt gebruikt om grondstoffen, producten of
afvalmaterialen op te lossen, als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen, als verdunner, als dispergeermiddel, om de viscositeit aan te passen, om de oppervlaktespanning aan te passen, als weekmaker of als conserveermiddel. In
de zin van deze richtlijn wordt de creosootfractie die de
drempelwaarde voor de dampspanning onder de specifieke
gebruiksomstandigheden overschrijdt, als organisch oplosmiddel beschouwd.

16) Organisch oplosmiddel
een vluchtige organische verbinding die alleen of in combinatie met andere stoffen zonder een chemische verandering te
ondergaan wordt gebruikt om grondstoffen, producten of
afvalmaterialen op te lossen, als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen, als verdunner, als dispergeermiddel, om de viscositeit aan te passen, om de oppervlaktespanning aan te passen, als weekmaker of als conserveermiddel.

(Amendement 13)
Artikel 2, punt 20 bis (nieuw)
20 bis)

Inkomende stroom van oplosmiddelen

de hoeveelheid organische oplosmiddelen in zuivere staat of
in gekochte preparaten die in de installatie wordt gebruikt
gedurende de periode waarin wordt aangetoond dat de
grenswaarden voor emissie van vluchtige stoffen of de
richtwaarden worden nageleefd, met inbegrip van de
hoeveelheid oplosmiddelen die wordt teruggewonnen en
hergebruikt aan de ingang van de installatie (het hergebruikte oplosmiddel wordt steeds gerekend wanneer het
binnen de installatie wordt gebracht),
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(Amendement 14)
Artikel 4, punt 1)
1) voor alle bestaande installaties waarvoor nog geen vergunning krachtens richtlijn 96/61/EG is afgegeven, vóór de in
bijlage III, deel B bij deze richtlijn genoemde eerste datum
voor naleving een registratie- of vergunningsprocedure
wordt gevolgd;

1) voor alle bestaande installaties waarvoor nog geen vergunning krachtens richtlijn 96/61/EG is afgegeven, vóór de in
bijlage III, deel B, bij deze richtlijn genoemde eerste
datum voor naleving een registratieprocedure wordt
gevolgd;

(Amendement 15)
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)
2 bis. De grenswaarden voor diffuse emissies mogen niet
worden overschreden, tenzij de exploitant aantoont dat
zulks technisch en economisch onmogelijk is en dat hij de
beste beschikbare techniek toepast.

(Amendement 16)
Artikel 5, lid 6
6.
Stoffen of preparaten met een etikettering waarop,
wegens hun gehalte aan vluchtige organische stoffen die
krachtens richtlijn 67/548/EEG van de Raad als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting worden
ingedeeld, de R-zinnen R45, R46, R49, R60 of R61 worden
vermeld, worden voor zover mogelijk binnen de kortst mogelijke termijn door minder schadelijke stoffen of preparaten
vervangen.

6. Stoffen of preparaten met een etikettering waarop,
wegens hun gehalte aan vluchtige organische stoffen die
krachtens richtlijn 67/548/EEG van de Raad als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting worden
ingedeeld, de R-zinnen R40, R45, R46, R49, R60 of R61
worden vermeld, worden voor zover mogelijk binnen de kortst
mogelijke termijn door minder schadelijke stoffen of preparaten vervangen.

(Amendement 17)
Artikel 6, lid 1
1.
De Commissie draagt ervoor zorg dat doelmatig beheerde uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de
betrokken sectoren over het gebruik van organische verbindingen en mogelijke vervangingsproducten daarvoor plaatsvindt,
waarbij aandacht wordt besteed aan de geschiktheid voor het
gebruik, de mogelijke milieu-effecten en de kosten en baten
van de beschikbare mogelijkheden, ten einde richtsnoeren te
geven voor het gebruik van materialen die de minste potentiële
effecten op lucht, water, bodem, ecosystemen en de volksgezondheid hebben. De Commissie publiceert de resultaten van
de uitwisseling van de informatie voor elke sector.

1. De Commissie draagt ervoor zorg dat doelmatig beheerde uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de
betrokken sectoren over het gebruik van organische verbindingen en mogelijke vervangingsproducten daarvoor plaatsvindt,
waarbij aandacht wordt besteed aan de geschiktheid voor het
gebruik, de mogelijke milieu-effecten, de gezondheidsrisico’s
van de beroepsmatige blootstelling en de kosten en baten van
de beschikbare mogelijkheden, ten einde richtsnoeren te geven
voor het gebruik van materialen die de minste potentiële
effecten op lucht, water, bodem, ecosystemen en de volksgezondheid hebben. De Commissie publiceert de resultaten van
de uitwisseling van de informatie voor elke sector.

(Amendement 18)
Artikel 7
De lidstaten stellen eisen vast inzake een passend toezicht op
de emissie, waaronder meetmethoden en -frequentie, een
beoordelingsprocedure en een verplichting om de bevoegde
instantie de gegevens te verstrekken die nodig zijn om na te
gaan of aan de richtlijn wordt voldaan. Bij schoorstenen
waarop apparatuur voor de reiniging van afgassen is aange-

1. Voor installaties waarop richtlijn 96/61/EG van toepassing is stellen de lidstaten eisen vast inzake een passend
toezicht op de emissie, waaronder meetmethoden en -frequentie, een beoordelingsprocedure en een verplichting om de
bevoegde instantie de gegevens te verstrekken die nodig zijn
om na te gaan of aan de richtlijn wordt voldaan.
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sloten en die aan de uitlaatzijde in totaal meer dan 10 kg
organische koolstof per uur (bepaald als een voortschrijdend
gemiddelde over acht uur) uitstoten, wordt de emissie echter
continu gemeten.

2. Voor andere installaties stellen de lidstaten eisen vast
die controle van de emissie mogelijk maken, met inbegrip
van de regelmaat waarmee de maatregelen worden uitgevoerd en de te volgen methode, de evaluatieprocedures, en
de verplichting aan de bevoegde instantie de gegevens
beschikbaar te stellen of op verzoek te verstrekken die
noodzakelijk zijn om na te gaan of aan de richtlijn wordt
voldaan.
3. In verband met deze eisen wordt rekening gehouden
met Bijlage III, deel B, met de bijzondere kenmerken van
de respectieve sectoren van bedrijvigheid en met de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen.
4. Bij schoorstenen waarop apparatuur voor de reiniging
van afgassen is aangesloten en die aan de uitlaatzijde in totaal
meer dan 10 kg organische koolstof per uur uitstoten, moet de
emissie echter continu worden gemeten, of via een andere
gelijkwaardige methode gekwantificeerd..

(Amendement 19)
Artikel 9, lid 2
2.
Wanneer de doelstellingen van een goedgekeurd nationaal plan niet worden gehaald, zorgt de lidstaat ervoor, dat de
bedrijfstakken die niet aan hun toezeggingen en verplichtingen
krachtens het programma voldoen, ertoe worden verplicht te
voldoen aan de emissiebeperkingen overeenkomstig artikel 5,
leden 2, 3 en 4, en bijlage III, waardoor ervoor wordt gezorgd
dat aan deze toezeggingen en verplichtingen wordt voldaan en
dat ten minste aan het bepaalde in artikel 5, leden 2, 3 en 4, en
bijlage III wordt voldaan. Er moet volgens hetzelfde tijdschema voor de naleving worden gezorgd als voor andere
installaties van hetzelfde type of binnen twee jaar na de
vaststelling van de niet-naleving, indien deze datum later valt.

Schrappen.

(Amendement 20)
Artikel 10, lid 2, sub c bis (nieuw)
c bis) gegevens over genomen dan wel te nemen preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid
van de werknemers die beroepsmatig in contact komen
met organische oplosmiddelen.

(Amendement 21)
Artikel 10, lid 2 bis (nieuw)
2 bis. De Commissie stelt uiterlijk vijf jaar nadat de
eerste verslagen door de lidstaten zijn ingediend op basis
van de door de lidstaten verstrekte gegevens een samenvattend verslag op over de toepassing van deze richtlijn. Zij
legt dit verslag, zo nodig vergezeld van voorstellen, voor
aan de Raad en het Europees Parlement.
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(Amendement 22)
Artikel 12
Artikel 12
Nationale programma’s
1.
De lidstaten kunnen nationale programma’s opstellen en
uitvoeren om de emissie door de onder artikel 1 vallende
industriële werkzaamheden te beperken. Deze programma’s
moeten ertoe leiden dat de jaarlijkse emissie van vluchtige
organische stoffen door onder deze richtlijn vallende installaties minimaal evenveel daalt als wanneer uiterlijk op 30 oktober 2007 de emissiegrenswaarden krachtens artikel 5, leden 2,
3 en 4, zouden worden toegepast.
Een lidstaat die dit doet, wordt vrijgesteld van de invoering
van de in artikel 5, leden 2, 3 en 4, en bijlage III vastgestelde
emissiegrenswaarden.
2.
In het programma wordt een lijst opgenomen met de
wettelijke maatregelen die zijn of worden genomen om ervoor
te zorgen dat de in lid 1 vermelde doelstelling wordt gehaald,
met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het
voorgestelde mechanisme om het programma te bewaken.
Tevens worden daarin bindende tussentijdse doelstellingen
opgenomen, aan de hand waarvan de vorderingen op weg
naar het einddoel kunnen worden gemeten.
3.
De lidstaat stelt de Commissie vóór de datum van
omzetting van de richtlijn in kennis van zijn voornemen een
nationaal programma op te stellen. Hij verstrekt de Commissie
een afschrift van het programma vóór de datum waarop de
richtlijn van kracht wordt. Tegelijk met het programma moet
voldoende ondersteunende bescheiden worden verstrekt om te
kunnen controleren of de in lid 1 vermelde doelstelling wordt
gehaald, waaronder eventueel specifiek door de Commissie
gevraagde bescheiden.
4.
De lidstaat wijst een nationale instantie aan voor het
verzamelen en de beoordeling van de krachtens lid 3 vereiste
informatie en voor de uitvoering van het nationale programma.
5.
Ingeval de Commissie bij de beoordeling van het programma of na de beoordeling van de krachtens artikel 10 van
deze richtlijn door de lidstaat ingediende verslagen er niet van
overtuigd is dat de doelstellingen van het programma binnen
het vermelde tijdschema zullen worden gehaald, stelt zij de
lidstaat en het comité in kennis van haar mening en de redenen
op grond waarvan zij tot deze mening gekomen is. Zij doet dit
binnen zes maanden na de ontvangst van het programma of het
verslag. Vervolgens stelt de lidstaat en de Commissie binnen
drie maanden in kennis van de corrigerende maatregelen die
hij zal nemen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen
worden gehaald.
6.
Wanneer de Commissie, ten aanzien van het oorspronkelijke programma binnen zes maanden na de kennisgeving van
de corrigerende maatregelen besluit dat deze maatregelen
onvoldoende zijn om te verzekeren dat de doelstelling van het
programma binnen de vermelde termijn wordt gehaald, is de
lidstaat gehouden voor bestaande installaties binnen de daarvoor in de richtlijn gespecificeerde termijn en voor nieuwe
installaties binnen twaalf maanden na de datum van het besluit
van de Commissie aan artikel 5, leden 2, 3 en 4, en bijlage III te
voldoen.

Schrappen
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(Amendement 23)
Artikel 15, lid 1
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk twee jaar nadat de
richtlijn van kracht wordt aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

(Amendement 24)
Bijlage I, tweede rubriek (coatingwerkzaamheden), eerste streepje, substreepje „voertuigen”, vierde
substreepje bis (nieuw)
− railvoertuigen (voor lokaal en transregionaal openbaar
vervoer van personen)

(Amendement 25)
Bijlage I, vijfde rubriek (chemisch reinigen)
− Alle processen waarbij vluchtige organische stoffen worden gebruikt om verontreinigingen te verwijderen van de
volgende consumentengoederen: bont, leer, dons, textiel
of andere van vezels vervaardigde voorwerpen.

− Alle processen waarbij vluchtige organische stoffen worden gebruikt voor het reinigen van kledingstukken en
soortgelijke consumentengoederen, met uitzondering
van de incidentele verwijdering van vlekken in de
textiel- en kledingindustrie.

(Amendement 26)
Bijlage I, twaalfde rubriek (overspuiten van voertuigen)
− Werkzaamheden waarbij als onderdeel van de reparatie, de
bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de
fabriek een laklaag wordt aangebracht op een wegvoertuig, zoals gedefinieerd in richtlijn 70/156/EEG, of een
deel daarvan of waarbij met een voor het overspuiten
gebruikelijk materiaal op een andere plaats dan de oorspronkelijke fabricagelijn de oorspronkelijke laklaag op
een voertuig wordt aangebracht.

− Werkzaamheden waarbij als onderdeel van de reparatie, de
bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de
fabriek een laklaag wordt aangebracht op een weg- of
railvoertuig, zoals gedefinieerd in richtlijn 70/156/EEG,
of een deel daarvan of waarbij met een voor het overspuiten gebruikelijk materiaal op een andere plaats dan de
oorspronkelijke fabricagelijn de oorspronkelijke laklaag
op een voertuig wordt aangebracht, of wanneer het
voertuig onder categorie 0 valt.

(Amendement 27)
Bijlage III, deel A, eerste tabel, rubriek 6
6

Coating voertuigen (<15) en
overspuiten voertuigen

50

25

6

Coating voertuigen (<15) en
overspuiten voertuigen met inbegrip van railvoertuigen

50

25

100
50/75

25
20

(Amendement 28)
Bijlage III, deel A, eerste tabel, rubriek 10
10

Coating van hout (> 15)

15-25
> 25

100
50/75

25
20

10

Coating van hout (> 5)

5-25
> 25
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(Amendement 29)
Bijlage III, deel A, eerste tabel, rubriek 13
13

Coating van 10-25
leer (> 10)
> 25

85 g/m2#
75 gm2#

De
emissie-grenswaarden zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel
per m2 vervaardigd
product.

13

Coating van
leer (> 5)

10-25
> 25

75 g/m2#

De
emissie-grenswaarden zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel
per m2 vervaardigd
product

150g/m2#
(>10) (1)

(1) leer met bijzondere fantasie-effecten en bijzondere
vereiste eigenschappen voor kleine lederwaren. Dit omvat producten die
veelvuldig worden
vastgepakt,
zoals
horlogebandjes,
portefeuilles, portemonnees enz.

(Amendement 30)
Bijlage III, deel A, eerste tabel, rubriek 20
20

Vervaardiging
van geneesmiddelen (> 50)

20 (1)

5

15

(1) Als technieken
worden
gebruikt
waarbij hergebruik
van teruggewonnen
oplosmiddelen
mogelijk is, geldt een
emissiegrenswaarde
van 150.

20

Vervaardiging
van geneesmiddelen (> 100)

20 (1)
(2)

5

15

(1) Als technieken
worden
gebruikt
waarbij hergebruik
van teruggewonnen
oplosmiddelen
mogelijk is, geldt een
emissiegrenswaarde
van 150.
(2) De diffuse-emissiegrenswaarde
geldt niet voor oplosmiddelen die samen met eindproducten in een hermetisch
gesloten
verpakking worden
verkocht.

(Amendement 31)
Bijlage IV, punt 1, alinea bis (nieuw)
Indien tussen een lidstaat en een industriesector waarop
Bijlage I bij deze richtlijn van toepassing is een voor de
bedrijfstak specifiek akkoord wordt bereikt overeenkomstig BBT (Beste beschikbare technieken), waarmee ten
minste dezelfde emissiebeperking wordt verwezenlijkt als
is vastgelegd in Bijlage III en artikel 5 van deze richtlijn,
kunnen de lidstaten bedrijven uit deze industriesector
vrijstellen van de opstelling van een beheersplan voor
oplosmiddelen, indien deze bedrijven aantonen dat zij de
overeengekomen BBT toepassen.
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(Amendement 32)
Bijlage IV, punt 4, sub i), sub c)
c) Voor controle op de naleving van de voorschriften van
artikel 5, lid 3, onder b), moet het beheersplan voor
oplosmiddelen jaarlijks worden gebruikt om de totale
emissie van alle betrokken processen te bepalen en moet
dit getal vervolgens worden vergeleken met de totale
emissie die zou zijn veroorzaakt als de voorschriften van
bijlage III voor elk proces afzonderlijk zouden zijn
nageleefd.

c) Voor controle op de naleving van de voorschriften van
artikel 5, lid 3, onder b), moet het beheersplan voor
oplosmiddelen om de drie jaar worden gebruikt om de
totale emissie van alle betrokken processen te bepalen en
moet dit getal vervolgens worden vergeleken met de totale
emissie die zou zijn veroorzaakt als de voorschriften van
bijlage III voor elk proces afzonderlijk zouden zijn
nageleefd.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
richtlijn van de Raad inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten
gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde industriële werkzaamheden(COM(96)0538 − C4-0139/97 − 96/0276(SYN))
(Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(96)0538 − 96/0276(SYN) (1),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 189C en 130S, lid 1, van het EG-Verdrag
(C4-0139/97),
− gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en
het advies van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0406/97),
1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie 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 C, sub a) van het EG-Verdrag vast te stellen gemeenschappelijk standpunt;
4.
wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan
te brengen in het voorstel van de Commissie;
5.

(1)

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PB C 99 van 26.03.1997, blz. 32.
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10. Levensmiddelen *
A4-0401/97
I.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers
(COM(95)0722- C4-0402/96- 96/0113 (CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen (1):
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 69)
Eerste visum
gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100A,

(Amendement 1)
Vierde overweging bis (nieuw)
overwegende dat Richtlijn nr. 80/232/EEG van de Raad
inzake voor bepaalde voorverpakte producten toegestane
reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten (1) beoogt dat voor een gegeven product te dicht bij
elkaar gelegen hoeveelheden die de consument kunnen
misleiden, moeten worden beperkt,
(1)

PB L 51 van 25.2.1980, blz. 1.

(Amendement 2)
Zesde overweging
overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 93/102/EG van de Commissie (4), zijn vastgesteld, behoudens bepaalde afwijkingen moeten worden toegepast,

overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 97/4/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4), zijn vastgesteld, behoudens bepaalde afwijkingen
moeten worden toegepast,

(4)

(4)

PB L 291 van 25.11.1993, blz. 14.

PB L 43 van 14.2.1997, blz. 21.

(Amendement 3)
Negende overweging
overwegende dat de lidstaten, teneinde het ontstaan van
nieuwe belemmeringen voor het vrije verkeer te voorkomen, de
vaststelling van meer gedetailleerde regels en andere regels
dan die waarin deze richtlijn voorziet, voor de bedoelde
producten achterwege dienen te laten,
(1)
(*)

Schrappen

Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.
PB C 231 van 9.8.1996, blz. 6.
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(Amendement 4)
Artikel 2 bis (nieuw)
Artikel 2 bis
De in bijlage A, punten 1, 2 en 3 genoemde producten die
worden aangeboden in afzonderlijke verpakkingen met een
nettogewicht tussen 100 gr en 5 kg, worden uitsluitend in de
handel gebracht in verpakkingen met een nettogewicht van
125 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg,
4 kg of 5 kg.

(Amendement 5)
Artikel 3
De lidstaten laten met betrekking tot de bedoelde producten de
vaststelling van meer gedetailleerde nationale bepalingen en
andere bepalingen dan die waarin deze richtlijn voorziet,
achterwege.

De lidstaten mogen met betrekking tot bedoelde producten
meer gedetailleerde nationale bepalingen en andere bepalingen
dan die waarin deze richtlijn voorziet vaststellen of handhaven, mits deze verenigbaar zijn met de algemene voorschriften van het Verdrag.

(Amendement 6)
Artikel 4
De aanpassingen van deze richtlijn aan de algemene communautaire voorschriften met betrekking tot levensmiddelen
alsmede aan de vooruitgang van de techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 5 vermelde procedure.

De aanpassingen van deze richtlijn aan de vooruitgang van de
techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 5 vermelde
procedure.

(Amendement 7)
Bijlage, deel A, punt 4, sub e)
e) restgehalte aan zwaveldioxide ten hoogste 15 mg/kg droge
stof

e) restgehalte aan zwaveldioxide ten hoogste 10 mg/kg droge
stof

(Amendement 8)
Bijlage, deel A, punt 5, sub d)
d) restgehalte aan zwaveldioxide ten hoogste 15 mg/kg droge
stof

d) restgehalte aan zwaveldioxide ten hoogste 10 mg/kg droge
stof

(Amendement 9)
Bijlage, deel A, punt 8
8. Gedehydreerde glucosestroop of gedroogde glucosestroop
Gedeeltelijk gedroogde glucosestroop waarvan het gehalte
aan droge stof ten minste 93 gewichtsprocenten bedraagt en
die bovendien voldoet aan de in punt 7, onder b) tot en met d),
gestelde eisen.

Schrappen.
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(Amendement 10)
Bijlage, deel B
Eén „punt” komt overeen:
a) wat het kleurtype betreft, met 0,5 eenheid volgens de
methode van het Instituut voor landbouwtechnologie en
suikerindustrie te Brunswijk, zoals omschreven in deel A,
punt 2, van de bijlage bij verordening (EEG) nr. 1265/69
van de Commissie van 1 juli 1969 betreffende de methoden
welke van toepassing zijn bij de bepaling van de kwaliteit
voor suiker gekocht door de interventiebureaus (1)
b) wat het asgehalte betreft, 0,0018% volgens de methode
van de International Commission for Uniform Methods of
Sugar Analyses (Icumsa), zoals omschreven in deel A,
punt 1, van de bijlage bij de genoemde verordening;
c) wat de kleur van de oplossing betreft, met 7,5 eenheden
volgens de in deel A, punt 3, van de bijlage bij de
genoemde verordening omschreven Icumsa-methode.
(1)

De definitie van het „punt” moet verwijzen naar de meest
recente aanpassing van de Icumsa (International Commission
for Uniform Methods of Sugar Analysis), een door het
Europees Comité voor Nationalisatie goedgekeurd orgaan.

PB L 163 van 4.7.1969, blz. 3.

II.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake honing (COM(95)0722 − C4-0403/96 − 96/
0114(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen (1):
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 70)
Eerste visum
gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

(Amendement 11)
Derde overweging
overwegende dat ter motivering van richtlijn 74/409/EEG van
de Raad van 22 juli 1974 betreffende de harmonisatie van de
wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake honing, laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en
Portugal, is gesteld dat de verschillen tussen de nationale
wetgevingen met betrekking tot het begrip „honing”, de
verschillende honingsoorten en de daaraan gestelde eisen
oneerlijke concurrentievoorwaarden kunnen scheppen, waardoor de consument kan worden misleid, wat een rechtstreekse
belemmering vormt voor de totstandkoming en de werking van
de gemeenschappelijke markt,
(1)
(*)

overwegende dat richtlijn 74/409/EEG van de Raad van 22 juli
1974 betreffende de harmonisatie van de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake honing, laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, moet leiden tot
een verordening waarin minimale kwaliteits- en handelsnormen voor honing worden vastgesteld, alsmede toepassingvoorschriften,

Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.
PB C 231 van 9.8.1996, blz. 10.
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VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 12)
Vijfde overweging bis (nieuw)
overwegende dat het voor honing als natuurproduct noodzakelijk is te verplichten tot nauwkeuriger aanduidingen
op het etiket, ten einde de consument volledige informatie
te geven,

(Amendement 13)
Zesde overweging
overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 93/102/EG van de Commissie (1), zijn vastgesteld, behoudens bepaalde afwijkingen moeten worden toegepast,

overwegende dat de toepassingsvoorschriften van de algemene regels inzake de etikettering van levensmiddelen die bij
richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 97/
4/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), zijn
vastgesteld, een passende omschrijving moeten bevatten
van honing, en duidelijke criteria moeten geven voor het
mogen voeren van specifieke kwaliteitsaanduidingen,

(1)

(1)

PB L 291 van 25.11.1993, blz. 14.

PB L 43 van 14.2.1997, blz. 21.

(Amendement 14)
Zesde overweging bis (nieuw)
overwegende dat de verbetering van de productie en het in
de handel brengen van honing, een hoog kwaliteitsniveau,
een degelijke controle en een duidelijke etikettering van
honing vereist,

(Amendement 15)
Zevende overweging
overwegende dat de Commissie, zoals zij in haar mededeling
van 24 juni 1994 aan het Europees Parlement en de Raad over
de situatie in de Europese bijenteelt heeft aangegeven, de
uitwerking wil bevorderen van geharmoniseerde analysemethoden die het mogelijk maken te verifiëren of de verschillende
honingsoorten de kwaliteitskenmerken hebben die samenhangen met de drachtplant waarvan of het gebied waaruit zij
afkomstig zijn, zodat fraude kan worden voorkomen en bestreden; dat in dit opzicht werkzaamheden worden uitgevoerd
door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Ispra
en door de betrokken beroepsgroepen,

overwegende dat de Commissie, zoals zij in haar mededeling
van 24 juni 1994 aan het Europees Parlement en de Raad over
de situatie in de Europese bijenteelt heeft aangegeven, moet
overgaan tot de ontwikkeling van geharmoniseerde analysemethoden waardoor de vermelde samenstelling en de
betrouwbaarheid van aanvullende specifieke aanduidingen
voor alle honing die in de Europese Unie in de handel wordt
gebracht, kunnen worden gegarandeerd,

(Amendement 16)
Tiende overweging
overwegende dat de lidstaten, teneinde het ontstaan van
nieuwe belemmeringen voor het vrije verkeer te voorkomen, de
vaststelling van meer gedetailleerde regels en andere regels
dan die waarin deze richtlijn voorziet, voor de bedoelde
producten achterwege dienen te laten,

Schrappen
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(Amendement 17)
Artikel 1
Deze richtlijn is van toepassing op de in bijlage I omschreven
producten. Deze producten dienen te voldoen aan de eisen van
bijlage II.

Deze richtlijn is van toepassing op de in bijlage I omschreven
producten. Deze producten dienen te voldoen aan de eisen van
bijlage II, met uitzondering van industriële honing.

(Amendement 18)
Artikel 2, punt 1
1.
De in bijlage I genoemde verkoopbenamingen mogen
uitsluitend worden gebruikt voor de aldaar genoemde producten en moeten in de handel worden gebruikt ter aanduiding van
die producten. In plaats van deze benamingen mag, behalve
voor „bakkershoning”/„bakkershonig” of „industriehoning”/
„industriehonig”, ook de verkoopbenaming „honing”/„honig”
worden gebruikt,

1. De in bijlage I genoemde verkoopbenamingen mogen
uitsluitend worden gebruikt voor de aldaar genoemde producten en moeten in de handel worden gebruikt ter aanduiding van
die producten. In plaats van deze benamingen mag, behalve
voor „industriële honing”/„honig”, ook de verkoopbenaming
„honing”/„honig” worden gebruikt,

De verkoopbenamingen mogen echter, met uitzondering van
„industriehoning”/„industriehonig” en „bakkershoning”/bakkershonig”, worden aangevuld met vermeldingen van

De verkoopbenamingen mogen echter, met uitzondering van
„industriële honing”/„honig” worden aangevuld met vermeldingen van

− de bloemen of planten waarvan het product hoofdzakelijk
afkomstig is, indien het daaraan zijn organoleptische,
fysisch-chemische en microscopische kenmerken ontleent;

− de bloemen en/of planten waarvan het product voor het
grootste deel afkomstig is, indien het daaraan zijn organoleptische, fysisch-chemische en microscopische kenmerken ontleent;

− de regionale, territoriale of topografische oorsprong,
indien het product in zijn geheel de genoemde oosprong
heeft;

− de regionale, territoriale of topografische oorsprong,
indien het product voor het grootste deel de genoemde
oosprong heeft;

− specifieke kwaliteitscriteria.

− specifieke kwaliteitscriteria;
− met het oog op een betere informatie van de consument
en een grotere transparantie van de markt met betrekking tot de werkelijke herkomst van de honing,

(Amendement 19)
Artikel 2, punt 2
2.
De lidstaten kunnen echter de vermelding van het land
van oorsprong voor honing die niet van oorsprong uit de
Gemeenschap is, verplicht stellen.

2.
Onverminderd punt 1 moet het land van oorsprong
verplicht op het etiket worden aangegeven, onafhankelijk
van het feit of het product in de Gemeenschap of in een
derde land is vervaardigd.

(Amendement 20)
Artikel 3
De Commissie bevordert de opstelling, in de vorm van
Europese normen, van gevalideerde analysemethoden die het
mogelijk maken te verifiëren of de verschillende honingsoorten de kwaliteitskenmerken hebben die samenhangen met de
drachtplant waarvan of het gebied waaruit zij afkomstig zijn.

De Commissie bevordert de opstelling, in de vorm van
Europese normen, van gevalideerde analysemethoden die het
mogelijk maken te verifiëren of de verschillende honingsoorten de kwaliteitskenmerken hebben die samenhangen met de
drachtplant waarvan of het gebied waaruit zij afkomstig zijn.
De voorwaarden voor het nemen van monsters en de
harmonisatie van de fysisch-chemische en pollenanalyse die
nodig zijn voor het toezicht op de samenstelling van de
honingsoorten, worden volgens de in artikel 6 vermelde
procedure, door de Commissie vastgesteld.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 21)
Artikel 4
De lidstaten laten, met betrekking tot de bedoelde producten,
de vaststelling van meer gedetailleerde nationale bepalingen en
andere bepalingen dan die waarin deze richtlijn voorziet,
achterwege.

De lidstaten mogen, met betrekking tot de bedoelde producten
meer gedetailleerde nationale bepalingen en andere bepalingen
dan die waarin deze richtlijn voorziet, vaststellen of handhaven, mits deze verenigbaar zijn met de algemene voorschriften van het Verdrag.

(Amendement 22)
Artikel 5
De aanpassingen van deze richtlijn aan de algemene communautaire voorschriften met betrekking tot levensmiddelen
alsmede aan de vooruitgang van de techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 6 vermelde procedure.

De aanpassingen van deze richtlijn aan de vooruitgang van de
techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 6 vermelde
procedure.

(Amendement 23)
Bijlage I, eerste alinea
Honing is het levensmiddel dat door honingbijen wordt bereid
uit bloemennectar of van levende plantedelen afkomstige of
zich daarop bevindende afscheidingsproducten, welke grondstoffen door de bijen worden ingezameld, verwerkt, met eigen
specifieke stoffen vermengd en in de raten van de bijennesten
opgeslagen om te rijpen.

Honing is een natuurlijk levensmiddel dat door honingbijen
wordt bereid uit bloemennectar of van levende plantendelen
afkomstige of zich daarop bevindende afscheidingsproducten
van bepaalde insectensoorten, welke grondstoffen door de
bijen worden ingezameld, verwerkt, met eigen specifieke
stoffen vermengd en in de raten van de bijennesten opgeslagen
om te rijpen.

(Amendement 24)
Bijlage I, tweede alinea, sub a), punt 1
1. bloemenhoning/bloemenhonig of nectarhoning/nectarhoning

1. bloemenhoning/bloemenhonig of nectarhoning/nectarhoning

dit is honing die hoofdzakelijk uit bloemennectar is verkregen;

dit is honing die voor het grootste deel uit bloemennectar is
verkregen;

(Amendement 25)
Bijlage I, tweede alinea, sub a), punt 2
2. honingdauwhoning/honingdauwhonig

2. honingdauwhoning/honingdauwhonig

dit is honing die hoofdzakelijk uit van levende plantendelen
afkomstige of zich daarop bevindende afscheidingsproducten
is verkregen;

dit is honing die voor het grootste deel uit van levende
plantendelen afkomstige of zich daarop bevindende afscheidingsproducten is verkregen;

(Amendement 26)
Bijlage I, sub a), punt 3
3. raathoning/raathonig

3. raathoning/raathonig

dit is honing die door de bijen is opgeslagen in de gesloten
cellen van kort van tevoren door henzelf gemaakte raten
zonder broed, en die in hele raten of delen daarvan wordt
verkocht;

dit is honing die door de bijen is opgeslagen in de gesloten
cellen van kort van tevoren door henzelf gemaakte raten of
fijne platen was, uitsluitend bestaande uit bijenwas, zonder
broed, en die in hele raten of delen daarvan wordt verkocht;
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(Amendement 27)
Bijlage I, sub b), punt 7
7. pershoning/pershonig

7. pershoning/pershonig

dit is honing, verkregen door het samenpersen van raten
zonder broed, zonder verwarming of bij matige verwarming;

dit is honing, verkregen door het samenpersen van raten
zonder broed, zonder verwarming of bij matige verwarming
van maximaal 45°;

(Amendement 28)
Bijlage I, sub b), punt 8
8. bakkershoning/bakkershonig of industriehoning/industriehonig

8. industriële honing/honig

dit is honing die, hoewel geschikt voor menselijke consumptie,
een vreemde smaak of reuk vertoont, is gaan gisten, gasontwikkeling vertoont of is verwarmd en waarvan de diastaseindex of het gehalte aan hydroxymethylfurfural niet in overeenstemming is met de in bijlage II vermelde kenmerken.

dit is honing die, hoewel geschikt voor menselijke consumptie,
een vreemde smaak of reuk vertoont, is gaan gisten, zonder
echter het maximumgehalte aan vrije zuren van 80 milliequivalenten per kg te overschrijden, of is verwarmd en
waarvan de diastase-index of het gehalte aan hydroxymethylfurfural niet in overeenstemming is met de in bijlage II
vermelde kenmerken.

(Amendement 29)
Bijlage II, eerste alinea
Honing bestaat hoofdzakelijk uit diverse suikers, met name
glucose en fructose. De kleur van honing varieert van bijna
kleurloos tot donkerbruin. Honing kan vloeibaar, dikvloeibaar
of (gedeeltelijk of geheel) gekristalliseerd zijn.

Honing bestaat hoofdzakelijk uit diverse suikers, met name
glucose en fructose en uit pollen, alsmede uit eiwitten,
fermenten, organische zuren, mineralen, smaakstoffen,
vitamines, inhibines, enz.. De kleur van honing varieert van
bijna kleurloos over verschillende tinten van geel, groen,
bruin en soms ook rood tot bijna zwart. Honing kan
vloeibaar, dikvloeibaar of (gedeeltelijk of geheel) gekristalliseerd zijn.

(Amendement 30)
Bijlage II, derde alinea
Het is verboden stoffen aan de honing toe te voegen of daaraan
natuurlijke bestanddelen te onttrekken.

Het is verboden stoffen aan de honing toe te voegen of daaraan
bestanddelen zoals bv. pollen te onttrekken.

(Amendement 31)
Bijlage II, vierde alinea, punt 2
2. Vochtgehalte
− algemeen
− heidehoning (Calluna)
− industriehoning of bakkershoning

2. Vochtgehalte
ten hoogste 21%
ten hoogste 23%
ten hoogste 25%

− algemeen
− heidehoning (Calluna)
en industriehoning

ten hoogste 21%
ten hoogste 23%
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III.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen
en bepaalde soortgelijke producten (COM(95)0722 − C4-0404/96 − 96/0115(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen (1):
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 71)
Eerste visum
gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

(Amendement 33)
Zevende overweging
overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 93/102/EG van de Commissie (4), zijn vastgesteld, behoudens bepaalde afwijkingen moeten worden toegepast,

overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 97/4/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4), zijn vastgesteld, behoudens bepaalde afwijkingen
moeten worden toegepast,

(4)

(4)

PB L 291 van 25.11.1993, blz. 14.

PB L 43 van 14.2.1997, blz. 21.

(Amendement 34)
Achtste overweging
overwegende dat de toevoeging van vitaminen aan de in deze
richtlijn omschreven producten in bepaalde lidstaten is toegestaan, maar dat niet kan worden beslist deze mogelijkheid tot
de gehele Gemeenschap uit te breiden; dat het de lidstaten in
deze omstandigheden vrijstaat de toevoeging van vitaminen
aan hun nationale producten toe te staan dan wel te verbieden,
maar dat overeenkomstig de uit het Verdrag voortvloeiende
regels en beginselen het beginsel van het vrije verkeer van
goederen binnen de Gemeenschap in ieder geval moet worden
verzekerd;

overwegende dat de toevoeging van vitaminen aan de in deze
richtlijn omschreven producten in bepaalde lidstaten is toegestaan, maar dat om verwarring bij de consument te voorkomen, een specifieke benaming moet worden vastgesteld,
waardoor de consument wordt geı̈nformeerd over de
aanwezigheid van toegevoegde of aanvullende stoffen;

(Amendement 35)
Elfde overweging
overwegende dat de lidstaten, teneinde het ontstaan van
nieuwe belemmeringen voor het vrije verkeer te voorkomen, de
vaststelling van meer gedetailleerde regels en andere regels
dan die waarin deze richtlijn voorziet, voor de bedoelde
producten achterwege dienen te laten,

Schrappen

(Amendement 36)
Artikel 2
De lidstaten kunnen de toevoeging van vitaminen aan de in
bijlage I omschreven producten toestaan.

(1)
(*)

De lidstaten kunnen de toevoeging van vitaminen aan de in
bijlage I omschreven producten toestaan, mits de aanduiding
„met vitaminen” aan de benaming van de bedoelde producten wordt toegevoegd

Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.
PB C 231 van 9.8.1996, blz. 14.
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(Amendement 37)
Artikel 3, punt 4)
4) Voor vruchtensappen waaraan suikers zijn toegevoegd om
een zoete smaak te verkrijgen, omvat de etikettering de
aanduiding „gezoet” of „met toegevoegde suiker”,
gevolgd door de vermelding van de maximumhoeveelheid
toegevoegde suikers, berekend als droge stof en uitgedrukt
in gram per liter.

4) Voor vruchtensappen waaraan suikers zijn toegevoegd om
een zoete smaak te verkrijgen, omvat de etikettering de
aanduiding „gezoet” of „met toegevoegde suiker”,
gevolgd door de vermelding van de maximumhoeveelheid
toegevoegde suikers, berekend als droge stof en uitgedrukt
in gram per liter; deze maximumhoeveelheid mag niet
hoger zijn dan het natuurlijk suikergehalte van de
vrucht.

(Amendement 38)
Artikel 3, punt 5)
5) Wanneer met behulp van daartoe volstrekt noodzakelijke
stoffen de oorspronkelijke toestand wordt hersteld van:

5) Wanneer met behulp van daartoe volstrekt noodzakelijke
stoffen de oorspronkelijke toestand wordt hersteld van:

− vruchtensap, uitgaand van gconcentreerd vruchtensap;

− vruchtensap, uitgaand van gconcentreerd vruchtensap;

− vruchtenmoes, uitgaand van geconcentreerd vruchtenmoes,

− vruchtenmoes, uitgaand van geconcentreerd vruchtenmoes,

of wanneer aan

of wanneer aan

− geconcentreerd vruchtensap, gedehydreerd vruchtensap of nectar

− geconcentreerd vruchtensap, gedehydreerd vruchtensap of nectar

de eerder daaraan onttrokken aroma’s en mineralen weer
worden toegevoegd, behoeft de lijst van de daartoe
gebruikte ingrediënten niet op het etiket te worden vermeld.

de eerder daaraan onttrokken aroma’s, mineralen en pulp
weer worden toegevoegd, behoeft de lijst van de daartoe
gebruikte ingrediënten niet op het etiket te worden vermeld.

(Amendement 39)
Artikel 4
De lidstaten laten met betrekking tot de bedoelde producten de
vaststelling van meer gedetailleerde nationale bepalingen en
andere bepalingen dan die waarin deze richtlijn voorziet,
achterwege.

De lidstaten mogen met betrekking tot de bedoelde producten
meer gedetailleerde nationale bepalingen en andere bepalingen
dan die waarin deze richtlijn voorziet, vaststellen of handhaven, mits deze verenigbaar zijn met de algemene voorschriften van het Verdrag.

(Amendement 40)
Artikel 6
De aanpassingen van deze richtlijn aan de algemene communautaire voorschriften met betrekking tot levensmiddelen
alsmede aan de vooruitgang van de techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 7 vermelde procedure.

De aanpassingen van deze richtlijn aan de vooruitgang van de
techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 7 vermelde
procedure.

(Amendement 41)
Artikel 7 bis (nieuw)
Artikel 7 bis
Voor producten waaraan vitamines zijn toegevoegd omvat
de etikettering informatie met betrekking tot aard, gehalte
en tolerantie van de gebruikte vitamines.
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(Amendement 42)
Bijlage I, hoofdstuk I, lid 1, sub b)
b) Dezelfde benaming wordt eveneens gebruikt voor het
product dat wordt verkregen door aan geconcentreerd
vruchtensap de hoeveelheid water toe te voegen die bij het
concentreren aan het sap is onttrokken, alsmede het aroma
dat weer wordt toegevoegd door gebruikmaking van de
aromatische bestanddelen die bij het concentreren van het
desbetreffende vruchtensap of vruchtensappen van dezelfde soort zijn gewonnen. Het toegevoegde water moet met
name vanuit chemisch, microbiologisch en organoleptisch
oogpunt zodanige kenmerken hebben dat de essentiële
eigenschappen van het sap worden gewaarborgd. Het
toegevoegde water moet de volgende kenmerken hebben:
Nitraat: max. 25mg/L
Natrium: max. 20 mg/L
Electrisch geleidingsvermogen: max 400 Microsiemens/cm
Calcium: max. 100 mg/L
Magnesium: max. 30 mg/L
Kalium: max. 10 mg/L
Chloride: max. 25 mg/L
Het op deze manier verkregen product moet organoleptische en analytische kenmerken vertonen die gelijkwaardig
zijn aan die van het vruchtensap zoals omschreven onder
a) dat uit vruchten van dezelfde soort wordt verkregen.

b) Dezelfde benaming wordt eveneens gebruikt voor het
product dat wordt verkregen door aan geconcentreerd
vruchtensap de hoeveelheid water toe te voegen die bij het
concentreren aan het sap is onttrokken, alsmede het aroma
dat weer wordt toegevoegd door gebruikmaking van de
aromatische bestanddelen die bij het concentreren van het
desbetreffende vruchtensap of vruchtensappen van dezelfde soort zijn gewonnen. Het toegevoegde water moet met
name vanuit chemisch, microbiologisch en organoleptisch
oogpunt zodanige kenmerken hebben dat de essentiële
eigenschappen van het sap worden gewaarborgd. Het op
deze manier verkregen product moet organoleptische en
analytische kenmerken vertonen die gelijkwaardig zijn
aan die van het vruchtesap zoals omschreven onder a) dat
uit vruchten van dezelfde soort wordt verkregen.

(Amendement 43)
Bijlage I, hoofdstuk II, punt 1, vóór het eerste streepje, nieuw streepje
− Overeenkomstig artikel 2 en volgens de thans in een
aantal lidstaten toegepaste praktijken is de toevoeging
van vitaminen in de in deze Bijlage, punt I, sub a) en b),
2, 3 en 4 bedoelde producten toegestaan. Deze toevoeging vereist dat het etiket wordt voorzien van de
aanduiding „met vitaminen”.

IV.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel
of gedeeltelijk gedehydreerde verduurzaamde melk (COM(95)0722 − C4-0405/96 − 96/0116(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen (1):
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 72)
Eerste visum
gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,
(1)
(*)

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.
PB C 231 van 9.8.1996, blz. 20.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 44)
Zevende overweging
overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 93/102/EG van de Commissie (1), zijn vastgesteld, behoudend bepaalde afwijkingen moeten worden toegepast,

overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 97/4/EG van het Europees Parlement en de
Raad (1), zijn vastgesteld, behoudend bepaalde afwijkingen
moeten worden toegepast,

(1)

(1)

PB L 291 van 25.11.1993, blz. 14.

PB L 43 van 14.2.1997, blz. 21.

(Amendement 45)
Achtste overweging
overwegende dat de toevoeging van vitaminen aan de in deze
richtlijn omschreven producten in bepaalde lidstaten is toegestaan, maar dat niet kan worden beslist deze mogelijkheid tot
de gehele Gemeenschap uit te breiden; dat het de lidstaten in
deze omstandigheden vrijstaat de toevoeging van vitaminen
aan hun nationale producten toe te staan dan wel te verbieden,
maar dat, overeenkomstig de uit het Verdrag voortvloeiende
regels en beginselen, het beginsel van het vrije verkeer van
goederen binnen de Gemeenschap in ieder geval moet worden
verzekerd,

overwegende dat de toevoeging van vitaminen aan de in deze
richtlijn omschreven producten in bepaalde lidstaten is toegestaan en dat om verwarring bij de consument te voorkomen, een specifieke benaming moet worden vastgesteld,
waardoor de consument wordt geı̈nformeerd over de
aanwezigheid van toegevoegde of aanvullende stoffen;

(Amendement 46)
Elfde overweging
overwegende dat de lidstaten, teneinde het ontstaan van
nieuwe belemmeringen voor het vrije verkeer te voorkomen, de
vaststelling van meer gedetailleerde regels en andere regels
dan die waarin deze richtlijn voorziet, voor de bedoelde
producten achterwege dienen te laten,

Schrappen

(Amendement 47)
Artikel 2
De lidstaten kunnen de toevoeging van vitaminen aan de in
bijlage I omschreven producten toestaan.

De lidstaten kunnen de toevoeging van vitaminen aan de in
bijlage I omschreven producten toestaan mits de aanduiding
„met vitaminen” aan de benaming van bedoelde producten
wordt toegevoegd.

(Amendement 48)
Artikel 3, punt 5 bis) (nieuw)
5 bis)
Op het etiket voor de producten waaraan
vitaminen zijn toegevoegd moet de aard en het percentage van de gebruikte vitaminen worden vermeld.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 49)
Artikel 4
De lidstaten laten, met betrekking tot de bedoelde producten,
de vaststelling van meer gedetailleerde nationale bepalingen en
andere bepalingen dan die waarin deze richtlijn niet voorziet,
achterwege.

De lidstaten mogen, met betrekking tot de bedoelde producten
meer gedetailleerde nationale bepalingen en andere bepalingen
dan die waarin deze richtlijn voorziet, vaststellen of handhaven, mits deze verenigbaar zijn met de algemene voorschriften van het Verdrag.

(Amendement 50)
Artikel 5
De aanpassingen van deze richtlijn aan de algemene communautaire voorschriften met betrekking tot levensmiddelen
alsmede aan de vooruitgang van de techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 6 vermelde procedure.

De aanpassingen van deze richtlijn aan de vooruitgang van de
techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 6 vermelde
procedure.

(Amendement 51)
Bijlage I, punt 4, eerste streepje
− door sterilisatie, voor wat betreft de in punt 1, onder a) tot
en met d), genoemde producten,

− door warmtebehandeling (sterilisatie, UHT, ...) voor wat
betreft de in punt 1, onder a) tot en met d), genoemde
producten,

(Amendement 52)
Bijlage I, punt 4 bis (nieuw)
4 bis.

Toegelaten toevoegingen:

Overeenkomstig artikel 2 is de toevoeging van vitaminen
volgens de thans in een aantal lidstaten toegepaste praktijken toegestaan. Deze toevoeging vereist dat het etiket van
de producten in Bijlage I, punten 1 en 2, wordt aangevuld
met de aanduiding „met vitaminen”.

V.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of
-confituur, -gelei en -marmelade alsmede kastanjepasta (COM(95)0722 − C4-0406/96 − 96/0118
(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen (1):
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 73)
Eerste visum
gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,
(1)
(*)

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 60, lid 2 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.
PB C 231 van 9.8.1996, blz. 27.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 53)
Zevende overweging
overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 93/102/EG van de Commissie (1), zijn vastgesteld, behoudend bepaalde afwijkingen moeten worden toegepast,

overwegende dat de algemene regels inzake de etikettering van
levensmiddelen die bij richtlijn 79/112/EEG laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 97/4/EG van het Europees Parlement en de
Raad (1), zijn vastgesteld, behoudend bepaalde afwijkingen
moeten worden toegepast,

(1)

(1)

PB L 291 van 25.11.1993, blz. 14.

PB L 43 van 14.2.1997, blz. 21.

(Amendement 54)
Elfde overweging
overwegende dat de lidstaten, teneinde het ontstaan van
nieuwe belemmeringen voor het vrije verkeer te voorkomen, de
vaststelling van meer gedetailleerde regels en andere regels
dan die waarin deze richtlijn voorziet, voor de bedoelde
producten achterwege dienen te laten,

Schrappen

(Amendement 55)
Artikel 2, punt 4)
4) De etikettering dient de vermelding „... g suiker per
100 gram” te omvatten van het totaalgehalte aan suikers,
waarbij het vermelde cijfer de refractometrisch bepaalde
waarde van het eindproduct bij 20°C aangeeft met een
tolerantie van + 3 feractrometische graden.

4) Indien het restgehalte aan zwaveldioxide 30 mg/kg
overschrijdt, moet het etiket het percentage van het
restgehalte in het gewicht van het eindproduct vermelden: „...% zwaveldioxide”.

Deze vermelding hoeft evenwel niet te worden aangebracht indien de hoeveelheid suiker overeenkomstig richtlijn 90/496/EEG (1) op het etiket is vermeld.
(1)

PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40.

(Amendement 56)
Artikel 2, punt 4 bis) (nieuw)
4 bis) Voor producten waaraan vitamines zijn toegevoegd omvat de etikettering informatie met betrekking
tot aard, gehalte en tolerantie van de gebruikte vitamines.

(Amendement 57)
Artikel 2, punt 5)
5) De in de punten 3 en 4 bedoelde vermeldingen dienen in
duidelijk zichtbare letters in hetzelfde gezichtsveld als de
verkoopbenaming te worden aangebracht.

5) Wanneer de producten minder dan 63% aan oplosbare
droge stof bevatten moet de vermelding „Na opening in
koelkast bewaren” op het etiket staan. Deze aanduiding
is echter niet verplicht voor producten die in zeer
kleine hoeveelheden worden verkocht en meestal in één
keer worden geconsumeerd.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 58)
Artikel 3
De lidstaten laten, met betrekking tot de bedoelde producten,
de vaststelling van meer gedetailleerde nationale bepalingen en
andere bepalingen dan die waarin deze richtlijn voorziet,
achterwege.

De lidstaten mogen met betrekking tot de bedoelde producten
meer gedetailleerde nationale bepalingen en andere bepalingen
dan die waarin deze richtlijn voorziet, vaststellen of handhaven, mits deze verenigbaar zijn met de algemene voorschriften van het Verdrag.

(Amendement 59)
Artikel 5
De aanpassingen van deze richtlijn aan de algemene communautaire voorschriften met betrekking tot levensmiddelen
alsmede aan de vooruitgang van de techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 6 vermelde procedure.

De aanpassingen van deze richtlijn aan de vooruitgang van de
techniek worden vastgesteld volgens de in artikel 6 vermelde
procedure.

(Amendement 60)
Bijlage I, Hoofdstuk I, punt 1, eerste streepje, tweede alinea
De voor de bereiding van 1.000 g gebruikte hoeveelheid
vruchtenpulp en/of -moes bedraagt niet minder dan:

De voor de bereiding van 1.000 g gebruikte hoeveelheid
vruchtenpulp en/of -moes bedraagt niet minder dan:

350 g − in het algemeen;

350 g − in het algemeen en voor hele citrusvruchten die in
schijven of stukken worden gebruikt,

250 g − voor zwarte bessen, rozebottels en kweeperen;

250 g − voor zwarte bessen, rozebottels en kweeperen;

150 g − voor gember;

150 g − voor gember;

160 g − voor cashewappelen;

160 g − voor cashewappelen;

60 g − voor passievruchten.

60 g − voor passievruchten.

(Amendement 61)
Bijlage I, Hoofdstuk I, punt 1, tweede streepje, tweede alinea
De voor de bereiding van 1.000 g gebruikte hoeveelheid
vruchtenpulp en/of -moes bedraagt niet minder dan:

De voor de bereiding van 1.000 g gebruikte hoeveelheid
vruchtenpulp en/of -moes bedraagt niet minder dan:

450 g − in het algemeen;

450 g − in het algemeen met uitzondering van citrusvruchten.

350 g − voor zwarte bessen, rozebottels en kweeperen;

350 g − voor zwarte bessen, rozebottels en kweeperen;

250 g − voor gember;

250 g − voor gember;

230 g − voor cashewappelen;

230 g − voor cashewappelen;

80 g − voor passievruchten.

80 g − voor passievruchten.

(Amendement 62)
Bijlage I, Hoofdstuk III, tweede alinea
De lidstaten mogen evenwel toestaan dat de benamingen die
voor de in de punten 1 tot en met 4 omschreven producten zijn
voorbehouden, ook voor producten met een gehalte aan
oplosbare droge stof lager dan 60% worden gebruikt.

De producten omschreven onder 1 en 2 waarvan het
refractometrisch bepaalde gehalte aan oplosbare droge stof
tussen 45% en 60% schommelt mogen in de handel
gebracht worden onder de aangegeven verkoopbenamingen mits de etikettering (a) het verlaagd suikergehalte, en
(b) de waarschuwing „na opening koel bewaren” aangeeft.
In deze producten moet het fruitgehalte 10% hoger liggen.
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VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 63)
Bijlage II, vierde streepje
− sap van rode vruchten: uitsluitend aan jam (confituur) en
extra jam (extra confituur) die wordt bereid uit rozebottels,
aardbeien, frambozen, kruisbessen, rode bessen en pruimen;

− sap van rode vruchten: uitsluitend aan jam (confituur) en
extra jam (extra confituur) of aan gelei of extra gelei, die
wordt bereid uit rozebottels, aardbeien, frambozen, kruisbessen rode bessen en pruimen;

(Amendement 64)
Bijlage II, negende streepje
− schillen van citrusvruchten en bladeren van Pelargonium
odoratissimum: aan uit kweeperen bereide jam (confituur),
extra jam (extra confituur), gelei en extra gelei;

− schillen van citrusvruchten: aan uit kweeperen bereide jam
(confituur), extra jam (extra confituur), gelei en extra
gelei;

(Amendement 65)
Bijlage II, negende streepje bis (nieuw)
− bladeren van Pelargonium odoratissimum: aan uit
kweeperen bereide jam (confituur), extra jam (extra
confituur), gelei en extra gelei;

(Amendement 66)
Bijlage III, deel A, punt 1, derde streepje bis (nieuw)
− schillen van citrusvruchten: „de gewassen schil van de
vrucht met of zonder het vruchtvlees”

(Amendement 67)
Bijlage III, deel A, punt 3
3. vruchtenmoes

3. vruchtenmoes

het eetbare gedeelte van de gehele vrucht, geschild of van
pitten ontdaan, dat tot moes is verwerkt door zeven of door een
ander soortgelijk procédé;

het eetbare gedeelte van de gehele vrucht, zo nodig geschild of
van pitten ontdaan, dat tot moes is verwerkt door zeven of door
een ander soortgelijk procédé;

(Amendement 68)
Bijlage III, deel A, punt 5
5. Suikers

5. Suikers

de suikers waarvan het gebruik is toegestaan, namelijk:

de suikers waarvan het gebruik is toegestaan, namelijk:

1. de in Richtlijn 73/437/EEG omschreven suikers;

1. de in Richtlijn 73/437/EEG omschreven suikers;

2. fructose;

2. fructose;

3. de van de vruchten afkomstige suikers.

3. de van de vruchten afkomstige suikers;
3 bis.

ruwe rietsuiker.
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11. Besluit van de UEFA over de Coca-Cola Cup
B4-0024 en 0026/98

Resolutie over de UEFA en de Coca-Cola Cup

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat de Europese Unie het specifieke karakter van de sport en de autonomie van het
sportgebeuren dient te erkennen,
B. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 13 juni 1997 over de rol van de Europese Unie op
het terrein van de sport (1) erop aangedrongen heeft om „oplossingen te vinden die in de praktijk grote,
kleine en middelgrote, professionele... sportclubs niet ontmoedigen om aanzienlijke inspanningen te
verrichten... zodat zij hun educatieve en maatschappelijke rol kunnen... vervullen”,
C. overwegende dat er thans een conflict bestaat tussen de UEFA en de Engelse „Premier League” over
het aantal clubs dat aan het kampioenschap in de Eerste Divisie mag deelnemen,
D. overwegende dat de Engelse Voetbalbond, die alle beroepsvoetbalclubs vertegenwoordigt, juridisch
gezien volledig onafhankelijk is van de „Premier League”, die slechts bestaat uit de beroepsclubs in
de Eerste Divisie („Premiership”),
E. overwegende dat de Coca-Cola Cup georganiseerd wordt door de Voetbalbond en niet door de
„Premier League”,
F. overwegende dat de winnaars van de Voetbalbond Cup zich plachten te kwalificeren voor de UEFA
Cup (C3 Cup),
G. overwegende dat het besluit van de UEFA om de voorschriften te wijzigen door niet toe te staan dat de
winnaars van de Voetbalbond Cup zich kwalificeren voor de UEFA Cup arbitrair is en verband zou
kunnen hebben met het voornoemde conflict en aanzienlijke negatieve economische en sociale
consequenties voor een vrij groot aantal Engelse beroepsvoetbalclubs, met name in de lagere divisies,
zou kunnen hebben,
H. overwegende dat dit besluit tevens discriminerend geacht zou kunnen worden, aangezien de winnaars
van soortgelijke in andere Europese landen georganiseerde bondscups in de UEFA Cup zullen blijven
uitkomen,
I.

overwegende dat dit besluit een inbreuk vormt op artikel 86 van het EG-Verdrag betreffende misbruik
van een machtspositie,

J.

overwegende dat de economische activiteiten die de beroepssport genereert, niet uitgezonderd kunnen
worden van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht, en gelet op de enorme financiële
consequenties die vrijwel zeker uit dit besluit zullen voortvloeien,

1.

verzoekt de Commissie dit probleem bij voorrang te behandelen;

2.

verzoekt de UEFA haar besluit in het licht van het voorgaande te heroverwegen;

3.
verzoekt de UEFA zich er daarbij van te vergewissen dat alle voetbalbonden in de lidstaten
gelijkelijk behandeld worden;
4.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de regeringen en
parlementen van de lidstaten, de UEFA, de Engelse Voetbalbond en de „Premier League”.

(1)

PB C 200 van 30.6.1997, blz. 252.
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12. Betrekkingen Europa − Verenigde Staten
A4-0410/97
Resolutie over de mededeling van de Commissie „Europa en de VS houden hun blik op de toekomst
gericht” (COM(95)0411 − C4-0411/95)
Het Europees Parlement,
− gezien de mededeling van de Commissie (COM(95)0411 − C4-0411/95),
− gelet op de politieke verklaring en het gezamenlijk actieplan van de Europese Unie en de Verenigde
Staten, die in december 1995 in Madrid werden ondertekend,
− gelet op de EU-VS-topconferentie van 5 december 1997,
− gelet op zijn resolutie van 20 november 1997 over de nieuwe Transatlantische Agenda (EUVS-betrekkingen) (1),
− gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid en het advies
van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0410/97),
A. onder verwijzing naar het belang van de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie en haar
lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika, met name op het gebied van de fundamentele vrijheden
en de eerbiediging van de democratische regels,
B. overwegende dat de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op het punt staan
een nieuwe fase in te gaan als gevolg van het verdwijnen van de tweedeling in de wereld waardoor de
periode van de Koude Oorlog werd gekenmerkt,
C. erop wijzend dat de Euro-Amerikaanse betrekkingen zich op een evenwichtige wijze moeten
ontwikkelen en dat zij een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de versterking van de
internationale instellingen en de totstandbrenging van een nieuwe internationale orde die aanvaardbaar is voor allen,
D. ervan overtuigd dat de nieuwe internationale context vraagt om een vernieuwing van sectoren,
doelstellingen en methoden van de transatlantische samenwerking,
E. overtuigd van de noodzaak een verdergaande samenwerking te ontwikkelen in sectoren die zich als
nieuwe prioriteiten op het gebied van de veiligheid aandienen en waarvan een dreiging voor de vrede
uitgaat die zowel de Verenigde Staten als de Europese landen raakt,
F. van oordeel dat het wenselijk is om in het kader van de gemeenschappelijke samenwerkingsinstanties
over te gaan tot een nauwkeurige inventarisatie van de nieuwe prioritaire sectoren waar Europeanen
en Amerikanen wederzijds profijt zouden kunnen hebben van een verdergaande samenwerking, en
dan met name voor wat betreft het terrorisme, de grote georganiseerde criminaliteit, de handel in
verdovende middelen, het witwassen van geld, illegale migratie, de ontwikkeling van mafianetwerken
en de verspreiding van kernwapens,
G. overtuigd van de noodzaak om de samenwerking voort te zetten en uit te breiden ten aanzien van een
aantal onderdelen van het buitenlands beleid waar duidelijk sprake is van gemeenschappelijke
belangen, zoals de hervorming van de Verenigde Naties, als uitgevoerd door de secretaris-generaal,
de heer Kofi Annan, de voortzetting van de ontwikkelingshulp, het bevorderen van de democratie en
het eerbiedigen van de mensenrechten, met inbegrip van de principiële afschaffing van de doodstraf,
vredesacties, en de oprichting binnen bestaande internationale organisaties van doeltreffende
instrumenten voor preventieve diplomatie,
H. erop wijzende dat er nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen de EU en de VS ontstaan in
het noorden, dat de VS en drie EU-lidstaten behoren tot de oprichters van de Arctische Raad en dat de
Europese Raad de Commissie onlangs heeft verzocht om in 1998 een verslag over de noordelijke
dimensie van het EU-beleid op te stellen,

(1)

Deel II, punt 4 van de notulen van die datum.
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I.

in dit verband opmerkende dat, ondanks het ontbreken van een werkelijk Gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, het externe optreden van de EU doelmatiger gebleken is wanneer
dit in samenwerking met de VS plaatsvond, vooral wat betreft het beheer van de crises in het
voormalige Joegoslavië en het Midden-Oosten en overwegende dat alleen door een nauwere en
evenwichtige samenwerking tussen de EU en de VS duurzame oplossingen gevonden kunnen worden
voor crises waarin belangen van beide partijen op het spel staan;

J.

onder verwijzing naar het belang van de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten op het
gebied van defensie, en met name wijzend op de belangrijke rol die het Atlantisch Bondgenootschap
tijdens de periode van Koude Oorlog heeft gespeeld, maar van oordeel dat het thans in de nieuwe
internationale context noodzakelijk is een overigens ook door de Verenigde Staten zelf bepleite,
meerEuropese veiligheids- en defensie-identiteit te ontwikkelen,

K. evenwel betreurend dat er met betrekking tot de behandeling van het vraagstuk van de keuze van
nieuwe leden van de NAVO sprake was van een unilaterale opstelling, en dat tot dusverre geen
concreet gevolg is gegeven aan de resoluties van de Atlantische Raad van Berlijn betreffende de
totstandbrenging van een Europese defensie-entiteit in het kader van vernieuwde Atlantische
structuren,
L. betreurend dat de Amerikaanse regering, in tegenstelling tot de regeringen van bijna alle lidstaten van
de EU, niet bereid is tot ondertekening van de verklaring van Ottawa van 1997 waarbij het gebruik van
landmijnen wordt verboden, ondanks de vernietigende werking van dit wapen, die dag in dag uit in het
voormalige Joegoslavië wordt aangetoond,
M. eveneens betreurend dat het Amerikaanse Congres tot dusverre niet bereid schijnt te zijn zijn
verplichtingen aan de Verenigde Naties na te komen, doordat het de betaling van de achterstallige
Amerikaanse contributies blijft weigeren, waardoor het zowel zijn eigen geloofwaardigheid als de
financiële grondslag van de Verenigde Naties ondermijnt,
N. met nadruk wijzend op de dringende noodzaak eindelijk een reële inhoud te geven aan het beginsel
van de „Europese pijler” van het Bondgenootschap in een nieuwe continentale context die vereist dat
de Europese landen in geval van crisis kunnen beschikken over eigen militaire interventieinstrumenten die onafhankelijk van het beleid van de Verenigde Staten kunnen worden ingezet,
O. betreurend dat de Verenigde Staten ondanks de multilaterale verplichtingen die zij met name in het
kader van de WTO zijn aangegaan, zich op het gebied van de internationale handel het recht van
exterritoriale toepassing van hun nationale wetgeving hebben toegeëigend, alsmede het recht om
unilateraal internationale sancties opleggen die ernstige gevolgen hebben voor de transatlantische
samenwerking,
1.
verwelkomt de mededeling van de Commissie, de Nieuwe Transatlantische Agenda en het
gemeenschappelijke EU/VS-actieprogramma als waardevolle instrumenten ter versterking van de nog
steeds belangrijke transatlantische betrekkingen en hoopt dat deze initiatieven nog positievere resultaten
zullen opleveren;
2.
is van mening dat de versterking van de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten een
belangrijke factor blijft voor de stabiliteit van de internationale gemeenschap, maar dat deze versterking
gepaard moet gaan met een herstel van het evenwicht in de betrekkingen teneinde te kunnen komen tot een
werkelijk partnerschap;
3.
staat positief tegenover de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven op het gebied van de
internationale politiek, op voorwaarde dat daarbij het evenwicht tussen de partners in acht wordt genomen,
en dat met name de Europese Unie en de lidstaten daarbij niet uitsluitend als geldschieters worden
betrokken, en op voorwaarde dat er bij deze initiatieven rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van alle lidstaten van de EU in dicht bij de EU gelegen gebieden;
4.
wenst een versterking en verdieping van de dialoog en de samenwerking in een aantal prioritaire
sectoren die nieuwe uitdagingen vormen voor de internationale stabiliteit, en dan met name de bestrijding
van het terrorisme en de zware, georganiseerde criminaliteit, wereldwijde milieukwesties, de handel in
verdovende middelen en splijtstoffen en ook de bestrijding van de mensenhandel, de sexuele exploitatie
van kinderen en de illegale immigratie, allemaal praktijken die zich mede als gevolg van de opening van
de grenzen, de dereglementering van de internationale handel en de liberalisatie van het kapitaalverkeer op
verontrustende wijze uitbreiden;
5.
is van mening dat milieubescherming en een praktisch uitvoerbare politiek ter preventie van een
wereldwijde klimaatsverandering, tezamen met de nucleaire veiligheid en de bestrijding van de
verspreiding van kernwapens, voor de hand liggende onderwerpen voor samenwerking tussen de
Verenigde Staten en de Europese Unie zijn, en dat op die terreinen coherente gemeenschappelijke
initiatieven kunnen worden ontplooid die op het niveau van de gehele internationale gemeenschap
vruchten zouden kunnen afwerpen;
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6.
betreurt in dit verband het alles behalve op de toekomst gerichte standpunt van de VS met betrekking
tot de op de conferentie van Kyoto aan de orde gestelde problematiek van klimaatverandering, evenals de
Amerikaanse houding met betrekking tot bont dat afkomstig is van dieren die met voetklemmen gevangen
zijn;
7.
roept de Unie, haar lidstaten en de VS op om samen te werken bij de ontwikkeling van de arctische
en andere noordelijke regio’s in het kader van de Arctische Raad, en van de noordelijke dimensie van het
EU-beleid;
8.
dringt aan op een uitbreiding van de Euro-Amerikaanse samenwerking in het bijzonder binnen de
internationale instellingen op het gebied van het beheer van crisissituaties en het inzetten van
vredestroepen in conflictgebieden; is van mening dat de opneming van de Petersberg-missies de WEU in
staat zullen stellen in dergelijke omstandigheden een belangrijke rol te spelen en dat een EuroAmerikaanse ondersteuning ook de vorming van regionale vredestroepen zou kunnen vergemakkelijken,
iets waarmee in Afrika al een begin is gemaakt;
9.
doet een beroep op Commissie en Raad om als onderwerp op de Transatlantische Agenda het te
Ottawa goedgekeurde Internationale Verdrag tegen het gebruik van landmijnen op te nemen en er bij de
Verenigde Staten op aan te dringen dit te ondertekenen om niet een historische kans voorbij te laten gaan
om vrede en ontwapening naderbij te brengen;
10.
is van oordeel dat volksgezondheid en consumentenbescherming onderwerpen zijn waarbij een van
geval tot geval gedifferentieerde aanpak niet op zijn plaats is en dat daarom de EU en de VS het recht en de
plicht hebben om een niveau van bescherming vast te stellen dat het mogelijk maakt om gevaren waarvan
het bestaan wetenschappelijk is bewezen, het hoofd te bieden;
11.
verzoekt de Unie, de lidstaten en de Verenigde Staten hun inspanningen op het gebied van de
publieke ontwikkelingshulp te handhaven en te coördineren ten einde een optimale rationalisering van het
gebruik van de door beide partijen daaraan bestede kredieten mogelijk te maken; is van mening dat de
transatlantische dialoog tevens de mogelijkheid moet bieden om met name de Amerikaanse parlementsleden te wijzen op de negatieve gevolgen die bepaalde handelsinitiatieven, zoals de bij de WTO tegen de
GMO-bananen ingediende klacht, kunnen hebben voor het ontwikkelingsbeleid;
12.
meent dat de institutionele afspraken van de Nieuwe Transatlantische Agenda versterkt moeten
worden om een effectieve aanpak te verzekeren van het grote aantal thema’s dat in de dialoog aan de orde
zal moeten komen;
13.
doet een beroep op de Commissie om, ter bevordering van de ontwikkeling van minder
onevenwichtige betrekkingen, de Europese belangen op het gebied van de buitenlandse handelsbetrekkingen nauwlettend in het oog te houden en duidelijk en krachtig te verdedigen, en daarbij met name in het
kader van de onderhandelingen met de Verenigde Staten toe te zien op een strikte wederkerigheid van de
concessies, evenwichtigheid met betrekking tot de toegekende voordelen en globalisering („linkage”) van
de onderhandelingen, met name met betrekking tot de WTO-„panels”;
14.
richt opnieuw tot de Commissie het verzoek om democratische transparantie bij de handelsbesprekingen met de V.S. te waarborgen, door het Europees Parlement in kennis te stellen van de richtsnoeren
die zij denkt te volgen, in het bijzonder ten aanzien van de onderhandelingen over het MIA (Multilateraal
Investeringsakkoord);
15.
spreekt zijn veroordeling uit over de pogingen om een extraterritoriaal karakter toe te kennen aan
bepaalde nationale Amerikaanse wetten, zoals de wet-Helms-Burton en de wet-d’Amato-Kennedy,
hetgeen volledig in strijd is met de internationale verplichtingen die de Verenigde Staten zijn aangegaan,
en wenst dat men er in het kader van de transatlantische dialoog niet voor terugschrikt om deze delicate
onderwerpen in alle openheid te bespreken en men zich daarbij niet beperkt tot overeengekomen
onderwerpen waarover gemakkelijk consensus kan worden bereikt;
16.
stelt vast dat uit de recente en vermijdbare uitbreiding van het aantal handelsgeschillen tussen
Europa en de Verenigde Staten (wet-Helms-Burton en wet-d’Amato-Kennedy, fusie McDonnell-Boeing,
exclusiviteitscontracten, gascontract met Iran...) blijkt dat het noodzakelijk is dat de Europeanen
beschikken over dezelfde juridische instrumenten als de Amerikanen teneinde compromissen te bereiken
waarbij reëel rekening wordt gehouden met de Europese wensen en belangen;
17.
verzoekt de transatlantische samenwerkingsinstanties zich bezig te houden met het vraagstuk van
door deelstaten van een federatie of lagere overheden vastgestelde beperkingen van handel en
investeringen die een extraterritoriale draagwijdte hebben, teneinde te voorkomen dat besluiten als die
welke door de staat Massachusetts zijn genomen tegen Myanmar een algemeen karakter krijgen, en er in
het algemeen op toe te zien dat de ontmanteling van algemene protectie-instrumenten (zoals bijvoorbeeld
de „Buy American Act”) in elke sector vergezeld gaat van een daadwerkelijk verdwijnen van de
handelsbelemmeringen;
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18.
verzoekt de Verenigde Staten het verbod op de doodstraf te beschouwen als een uitbreiding van de
werkingssfeer van de grondrechten en deze straf daarom voorgoed af te schaffen;
19.
verzoekt de Commissie de ontwikkelingen met betrekking tot de NAFTA en het plan voor de
oprichting van een vrijhandelszone van de Amerika’s (FTAA), waarover de besprekingen in april 1998 in
Santiago de Chile zullen worden hervat, met bijzondere aandacht te volgen, gezien de gevolgen daarvan
voor de Europese handelsbelangen en teneinde met name de economische en culturele betrekkingen die de
lidstaten van de Unie en de landen van Latijns-Amerika nauw met elkaar verbinden, in stand te houden;
20.
acht het daarom zinvol ook de betrekkingen met Latijns-Amerika in het kader van de Nieuwe
Transatlantische Agenda tussen de EU en de VS te plaatsen;
21.
verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om de EU een grotere permanente
presentie te geven in bepaalde delen van de VS, en met name in Californië en aan de Westkust van
Amerika, en de ontwikkelingen op het gebied van de geavanceerde technologieën en in de audiovisuele
sector nauwgezetter te volgen, gelet op de asymmetrische betrekkingen die er op dit gebied tussen de EU
en de VS bestaan;
22.
keurt de extraterritoriale effecten van de wet-Helms-Burton en de wet-d’Amato-Kennedy sterk af
en steunt de door de EU geopende procedure voor geschillenbeslechting in het kader van de WTO; mocht
de „schikking” die de EU en de VS op 11 april 1997 hebben bereikt niet leiden tot een oplossing, dan zal de
EU moeten terugkeren tot de WTO-panelprocedure;
23.
gelast zijn bevoegde organen, en verzoekt de nationale parlementen van de lidstaten en het
Amerikaanse Congres de verschillende communicatiekanalen en ontmoetingsmogelijkheden waarover zij
beschikken aan te wenden om te bevorderen dat Euro-Amerikaanse crises worden voorkomen, met name
door de Amerikaanse parlementsleden erop te wijzen dat dezelfde politieke doelstellingen (bijvoorbeeld
de bestrijding van staatsterrorisme en de verdediging van de mensenrechten) ook kunnen worden
nagestreefd met andere, even legitieme vormen van aanpak (een strenge sanctiepolitiek of een
samenwerkingsbeleid in het kader waarvan partners worden gedwongen tot meer transparantie);
24.
dringt er bij de EU en de VS op aan om alles in het werk te stellen om hun buitenlands beleid en hun
externe acties te coördineren ter bevordering van democratie en de rechtstaat, en aldus te voorkomen dat
oneerlijke concurrentie ontstaat, die ten koste van de mensenrechten gaat;
25.
roept de EU en de VS op om hun beleid ten aanzien van controle op de export van wapens op basis
van overeengekomen criteria te coördineren ten einde te voorkomen dat de terughoudendheid bij de
export ongewild wordt ondermijnd, en om afzonderlijke initiatieven van de VS en de EU in die zin te
stimuleren; meent dat ook deze kwestie onderdeel moet zijn van de Nieuwe Transatlantische Agenda;
26.
wijst erop dat een van de belangrijkste elementen die kunnen bijdragen tot de versterking van de
Euro-Amerikaanse samenwerking wordt gevormd door de actieve medewerking van de vertegenwoordigers van de zakenwereld aan de transatlantische dialoog, omdat daarmee vooruitlopend op de
werkzaamheden van de onderhandelaars een significante bijdrage kan worden geleverd; vindt derhalve
dat zij moeten worden betrokken bij de vaststelling van de gespreksthema’s, zodat zij de reële problemen
behandelen die zich op het gebied van de toegang tot de markten voordoen;
27.
is van mening dat hun nauwe betrokkenheid bij de samenwerkingsmechanismen er ook toe zal
kunnen bijdragen crises te neutraliseren en de samenwerking te richten op concrete oplossingen die
bijdragen tot de opheffing van wettelijke belemmeringen voor handel en investeringen, en dat in dat kader
tevens op elkaar afgestemde acties ten aanzien van derde landen kunnen worden voorgesteld, bijvoorbeeld
met betrekking tot de toegang tot de Japanse markt, de bescherming van de intellectuele eigendom in
China en de inachtneming van fundamentele maatschappelijke en milieunormen;
28.
dringt er bij de EU op aan om het de Amerikaanse vertegenwoordigers duidelijk te maken dat het
volstrekt ontoelaatbaar is om normen op het gebied van volksgezondheid en consumentenbescherming te
veronachtzamen en dat er daarom strengere regels moeten gelden voor genetische engineering en dat het
verbod op de invoer van met hormonen behandeld rundvlees daarom naar behoren dient te worden
uitgevoerd;
29.
is ingenomen met de sluiting van de akkoorden betreffende een nieuwe transatlantische agenda en
het gezamenlijk actieplan, en wenst dat deze twee institutionele kaders de mogelijkheden bieden voor de
ontwikkeling van een bredere samenwerking en een verdieping van de dialoog tussen Europeanen en
Amerikanen en bijdragen tot de vernieuwing van de transatlantische band, die ook in de toekomst in een
door de ineenstorting van het communisme radicaal veranderd internationaal klimaat een essentiële factor
moet blijven die bijdraagt tot vrede en internationale stabiliteit;
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30.
is van mening dat een dergelijk perspectief tot de vorming van een breed institutioneel kader tussen
de twee partners moet leiden, waarbij meer interparlementaire samenwerking plaatsvindt en er ruimte is
voor het door de voorzitter van de Commissie, de heer Santer, in zijn inaugurele rede voor het Parlement in
1995 voorgestelde begrip van een nieuwe transatlantische markt;
31.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen
en de parlementen van de lidstaten alsmede de regering en het Congres van de Verenigde Staten.
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Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann
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BIJLAGE
Uitslag van de hoofdelijke stemmingen
(+) = voor
(−) = tegen
(O) = onthoudingen
1. Verslag Fayot A4-0006/98
Amendement 3, 2de deel
(+)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Manisco, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Wurtz
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose,
Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby
NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas,
Raschhofer, Stirbois, Vanhecke
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Lannoye,
Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon,
Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Ephremidis, Sornosa Martı́nez
NI: Cellai, Farassino, Musumeci
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin,
De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von
Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert,
Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos
Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen,
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Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin
David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz,
Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́,
Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cardona, Carrère d’Encausse, Chesa,
Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Marin, Pasty, Podestà,
Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini
(O)
ELDR: Väyrynen
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres, Marset
Campos, Mohamed Ali, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
PSE: Happart

2. Verslag Fayot A4-0006/98
Amendement 4, 1ste deel
(+)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Pettinari, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose,
Sandbæk, Seillier, Souchet
NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas,
Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon,
Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de
Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed,
Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL: Coates, Herzog, Ojala
NI: Cellai, Farassino, Musumeci
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin,
De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel,
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Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,
Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von
Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, De
Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama,
Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl,
Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas,
Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David
W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i
Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d’Encausse,
Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini
(O)
ELDR: Väyrynen
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa
Martı́nez, Wurtz
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
PSE: Happart

3. Verslag Fayot A4-0006/98
Amendement 2
(+)
ELDR: Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Krarup, Nicholson,
Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PPE: Galeote Quecedo
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PSE: Randzio-Plath
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(−)
ARE: De Lassus, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon,
Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, De Luca, de
Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed,
Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Wiebenga
GUE/NGL: Alavanos, Coates, Pettinari
NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez,
Musumeci, Stirbois, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Melo, Deprez,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer,
Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Plumb, Poettering, Poggiolini,
Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles
Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz
Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan
John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén,
Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika,
Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller,
Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini,
Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe,
Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d’Encausse,
Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Todini
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(O)
ELDR: Lindqvist, Väyrynen
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové
Peres, Manisco, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa
Martı́nez, Wurtz
PSE: Happart

4. Verslag Filippi A4-0002/98
Amendement 1
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Coates, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Ojala, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González,
Sornosa Martı́nez
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Lukas,
Martinez, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld,
Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan,
D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi,
Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo
y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Adam, d’Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama,
Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella,
Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens,
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Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki,
Florio, Gallagher, Garosci, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Mezzaroma, Podestà, Rosado
Fernandes, Tajani, Todini, Viceconte
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet
NI: Hager, Kronberger, Raschhofer
PPE: Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Grossetête, Soulier
PSE: Terrón i Cusı́
UPE: d’Aboville, Bazin, Cabrol, Carrère d’Encausse, Chesa, Di Prima, Donnay, Giansily, Hermange,
Killilea, Pasty, Poisson, Pompidou, Schaffner
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(O)
GUE/NGL: Wurtz
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Lööw, Theorin, Wibe

5. Verslag Filippi A4-0002/98
Amendement 2
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Coates, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra
González, Sornosa Martı́nez, Wurtz
I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson
NI: Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Fini, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez,
Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha,
Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Filippi, Florenz,
Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel,
Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese,
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Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta,
Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,
Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel,
Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.,
Viola, Virgin, Wieland
PSE: Adam, d’Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch,
Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D.,
Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos
Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann,
Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci,
Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson,
Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di
Prima, Florio, Garosci, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Marin, Mezzaroma, Podestà, Rosado Fernandes,
Viceconte
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, de Gaulle, Krarup, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier,
Souchet
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
UPE: d’Aboville, Bazin, Cabrol, Carrère d’Encausse, Chesa, Donnay, Giansily, Guinebertière, Pasty,
Poisson, Pompidou, Schaffner
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(O)
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Lööw, Theorin, Wibe

6. Verslag Cabrol A4-0406/97
Amendement 16
(+)
ARE: Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq,
De Luca, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Elmalan, Eriksson, González Álvarez,
Gutiérrez Dı́az, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler,
Pettinari, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson,
Wurtz
I-EDN: Blokland, van Dam
NI: Farassino, Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan
John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frutos Gama, Garcı́a Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner,
Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes,
Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki,
Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Manzella, Marinho, Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens, Newman,
Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin,
Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, Ewing, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon,
Vandemeulebroucke
I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Krarup, Nicholson, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel,
Martinez, Muscardini, Musumeci, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini
Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De
Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström,
Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,
Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher,
Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck,
Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère
d’Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin, Mezzaroma, Pasty,
Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Viceconte

2. 2. 98

2. 2. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 34/115
Woensdag, 14 januari 1998

(O)
ARE: González Triviño
I-EDN: Seillier
PPE: Schierhuber, Vaz Da Silva
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

7. Verslag Cabrol A4-0406/97
Ontwerpresolutie
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke, Weber Jup
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, De Clercq, De
Luca, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive,
Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson,
Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az,
Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Querbes,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson, Wurtz
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Krarup, Nicholson, Pinel, de Rose, Sandbæk,
Seillier, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Angelilli, Cellai, Fini, Hager, Kronberger, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi,
Raschhofer
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan,
D’Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi,
Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil,
Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kristoffersen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, Wieland
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli,
Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi,
Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcı́a
Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg,
Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinho, Marinucci,
Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán
López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
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Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, Bazin, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona,
Carrère d’Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Gallagher,
Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue,
Marin, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani,
Viceconte
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala,
Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(−)
NI: Tatarella
PPE: Bennasar Tous, Ferber, Herman, Langen, Malangré, Mann Thomas, Pomés Ruiz,
Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Schiedermeier
(O)
GUE/NGL: Ephremidis
NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke
PPE: Cederschiöld, Florenz, Jarzembowski, Klaß, Koch, Konrad

8. Verslag Souchet A4-0410/97
Amendement 13
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière,
Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive,
Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen,
Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Seppänen,
Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Bonde, Sandbæk
NI: Hager, Kronberger, Lukas, Raschhofer
PPE: Bianco, Böge, Castagnetti, Colombo Svevo, D’Andrea, Dimitrakopoulos, Graziani
PSE: Adam, Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti,
Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Cottigny, Crawley, Cunningham,
Dankert, Darras, De Coene, Denys, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama,
Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn,
Kuhne, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, Malone, Manzella,
Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López,
Morgan, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo,
Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer,
Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas,
Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waidelich, Walter,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann
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UPE: Daskalaki, Viceconte
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm,
Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, de Rose, Striby
NI: Angelilli, Antony, Blot, Dillen, Féret, Fini, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Muscardini, Musumeci,
Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cederschiöld,
Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo,
Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, Garcı́a-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça,
Menrad, Mombaur, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin,
Wieland, von Wogau
UPE: Poisson
(O)
I-EDN: des Places, Seillier
NI: Amadeo, Cellai
PPE: Konrad
UPE: d’Aboville, Azzolini, Cabrol, Carrère d’Encausse, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DONDERDAG 15 JANUARI 1998
(98/C 34/04)

DEEL I
Verloop van de vergadering
VOORZITTER: MEVROUW FONTAINE
Ondervoorzitter
(De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.)

De heer Schulz verzoekt namens de PSE-Fractie om terugverwijziging van het verslag naar de commissie overeenkomstig
artikel 129 van het Reglement.
Het woord wordt gevoerd door de leden Nassauer, namens de
PPE-Fractie, Dell’Alba, namens de ARE-Fractie, en Green,
laatstgenoemde over de woorden van de heer Nassauer.

1. Goedkeuring van de notulen
De heer Sturdy heeft medegedeeld dat hij vóór am. 2 op de
verordening over de GOM in de sectoren rijst en zaaizaad
(verslag Filippi − A4-0002/98) (zie deel I, punt 11) had willen
stemmen.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Bij HS (PPE, ARE) keurt het Parlement het verzoek om
terugverwijzing naar de commissie goed.
stemmen:
voor:
tegen:
onthoudingen:

477
252
223
2

*
*

*

Het woord wordt gevoerd door:
− mevrouw Van Dijk, die protest aantekent tegen de publicatie in het Zweedse dagblad „Aftonbladet” van 9 januari 1998
van een artikel waarin zeventien bij zes verschillende fracties
aangesloten leden van het Parlement worden beschuldigd van
mafiapraktijken op drugsgebied (de Voorzitter antwoordt dat
het Bureau deze kwestie in zijn vergadering van gisteren heeft
besproken en in beginsel heeft besloten tot de instelling van
een adequate unit om zo snel en doeltreffend mogelijk op
dergelijke beschuldigingen in te gaan);
− de heer Cornelissen die zich beklaagt over de werking van
de airconditioning in de gebouwen van het Parlement in
Straatsburg (de Voorzitter antwoordt dat de bevoegde diensten
zich bezighouden met deze kwestie);
− de leden Corbett en Guinebertière, beide laatstgenoemden
over de woorden van voorgaande spreker.

4. Vingerafdrukken van asielzoekers („Eurodac”-systeem) * (debat)
Mevrouw d’Ancona leidt haar verslag namens de Commissie
openbare vrijheden en binnenlandse zaken in over het ontwerp
van Akte van de Raad tot vaststelling van de overeenkomst
betreffende de oprichting van „Eurodac” voor het vergelijken
van vingerafdrukken van asielzoekers en de overeenkomst
opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, betreffende de oprichting van „Eurodac”
voor het vergelijken van vingerafdrukken van asielzoekers
(11079/97 − C4-0506/97 − 97/0915(CNS)) (A4-0402/97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Zimmermann, namens
de PSE-Fractie, Nassauer, namens de PPE-Fractie, Mohamed
Alı́, namens de GUE/NGL-Fractie, Voggenhuber, namens de
V-Fractie, Buffetaut, namens de I-EDN-Fractie, Vanhecke,
niet-ingeschrevene, en Blak.

2. Ingekomen stukken
De Voorzitter heeft van het volgend lid de volgende schriftelijke verklaring ter inschrijving in het register (art. 48 van het
Reglement) ontvangen:
− Muscardini, over de teruggave van goederen aan de
slachtoffers van de holocaust (nr. 0001/98).

3. Drugs (debat)
Aan de orde is het verslag van mevrouw d’Ancona namens de
Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken over de
ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad
betreffende harmonisatie van de drugswetgeving der lidstaten
(A4-0359/97).

VOORZITTER: DE HEER MARINHO
Ondervoorzitter
Het woord wordt gevoerd door de leden Reding, Sjöstedt,
Lindeperg, Pirker, Schulz en mevrouw Gradin, lid van de
Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 9 van deze notulen.
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5. Groenboek over de rol van de met wettelijke
controle belaste accountant (debat)

VOORZITTER: DE HEER DAVID W. MARTIN

Mevrouw Sierra González leidt haar verslag namens de
Commissie juridische zaken en rechten van de burger in over
het Groenboek van de Commissie: „De rol, de positie en de
aansprakelijkheid van de met de wettelijke controle belaste
accountant in de Europese Unie” (COM(96)0338 − C40451/96) (A4-0373/97).

De heer Tomlinson voert het woord over een gerucht volgens
hetwelk een uitgave van het Publicatieblad in het Fins zou zijn
ingetrokken en wegens de inhoud van de tekst opnieuw zou
moeten worden gedrukt. Hij wenst dat hiernaar onderzoek
wordt gedaan en dat het Parlement op de hoogte wordt gesteld
van het resultaat ervan. Hij vraagt voorts welke maatregelen
worden genomen opdat degenen die hiervoor verantwoordelijk
zijn de kosten van deze herdruk zullen dragen.

Het woord wordt gevoerd door de leden Oddy, namens de
PSE-Fractie, Palacio Vallelersundi, namens de PPE-Fractie,
Wijsenbeek, namens de ELDR-Fractie, Kellett-Bowman en
mevrouw Gradin, lid van de Commissie.

Ondervoorzitter

STEMMINGEN

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 16 van deze notulen.

6. Transitovervoer door de Alpen (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van zeven
mondelinge vragen aan de Commissie van de volgende leden:
− Simpson, namens de Fractie van de Partij van de Europese
Sociaaldemocraten, over de onderhandelingen tussen de EU en
Zwitserland − weg- en railvervoer (B4-1009/97);
− Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino en Telkämper, namens
de Fractie De Groenen in het Europees Parlement, over de
onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland − weg- en
railvervoer (B4-1014/97);
− Jarzembowski, namens de Fractie van de Europese Volkspartij, over de onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland
− weg- en railvervoer (B4-1105/97);
− Santini, namens de Fractie Unie voor Europa, over het
transitovervoer door de Alpen (B4-1106/97);
− Wijsenbeek, namens de Fractie van de Europese Liberale
en Democratische Partij, over het transitovervoer door de
Alpen (B4-1107/97);
− Leperre-Verrier, namens de Fractie Europese Radicale
Alliantie, over het transitovervoer door de Alpen (B4-1108/
97);
− Puerta en Papayannakis, namens de Confederale Fractie
Europees Unitair Links/Noords Groen Links,over het transitovervoer door de Alpen (B4-1015/97).
De heer Simpson licht mondelinge vraag B4-1009/97 toe.
Mevrouw Van Dijk licht mondelinge vraag B4-1014/97 toe.

7. Visserijproducten van de Azoren, Madeira,
de Canarische eilanden en Guyana * (stemming)
Verslag Medina Ortega − A4-0385/97
(Gewone meerderheid)
VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING COM(97)0389 −
C4-0451/97 − 97/0200(CNS):
Aangenomen amendementen: 1 en 2 en bloc; 13 bij ES
(189 vóór, 145 tegen, 7 onthoudingen); 3 t/m 8 en bloc; 11 bij
ES (204 vóór, 171 tegen, 8 onthoudingen); 14; 15 bij ES
(201 vóór, 180 tegen, 7 onthoudingen); 16 bij ES (205 vóór,
185 tegen, 6 onthoudingen)
Verworpen amendement: 10
Vervallen amendementen: 12 en 9
Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (deel II, punt 1).
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan (deel II,
punt 1).

8. BTW op telecommunicatiediensten
ming)

* (stem-

Verslag Cox − A4-0376/97
(Gewone meerderheid)
Het woord wordt gevoerd door de rapporteur die op grond van
artikel 129 van het Reglement om terugverwijzing van zijn
verslag naar de commissie verzoekt.
Het Parlement willigt het verzoek in.

De heer Jarzembowski licht mondelinge vraag B4-1105/97 toe.
De heer Santini licht mondelinge vraag B4-1106/97 toe.
De heer Wijsenbeek licht mondelinge vraag B4-1107/97 toe.
Mevrouw Leperre-Verrier licht mondelinge vraag B4-1108/97
toe.

9. Vingerafdrukken van asielzoekers („Eurodac”-systeem) * (stemming)
Verslag d’Ancona − A4-0402/97
(Gewone meerderheid)

De heer Van den Broek, lid van de Commissie, beantwoordt de
vragen.

ONTWERP VAN AKTE EN OVEREENKOMST 11079/97 −
C4-0506/97 − 97/0915(CNS):

Aangezien het tijdstip voor de stemmingen is aangebroken,
wordt het debat thans onderbroken. Het zal om 15.00 uur
worden voortgezet (deel I, punt 19).

Aangenomen amendementen: 1; 2 t/m 4 en bloc bij ES
(232 vóór, 181 tegen, 3 onthoudingen); 5 bij HS; 6; 7 bij ES
(233
vóór,

C 34/120

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2. 2. 98

Donderdag, 15 januari 1998

187 tegen, 0 onthoudingen); 9 bij ES (249 vóór, 181 tegen,
2 onthoudingen); 10 en 11 en bloc bij ES (262 vóór, 173 tegen,
3 onthoudingen); 12; 13; 14 en 15 en bloc; 16; 18 bij ES
(268 vóór, 172 tegen, 2 onthoudingen); 19 (1ste deel); 20 t/m
23 en bloc bij ES (244 vóór, 196 tegen, 2 onthoudingen); 24;
25; 26; 27 bij ES (245 vóór, 199 tegen, 0 onthoudingen); 28;
29; 30 en 31 en bloc bij ES (278 vóór, 174 tegen, 2 onthoudingen); 32; 33 t/m 38 en bloc
Verworpen amendementen: 39; 41; 8 bij HS; 42; 40 (1ste deel);
40 (2de deel) als gewijzigd bij ES (218 vóór, 231 tegen, 0 onthoudingen); 17 bij ES (217 vóór, 220 tegen, 3 onthoudingen);
19 (2de deel) bij ES (197 vóór, 219 tegen, 20 onthoudingen);
44 bij ES (213 vóór, 232 tegen, 1 onthouding); 45 bij ES
(148 vóór, 293 tegen, 2 onthoudingen); 46 (1ste deel); 47; 48
(1ste deel)

am. 8 (GUE/NGL):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

424
203
218
3

Bij HS (PPE) keurt het Parlement het ontwerp van Akte en de
overeenkomst aldus gewijzigd goed
Stemmen:
451
Voor:
269
Tegen:
177
Onthoudingen:
5
(deel II, punt 2).

Vervallen amendementen: 43; 46 (2de deel); 48 (2de deel)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:

Het woord werd gevoerd door:

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

− mevrouw McKenna om er na de stemming over am. 7 op
te wijzen dat haar fractie om HS over dit amendement had
verzocht (de Voorzitter antwoordde dat hij dit verzoek niet had
gekregen);
− de rapporteur om een mondeling amendement op am. 40
(tweede deel) voor te stellen strekkende tot vervanging van
„21” door „18”; mevrouw Roth, indiener van het amendement,
om in te stemmen met dit mondeling amendement en de
Voorzitter, die constateerde dat geen bezwaar werd gemaakt
tegen het in stemming brengen ervan.
Aparte stemming: am. 6 (UPE, PPE); 7; 9; 10 en 11 (UPE); 12
(UPE, PPE); 17; 18 (UPE); 20 t/m 23 (UPE); 24; 26 (PPE); 30
en 31 (UPE); 32 (GUE/NGL); 33 t/m 38 (UPE)
Stemming in onderdelen:

10. Transatlantische handel en economische
betrekkingen (stemming)
Verslag Erika Mann − A4-0403/97
(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE:
Aangenomen amendementen: 7; 6; 8; 9; 10; 11
Verworpen amendementen: 2; 12 bij HS; 3 (toevoeging) bij ES
(205 vóór, 229 tegen, 2 onthoudingen); 4 (toevoeging) bij ES
(208 vóór, 225 tegen, 2 onthoudingen); 5
Geannuleerd amendement: 1

am. 40 (PSE):
1ste deel: de woorden „die strafrechtelijk veroordeeld is en”
2de deel: „18”

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.

am. 19 (PPE):
1ste deel: 1ste alinea
2de deel: 2de alinea

Het woord werd gevoerd door:

am. 46 (PPE):
1ste deel: tekst zonder de woorden „met algemene stemmen”
2de deel: deze woorden
am. 48 (PPE):
1ste deel: tekst zonder de woorden „met algemene stemmen”
2de deel: deze woorden
Uitslag van de hoofdelijke stemming:
am. 5 (I-EDN):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

425
227
196
2

− de Voorzitter om erop te wijzen dat de rapporteur had
medegedeeld met am. 3 en vervolgens met am. 4 akkoord te
kunnen gaan, op voorwaarde dat zij als toevoeging zouden
worden beschouwd, en de heer Kreissl-Dörfler, indiener van
de amendementen, namens de V-Fractie, om hiermee in te
stemmen.

Uitslag van de hoofdelijke stemming:
am. 12 (ARE):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

442
122
271
49

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

2. 2. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 34/121
Donderdag, 15 januari 1998

11. Cohesie en informatiemaatschappij (stemming)
Verslag Sierra González − A4-0399/97
(Gewone meerderheid)

14. Koerdische vluchtelingen (stemming)
Ontwerpresoluties B4-0037, 0052, 0063, 0065, 0070,
0071, 0094/98
ONTWERPRESOLUTIES B4-0037, 0052, 0065, 0071 en
0094/98:

ONTWERPRESOLUTIE:
Aangenomen amendementen: 2; 3; 1 bij HS
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, par. 15 bij ES (217 vóór, 197 tegen, 10 onthoudingen), met uitzondering van par. 9 die werd verworpen.
Aparte stemming: overw. G, I, par. 9, 15, 20 (PPE)
Stemming in onderdelen:
overw. A (V):
1ste deel: tekst zonder de woorden „aangezien zij er in
aanzienlijke mate... concurrerender wordt”
2de deel: deze woorden

− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Swoboda, Colajanni en Schulz, namens de PSE-Fractie,
Nassauer, Oostlander en Viola, namens de PPE-Fractie,
Azzolini en Daskalaki, namens de UPE-Fractie,
Wiebenga, namens de ELDR-Fractie,
Vinci, Pettinari, Alavanos en Papayannakis, namens de
GUE/NGL-Fractie,
Vandemeulebroucke
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 7).
(Ontwerpresoluties B4-0063 en 0070/98 komen te vervallen).

Uitslag van de hoofdelijke stemming:
am. 1 (I-EDN):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

438
222
212
4

15. Bedrijfsverplaatsingen naar en investeringen
in derde landen (stemming)
2de verslag Sainjon − A4-0392/97
(Gewone meerderheid)

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

12. Voortgezette beroepsopleiding (stemming)
Verslag Waddington − A4-0405/97
(Gewone meerderheid)
ONTWERPRESOLUTIE:

Aangenomen amendementen: 2; 3 als gewijzigd
Verworpen amendement: 1
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.

Verworpen amendement: 1
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 5).

13. Werknemersparticipatie in bedrijfswinsten
(PEPPER II) (stemming)
Verslag Hermange − A4-0292/97
(Gewone meerderheid)
ONTWERPRESOLUTIE:

Het woord werd gevoerd door:
− de rapporteur om een mondeling amendement op am. 3
voor te stellen strekkende tot schrapping van de woorden „van
vaststelling” en de heer Schwaiger die namens de PPE-Fractie
zei akkoord te gaan met het aldus gewijzigde amendement.
Aparte stemming: overw. O, par. 11 (UPE)
Uitslag van de hoofdelijke stemming:
overw. J (UPE):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

435
366
35
34

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.

par. 12 (UPE):
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

429
398
4
27

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 6).

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 8).

De Voorzitter deelde mede dat de rapporteur hem had gewezen
op een fout in de Franse versie van am. 4, waarvoor van de
Duitse versie diende te worden uitgegaan.
Aangenomen amendementen: 3 bij ES (235 vóór, 187 tegen,
11 onthoudingen); 4
Verworpen amendementen: 1 en 2
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16. Groenboek over de rol van de met wettelijke
controle belaste accountant (stemming)
Verslag Sierra González − A4-0373/97
(Gewone meerderheid)

2de verslag Sainjon − A4-0392/97
− schriftelijk: de leden Ribeiro, namens de GUE/NGLFractie, Lang; Blot; Elmalan; Berthu; Souchet; Kirsten M.
Jensen, Blak, Sindal, Iversen
*

ONTWERPRESOLUTIE:

*

*

Aangenomen amendement: 1

Rectificaties stemgedrag

Verworpen amendement: 3

Verslag Erika Mann − A4-0403/97
am. 12:

Vervallen amendement: 2
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.

mevrouw Roth-Behrendt had niet tegen maar vóór willen
stemmen.
de heer Imaz San Miguel en mevrouw Ferrer hadden vóór
willen stemmen.

Aparte stemming: par. 6 (I-EDN)

2de verslag Sainjon − A4-0392/97

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 9).

overw. J:
mevrouw Sandbæk had vóór willen stemmen.

*
*

*

Stemverklaringen:

overw. J en par. 12:
mevrouw Cederschiöld had niet vóór willen stemmen maar
zich van stemming willen onthouden.
de heer Cushnahan had vóór willen stemmen.
de heer Cassidy had niet vóór maar tegen willen stemmen.

Verslag Medina Ortega − A4-0385/97
− schriftelijk: de leden Andersson, Waidelich, Lööw, Ahlqvist, Theorin
Verslag d’Ancona − A4-0402/97

EINDE VAN DE STEMMINGEN
(De vergadering wordt om 12.55 uur onderbroken en om
15.00 uur hervat.)

− mondeling: de heer Berthu, namens de I-EDN-Fractie
− schriftelijk: de leden Miranda; Svensson, Sandbæk, Eriksson, Lindqvist, Gahrton, Bonde, Seppänen, Lindholm, Schörling, Holm; Theorin, Ahlqvist; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal,
Iversen; Andersson, Waidelich, Lööw; Le Gallou
Verslag Erika Mann − A4-0403/97
− schriftelijk: de leden Novo, namens de GUE/NGL-Fractie;
Sjöstedt, Svensson, Eriksson

VOORZITTER: DE HEER PODESTÁ
Ondervoorzitter
De heer Parigi voert het woord, met de motivering dat het om
een punt van orde gaat, over de protestactie van de veehouders
in Italië (de Voorzitter ontneemt hem het woord, aangezien het
niet om een punt van orde gaat).

Verslag Sierra González − A4-0399/97
− mondeling: de heer Pinel, namens de I-EDN-Fractie
− schriftelijk: de leden Caudron; Ephremidis; Cushnahan;
Cellai; Bernardini; Darras
Verslag Waddington − A4-0405/97
− schriftelijk: de leden Leperre-Verrier, namens de AREFractie; Caudron; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen
Verslag Hermange − A4-0292/97
− schriftelijk: de leden Ribeiro, namens de GUE/NGLFractie; Lang; Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Andersson, Waidelich, Lööw, Ahlqvist
Situatie van de Koerdische vluchtelingen
− mondeling: mevrouw Aelvoet, namens de V-Fractie
− schriftelijk: de leden Striby, namens de I-EDN-Fractie;
Ripa di Meana; Berthu; Ephremidis; Kirsten M. Jensen, Blak,
Sindal, Iversen

17. 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 artikelen
189 B en 189 C van het EG-Verdrag de gemeenschappelijke
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 de
Commissie inzake:
− Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautaire
actieprogramma „Europees vrijwilligerswerk voor jongeren”
(C4-0007/98 − 96/0318(COD))
verwezen naar
ten principale: CULT
voor advies: BEGR, ONTW
rechtsgrondslag: Art. 126 EG-Verdrag;
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− Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad
betreffende gedecentraliseerde samenwerking (C4-0008/98 −
95/0159(SYN))
verwezen naar
ten principale: ONTW
voor advies: BEGR, BCON
rechtsgrondslag: Art. 130 W EG-Verdrag;

− Puerta, Papayannakis, Moreau en González Álvarez,
namens de GUE/NGL-Fractie, over het transitoverkeer door de
Alpen (B4-0031/98);
− Leperre-Verrier, Dell’Alba en Saint-Pierre, namens de
ARE-Fractie, over het transitoververkeer door de Alpen (B40032/98).
De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.

− Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening (EG) van de
Raad tot wijziging van verordening (EEG) 3821/85 betreffende
het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van
richtlijn 88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de
controle op de toepassing van verordening (EEG) Nr. 3820/85
en verordening (EEG) Nr. 3821/85 (C4-0009/98 − 94/
0187(SYN))

20. Communautaire bijstand (debat)

verwezen naar
ten principale: VERV
voor advies: WERK, ECON

De heer Goerens leidt zijn verslag namens de Commissie
ontwikkelingssamenwerking in over een efficiëntere communautaire bijstand (A4-0388/97).

rechtsgrondslag: Art. 075 EG-Verdrag;

De heer Fabra Vallés leidt zijn verslag namens de Commissie
begrotingscontrole in over het speciaal verslag nr. 2/97 van de
Europese Rekenkamer over de humanitaire hulp van de
Europese Unie van 1992 tot 1995 (C4-0219/97) (A4-0391/97).
Hij voert tevens het woord als rapporteur voor advies van de
Commissie begrotingscontrole voor verslag A4-0388/97.

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt
om zich uit te spreken gaat bijgevolg morgen, vrijdag
16 januari 1998, in.

18. Verzoek om opheffing van de immuniteit van
de heer Campos
De Voorzitter deelt mede van de bevoegde Portugese autoriteiten een verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer
Campos te hebben ontvangen.
Overeenkomstig artikel 6 van het Reglement wordt dit verzoek
naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten, verwezen.

19. Transitovervoer door de Alpen (voortzetting
van het debat)
Het woord wordt gevoerd door de leden Ghilardotti, namens de
PSE-Fractie, Ferber, namens de PPE-Fractie, Svensson,
namens de GUE/NGL-Fractie, Voggenhuber, namens de VFractie, Dell’Alba, namens de ARE-Fractie, Van Dam, namens
de I-EDN-Fractie, Swoboda, Ebner, Kreissl-Dörfler, Rehder,
Stenzel en de heer Van den Broek, lid van de Commissie.
De Voorzitter deelt mede van de volgende leden de volgende
ontwerpresoluties overeenkomstig artikel 40, lid 5 van het
Reglement te hebben ontvangen:
− Kreissl-Dörfler, Van Dijk, Tamino, Voggenhuber en Telkämper, namens de V-Fractie, over de onderhandelingen
tussen de Europese Unie en Zwitserland over het vervoer over
land (B4-0027/98);
− Wijsenbeek, namens de ELDR-Fractie, over transitovervoer door de Alpen (B4-0028/98);
− Simpson, namens de PSE-Fractie en Jarzembowski,
namens de PPE-Fractie, over de onderhandelingen tussen de
EU en Zwitserland − vervoer over land (B4-0029/98);
− Danesin, Parodi, Santini, Podestà, Donnay en Bazin,
namens de UPE-Fractie, over het transitovervoer door de
Alpen (B4-0030/98);

Stemming: deel I, punt 5 van de notulen van 16 januari 1998.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van twee
verslagen.

Het woord wordt gevoerd door de leden Plooij-Van Gorsel,
rapporteur voor advies van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie, en Carlotti, rapporteur voor
advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking.
Aangezien het tijdstip van het actualiteitendebat is aangebroken, wordt het debat thans onderbroken; het zal na het
actualiteitendebat worden voortgezet (deel I, punt 29).

VOORZITTER: DE HEER IMBENI
Ondervoorzitter
ACTUALITEITENDEBAT
Aan de orde is het debat over actuele, dringende en bijzonder
belangrijke kwesties (zie deel I, punt 2 van de notulen van
dinsdag 13 januari 1998 voor de titels en indieners van de
ontwerpresoluties).

21. Situatie in Chiapas (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van zes
ontwerpresoluties (B4-0056, 0057, 0066, 0073, 0085 en 0095/
98).
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Salafranca Sánchez-Neyra, Bertens,
Cabezón Alonso, Hory, Carnero González en Tamino.
Het woord wordt gevoerd door de leden Newens, namens de
PSE-Fractie,Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, en de heer
Van den Broek, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.
Stemming: deel I, punt 25 van deze notulen.
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VOORZITTER: DE HEER COT

22. Gedragscode voor wapenexport (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van zes
ontwerpresoluties (B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 en 0104/
98).
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Titley, Bertens, Fabra Vallés, Pradier en
Schroedter.

Ondervoorzitter
Kenia
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Mulder en Hory.

Het woord wordt gevoerd door mevrouw Thors, namens de
ELDR-Fractie, en de heer Van den Broek, lid van de Commissie.

Het woord wordt gevoerd door de leden Malone, namens de
PSE-Fractie, en Giansily,namens de UPE-Fractie.

De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.

De heer Van den Broek voert het woord over het punt
„Mensenrechten” in zijn geheel.

Stemming: deel I, punt 26 van deze notulen.

De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.

23. Mensenrechten (debat)

Stemming: deel I, punt 27 van deze notulen.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van 22 ontwerpresoluties (B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079, 0087, 0103, 0059,
0077, 0100, 0060, 0072, 0078, 0089, 0098, 0054, 0080, 0102,
0076, 0097, 0035 en 0084/98).

24. Aanslag van de ETA (debat)

Klonen van mensen

Aan de orde is ontwerpresolutie B4-0069/98.

Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Baldi, Desama, Monfils, Liese, Pradier,
Papayannakis en Tamino.

De heer Pomés Ruiz licht de ontwerpresolutie toe.

Het woord wordt gevoerd door de leden Gebhardt, namens de
PSE-Fractie, Trakatellis, namens de PPE-Fractie, Kaklamanis,
namens de UPE-Fractie, Breyer, namens de V-Fractie, Blokland, namens de I-EDN-Fractie, Amadeo, niet-ingeschrevene,
White, Carlo Casini en Lannoye.
Ingoesjië
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Habsburg-Lothringen, Dupuis en
Schroedter.
Het woord wordt gevoerd door de heer Blot, niet-ingeschrevene.
Democratische Republiek Kongo
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Stasi en Giansily.
Het woord wordt gevoerd door de heer Fassa, namens de
ELDR-Fractie,

Het woord wordt gevoerd door de leden Aparicio Sánchez,
namens de PSE-Fractie, von Habsburg, namens de PPEFractie, Sierra González, namens de GUE/NGL-Fractie, Pradier, namens de ARE-Fractie, Imaz San Miguel en de heer Van
den Broek, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming: deel I, punt 28 van deze notulen.
STEMMINGEN
(Gewone meerderheid)

25. Situatie in Chiapas (stemming)
Ontwerpresoluties B4-0056, 0057, 0066, 0073, 0085 en
0095/98
ONTWERPRESOLUTIES B4-0056, 0057, 0066, 0073 en
0095/98:

Bescherming van de aboriginals in Australië
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Macartney et Kerr.
Mevrouw Aelvoet voert het woord namens de V-Fractie.
Terdoodveroordelingen
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Bertens, Dupuis en McKenna.
Tibet
Om de ontwerpresoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Dupuis en Aelvoet.
Het woord wordt gevoerd door de leden Colajanni, namens de
PSE-Fractie, Posselt, namens de PPE-Fractie, en Bertens,
namens de ELDR-Fractie.

− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden
Karamanou, Newens en Cabezón Alonso, namens de
PSE-Fractie
Salafranca Sánchez-Neyra, Galeote Quecedo, Soulier, De
Esteban Martı́n en Oomen-Ruijten, namens de PPEFractie
Bertens, namens de ELDR-Fractie
Kreissl-Dörfler, Tamino, Telkämper, Orlando en Ripa di
Meana, namens de V-Fractie
González Triviño, Novo Belenguer, Hory en Dell’Alba,
namens de ARE-Fractie
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:
Verworpen amendementen: 3; 4; 1; 6; 2; 7; 8
Geannuleerd amendement: 5
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De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.

Verworpen amendementen: 3; 4; 6; 7 bij ES (58 vóór,
141 tegen, 13 onthoudingen); 1 bij HS

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 10).

Vervallen amendement: 10

(Ontwerpresolutie B4-0085/98 komt te vervallen.)

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.

26. Gedragscode voor wapenexport (stemming)

Uitslag van de hoofdelijke stemming:

Ontwerpresoluties B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 en
0104/98

am. 8 (PPE)
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

218
122
94
2

am. 2 (PPE)
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

219
138
90
1

am. 5 (PPE)
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

219
148
57
14

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 11).

am. 1 (V)
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

220
63
142
15

27. Mensenrechten (stemming)

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12 a)).

ONTWERPRESOLUTIES B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086
en 0104/98:
− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Titley, Swoboda en Wiersma, namens de PSE-Fractie
Oostlander, namens de PPE-Fractie
Bertens, namens de ELDR-Fractie
Wurtz, Jové Peres, Alavanos, Ribeiro, Papayannakis,
Sornosa Martı́nez en Gutiérrez Dı́az
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:
Verworpen amendementen: 1; 2; 3
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.

Ontwerpresoluties B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079,
0087, 0103, 0059, 0077, 0100, 0060, 0072, 0078, 0089,
0098, 0054, 0080, 0102, 0076, 0097, 0035 en 0084/98

Klonen van mensen
ONTWERPRESOLUTIES B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079,
0087/98:
− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Green, Cot en Bowe, namens de PSE-Fractie
Tindemans, Trakatellis, Carlo Casini en Oomen-Ruijten,
namens de PPE-Fractie
Pasty, Azzolini, Pompidou, Scapagnini en Baldi, namens
de UPE-Fractie
Monfils, namens de ELDR-Fractie
Papayannakis, González Álvarez, Ainardi, Manisco,
Theonas, Ojala, Sjöstedt, Marset Campos en Gutiérrez
Dı́az, namens de GUE/NGL-Fractie
Hory, Pradier en Macartney, namens de ARE-Fractie
Sandbæk en Blokland, namens de I-EDN-Fractie
Aelvoet, Hautala, Ahern, McKenna, Schörling, Graefe zu
Baringdorf, Lannoye en Tamino
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:
Aangenomen amendementen: 8 bij HS; 2 bij HS; 9 bij ES
(145 vóór, 60 tegen, 8 onthoudingen); 5 bij HS; 11

(Ontwerpresolutie B4-0103/98 komt te vervallen.)

Ingoesjië
ONTWERPRESOLUTIES B4-0059, 0077 en 0100/98:
− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Apolinário, namens de PSE-Fractie
Habsburg-Lothringen, namens de PPE-Fractie
Carrère d'Encausse en Van Bladel, namens de UPE-Fractie
Alavanos en Mohamed Alı̀, namens de GUE/NGL-Fractie
Schroedter en Gahrton, namens de V-Fractie
Dupuis, Dell'Alba en Hory, namens de ARE-Fractie
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12 b)).

Democratische Republiek Kongo
ONTWERPRESOLUTIES B4-0060 en 0072/98:
− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Apolinário, namens de PSE-Fractie
Tindemans en Stasi, namens de PPE-Fractie
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Pasty, Azzolini, Van Bladel en Caccavale, namens de
UPE-Fractie
André-Léonard, Fassa en Bertens, namens de ELDRFractie
Pettinari en Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie
Aelvoet en Telkämper, namens de V-Fractie
Dell’Alba
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen (overw. C bij ES (139 vóór, 68 tegen, 5 onthoudingen)), met uitzondering van par. 4 die werd verworpen.

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12 c)).

Aparte stemming: overw. C (PSE), par. 4 (PSE, ELDR)

Het woord werd gevoerd door:
− de heer Apolinário om uiteen te zetten waarom zijn fractie
om aparte stemming over overw. C had verzocht.

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12 g)).
Bescherming van de aboriginals in Australië
ONTWERPRESOLUTIE B4-0078/98:

Kenia

Bij ES (115 vóór, 85 tegen, 13 onthoudingen) neemt het
Parlement de resolutie aan (deel II, punt 12 d)).

ONTWERPRESOLUTIES B4-0035 en 0084/98:

(Ontwerpresoluties B4-0089 en 0098/98 komen te vervallen.)
Terdoodveroordelingen
ONTWERPRESOLUTIE B4-0054/98
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12 e)).
ONTWERPRESOLUTIES B4-0080 en 0102/98:
− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Apolinário, namens de PSE-Fractie
Cars, namens de ELDR-Fractie
Manisco, Sierra González, Alavanos en Ephremidis,
namens de GUE/NGL-Fractie
Aglietta en McKenna, namens de V-Fractie
Dupuis en Dell'Alba, namens de ARE-Fractie
Caccavale
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, met uitzondering van par. 4 die werd verworpen
bij ES (101 vóór, 104 tegen, 7 onthoudingen).
Aparte stemming: par. 4 (PPE)
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12 f)).

− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Apolinário, namens de PSE-Fractie
Günther en Maij-Weggen, namens de PPE-Fractie
Watson, Mulder, Fassa en Bertens, namens de ELDRFractie
Pettinari, namens de GUE/NGL-Fractie
Aelvoet en Telkämper, namens de V-Fractie
Hory, namens de ARE-Fractie
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 12 h)).

28. Aanslag van de ETA (stemming)
ONTWERPRESOLUTIE B4-0069/98:
Zijn medeindieners van de ontwerpresolutie, de leden:
Medina Ortega, Dührkop Dührkop, Miranda de Lage, namens
de PSE-Fractie
Bertens, namens de ELDR-Fractie
González Triviño en Novo Belenguer, namens de ARE-Fractie
Aangenomen amendement: 1
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.
Aparte stemming: par. 5 (ELDR)

Tibet

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 13).

ONTWERPRESOLUTIES B4-0076 en 0097/98:
− gezamenlijke ontwerpresolutie ingediend door de leden:
Colajanni en Swoboda, namens de PSE-Fractie
Habsburg-Lothringen, Posselt, Moorhouse en Maij-Weggen, namens de PPE-Fractie
Pasty, Van Bladel en Caccavale, namens de UPE-Fractie
Bertens, namens de ELDR-Fractie
Aglietta, Tamino, Aelvoet, Ripa di Meana en Gahrton,
namens de V-Fractie
Dupuis, Dell’Alba en Hory, namens de ARE-Fractie
ter vervanging van deze ontwerpresoluties door een nieuwe
tekst:

EINDE VAN HET ACTUALITEITENDEBAT

29. Communautaire bijstand (voortzetting van
het debat)
Het woord wordt gevoerd door de leden Vecchi, namens de
PSE-Fractie, Corrie, namens de PPE-Fractie, Ryynänen,
namens de ELDR-Fractie, Telkämper, namens de V-Fractie,
Hory, namens de ARE-Fractie, Sandbæk, namens de I-EDN-
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Fractie, Howitt, Blokland, Wynn die uitsluitend het woord
voert over het verslag Fabra Vallés, Maij-Weggen, Bösch en de
heer Van den Broek, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.
Stemming: deel I, punt 6 van de notulen van 16 januari 1998.

9.00 uur
− Stemming over de teksten waarover het debat is gesloten
− Verslag Torres Couto over schuldverlichting in zwaarverschuldigde ACS-landen (1)
− Verslag Macartney over de visserijbetrekkingen met Letland * (1)
− Gecombineerde behandeling van zes mondelinge vragen
over berggebieden en structuurfondsen

30. Agenda voor de volgende vergadering
De Voorzitter deelt mede dat de agenda voor de vergadering
van morgen, vrijdag 16 januari 1998, als volgt is vastgesteld:

Julian PRIESTLEY
Secretaris-generaal

(De vergadering wordt om 19.15 uur gesloten.)
(1)

Stemming na sluiting van het debat.

Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ
Ondervoorzitter
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DEEL II
Teksten aangenomen door het Europese Parlement

1. Visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en
Guyana *
A4-0385/97
Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling ter compensatie van de
door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en het Franse departement Guyana
(COM(97)0389 − C4-0451/97 − 97/0200(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 1)
Titel
Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van
een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere
ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde
visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische
eilanden en het Franse departement Guyana

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van
een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere
ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde
visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische
eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion
Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst van het
voorstel

(Amendement 2)
Vijfde overweging
overwegende dat deze gebieden kampen met specifieke ontwikkelingsproblemen, met name wegens de uit hun ultraperifere ligging voortvloeiende extra kosten voor de afzet van
bepaalde producten; dat de Gemeenschap, om het concurrentievermogen van bepaalde producten van de visserijsector uit
deze gebieden ten opzichte van die uit andere gebieden van de
Gemeenschap op peil te houden, voor de visserijsector maatregelen heeft vastgesteld om voor 1992 en 1993 de extra kosten
te compenseren; dat deze maatregelen, na afloop, in 1994 en
voor de periode 1995-1997 zijn voortgezet bij de verordeningen (EG) nr. 1503/94 en (EG) nr. 2337/95 van de Raad; dat het
dienstig blijkt om de regeling ter compensatie van de extra
kosten van verwerking en afzet van bepaalde visserijproducten
(tonijn en demersale soorten voor de Azoren; tonijn, zwarte
haarstaartvis en makreel voor Madeira; tonijn, sardines,
makreel, aquacultuurproducten, koppotigen, tong en zeebrasem voor de Canarische eilanden; garnaal voor Guyana) met
ingang van 1998 voort te zetten;

(*)

PB C 292 van 26.9.1997, blz. 5.

overwegende dat deze gebieden kampen met specifieke ontwikkelingsproblemen, met name wegens de uit hun ultraperifere ligging voortvloeiende extra kosten voor de afzet van
bepaalde producten; dat de Gemeenschap, om het concurrentievermogen van bepaalde producten van de visserijsector uit
deze gebieden ten opzichte van die uit andere gebieden van de
Gemeenschap op peil te houden, voor de visserijsector maatregelen heeft vastgesteld om voor 1992 en 1993 de extra kosten
te compenseren; dat deze maatregelen, na afloop, in 1994 en
voor de periode 1995-1997 zijn voortgezet bij de verordeningen (EG) nr. 1503/94 en (EG) nr. 2337/95 van de Raad; dat het
dienstig blijkt om de regeling ter compensatie van de extra
kosten van verwerking en afzet van bepaalde visserijproducten
(tonijn en demersale soorten voor de Azoren; tonijn, zwarte
haarstaartvis en makreel voor Madeira; tonijn, sardines,
makreel, aquacultuurproducten, koppotigen, tong en zeebrasem voor de Canarische eilanden; garnaal voor Guyana; tonijn
en zwaardvis voor Réunion) met ingang van 1998 voort te
zetten;
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 13)
Vijfde overweging bis (nieuw)
overwegende dat de begrotingsautoriteit, gezien het bijzondere karakter van de vastgestelde maatregel − het opnemen van het eiland Réunion − op de hoogte gehouden moet
worden van de tenuitvoerlegging van deze verordening,

(Amendement 3)
Zevende overweging bis (nieuw)
overwegende dat het absoluut noodzakelijk is zich te
houden aan het minimum van 30 m diepte voor de visserij
op het continentale plat;

(Amendement 4)
Artikel 1
Er wordt een regeling ingesteld om de door de ultraperifere
ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde
visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische
eilanden en het Franse departement Guyana te compenseren.

Er wordt een regeling ingesteld om de door de ultraperifere
ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde
visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische
eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion te
compenseren.

(Amendement 5)
Artikel 2, lid 3, sub a)
a) 152 ecu per ton voor de verse markt bestemde tonijn, voor
in totaal ten hoogste 10 400 ton per jaar;

a) 152 ecu per ton voor de verse markt bestemde tonijn, voor
in totaal ten hoogste 11 321 ton per jaar;

(Amendement 6)
Artikel 2, lid 3, sub b)
b) 56 ecu per ton ingevroren tonijn, voor in totaal ten hoogste
3 500 ton per jaar;

b) 56 ecu per ton ingevroren tonijn, voor in totaal ten hoogste
1 000 ton per jaar;

(Amendement 7)
Artikel 2, lid 3, sub c)
c) 56 ecu per ton voor sardines en makreel die bestemd zijn
om te worden ingevroren, voorstel voor in totaal ten
hoogste 7 000 ton per jaar;

c) 56 ecu per ton voor sardines en makreel die bestemd zijn
om te worden ingevroren, voorstel voor in totaal ten
hoogste 4 000 ton per jaar;
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 8)
Artikel 2, lid 3, sub d)
d) 105 ecu per ton voor verwerking bestemde sardines en
makreel, voor in totaal ten hoogste 10 500 ton per jaar;

d) 105 ecu per ton voor verwerking bestemde sardines en
makreel, voor in totaal ten hoogste 12 100 ton per jaar;

(Amendement 11)
Artikel 2, lid 4, alinea bis (nieuw)
4. Teneinde de visbestanden zo goed mogelijk te
beschermen kan deze steun variëren naargelang de
omvang van de gevangen garnalen, zonder dat afbreuk
wordt gedaan aan de toegekende totale kredieten.

(Amendement 14)
Artikel 2, lid 4 bis (nieuw)
4 bis.
Voor Réunion omvat de in artikel 1 bedoelde
regeling de betaling van een bedrag van 1 000 ecu per ton
tonijn en zwaardvis, voor in totaal ten hoogste 1 000 ton per
jaar, mits de overeenkomstige bedragen niet afgetrokken
worden van het budget voor de steun aan de Azoren,
Madeira, de Canarische eilanden en het Franse departement Guyana.

(Amendement 15)
Artikel 4 bis (nieuw)
Artikel 4 bis
De Commissie doet de begrotingsautoriteit jaarlijks vóór
1 mei een verslag toekomen over de tenuitvoerlegging van
deze verordening, samen met een bijgewerkt financieel
memorandum.

(Amendement 16)
Artikel 6
De Commissie dient om de drie jaar, en voor het eerst op
1 januari 2001, bij het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s
een verslag in over de toepassing van de bij deze verordening
vastgestelde maatregelen, eventueel vergezeld van passende
voorstellen voor aanpassingen die nodig zouden blijken te zijn
om de in artikel 1 genoemde voorstellen te bereiken.

De Commissie dient om de drie jaar, en voor het eerst op
1 januari 2001, bij het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s
een verslag in over de toepassing van de bij deze verordening
vastgestelde maatregelen, eventueel vergezeld van passende
voorstellen voor aanpassingen die nodig zouden blijken te zijn
om de in artikel 1 genoemde voorstellen te bereiken. Dit
verslag moet een oordeel mogelijk maken over de toepassing van de beginselen van gezond financieel beheer en
kostenbeheersing en de resultaten bevatten van een kosten/
batenanalyse.
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Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling ter compensatie van de
door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en het Franse departement Guyana
(COM(97)0389 − C4-0451/97 − 97/0200(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(97)0389 − 97/0200(CNS) (1),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag (C4-0451/97),
− gezien het verslag van de Commissie over de toepassing van een regeling ter compensatie van de door
de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de
Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en het Franse departement Guyana (COM(97)0388),
− gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie
(A4-0385/97),
1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, zoals gewijzigd door het Parlement;

2.
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;
3.
wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan
te brengen in het voorstel van de Commissie;
4.

(1)

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PB C 292 van 26.9.1997, blz. 5.

2. Vingerafdrukken van asielzoekers („Eurodac”-systeem)

*

A4-0402/97
Ontwerp van Akte van de Raad tot vaststelling van de overeenkomst betreffende de oprichting van
„Eurodac” voor het vergelijken van vingerafdrukken van asielzoekers en de overeenkomst
opgesteld op grond van artikel K. 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de
oprichting van „Eurodac” voor het vergelijken van vingerafdrukken van asielzoekers (11079/97 −
C4-0506/97 − 97/0915(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 1)
Ontwerpakte, eerste visum bis (nieuw)
na raadpleging van het Europees Parlement,
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 2)
Bijlage (overeenkomst), eerste overweging
herinnerend aan de doelstelling om de beleidsmaatregelen van
de lidstaten inzake asiel te harmoniseren, zoals geformuleerd
door de Europese Raad van Straatsburg van 8 en 9 december
1989, en verder uitgewerkt door de Europese Raad van
Maastricht van 9 en 10 december 1991 en de Europese Raad
van Brussel van 10 en 11 december 1993, alsook door de
Commissie in haar mededeling over het immigratie- en
asielbeleid van 23 februari 1994;

eraan herinnerend dat de verwezenlijking van de doelstelling
om de beleidsmaatregelen van de lidstaten inzake asiel te
harmoniseren, zoals geformuleerd door de Europese Raad van
Straatsburg van 8 en 9 december 1989, en verder uitgewerkt
door de Europese Raad van Maastricht van 9 en 10 december
1991 en de Europese Raad van Brussel van 10 en 11 december
1993, alsook door de Commissie in haar mededeling over het
immigratie- en asielbeleid van 23 februari 1994, een noodzakelijke voorwaarde is voor de oprichting van het Eurodacsysteem, aangezien de lidstaten uiteenlopende criteria hanteren voor het verlenen van asiel, met name op grond van
hun buitenlands beleid;

(Amendement 3)
Bijlage (overeenkomst), vierde overweging
Zich bewust van de noodzaak maatregelen te nemen om te
voorkomen dat de verwezenlijking van dit doel leidt tot
situaties waarin de asielzoeker te lang in het ongewisse blijft
over het gevolg dat aan zijn verzoek kan worden gegeven en
verlangend aan elke asielzoeker de waarborg te geven dat zijn
aanvraag door een van de lidstaten wordt behandeld en te
voorkomen dat asielzoekers successievelijk van de ene lidstaat
naar de andere worden gestuurd zonder dat een van deze staten
zich bevoegd verklaart voor de behandeling van het asielverzoek,

Zich bewust van de noodzaak maatregelen te nemen om te
voorkomen dat de verwezenlijking van dit doel leidt tot
situaties waarin de asielzoeker te lang in het ongewisse blijft
over het gevolg dat aan zijn verzoek kan worden gegeven,
verlangend aan elke asielzoeker de waarborg te geven dat zijn
aanvraag door een van de lidstaten wordt behandeld en te
voorkomen dat asielzoekers successievelijk van de ene lidstaat
naar de andere worden gestuurd of naar een derde land waar
hun aanvragen niet zullen worden behandeld volgens
criteria die vergelijkbaar zijn met die welke in de Europese
Unie van toepassing zijn zonder dat een van de lidstaten zich
bevoegd verklaart voor de behandeling van het asielverzoek,

(Amendement 4)
Bijlage (overeenkomst), achtste overweging
Overwegende dat deze gegevens slechts verwerkt mogen
worden onder strikte inachtneming van het Verdrag van de
Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dat op 28 januari 1981 te Straatsburg is ondertekend,

Overwegende dat bij de verwerking van deze gegevens de
meest strikte vertrouwelijkheidsnormen in acht moeten
worden genomen en dat deze verwerking slechts mag
plaatsvinden met inachtneming van het Verdrag van de Raad
van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot
de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dat op
28 januari 1981 te Straatsburg is ondertekend, alsmede met
inachtneming van de andere normen die in de Europese
Unie van toepassing zijn,

(Amendement 5)
Bijlage (overeenkomst), artikel 1, lid 1
1.
Door de lidstaten wordt een systeem, „Eurodac” geheten,
aangelegd en beheerd dat uitsluitend tot doel heeft vast te
stellen, welke staat krachtens de Overeenkomst van Dublin
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek
dat bij een lidstaat is ingediend.

1. De lidstaten verstrekken de gegevens die noodzakelijk
zijn voor de goede werking van een systeem, „Eurodac”
geheten, dat uitsluitend tot doel heeft vast te stellen, welke
staat krachtens de Overeenkomst van Dublin verantwoordelijk
is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij een lidstaat
is ingediend. Het systeem wordt beheerd door de Commissie.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 6)
Bijlage (overeenkomst), artikel 1, lid 3
3.
Onverminderd het gebruik dat de lidstaat van oorsprong
kan maken van de aan Eurodac verstrekte gegevens in andere
overeenkomstig zijn nationaal recht ingestelde gegevensbestanden, mag de verwerking in Eurodac van vingerafdrukken
en andere persoonsgegevens uitsluitend plaatsvinden ten
behoeve van de in artikel 15, lid 1, van de Overeenkomst van
Dublin vermelde doeleinden.

3. Onverminderd het gebruik dat de lidstaat van oorsprong
kan maken van de in Eurodac opgeslagen gegevens in andere
overeenkomstig zijn nationaal recht ingestelde gegevensbestanden, mag de verwerking in Eurodac van vingerafdrukken
en andere persoonsgegevens uitsluitend plaatsvinden ten
behoeve van de in artikel 15, lid 1, van de Overeenkomst van
Dublin vermelde doeleinden.

(Amendement 7)
Bijlage (overeenkomst), artikel 1, lid 3 bis (nieuw)
3 bis. De beperking van het gebruik van het systeem op
grond van de voorafgaande leden moet zeer strikt worden
opgevat. Het Eurodac-systeem mag in geen geval de gebieden of doelstellingen verruimen.

(Amendement 9)
Bijlage (overeenkomst), artikel 1, lid 3 ter (nieuw)
3 ter. De lidstaten gebruiken het Eurodac-systeem met
volledige inachtneming van de bepalingen van het Verdrag
van Genève van 1951, gewijzigd bij het Protocol van
New York van 1967, het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
van 1950 en de normen voor de bescherming van gegevens
die ten minste vergelijkbaar zijn met de normen die op
grond van de communautaire voorschriften gewaarborgd
zijn.

(Amendement 10)
Bijlage (overeenkomst), artikel 2, punt 4, streepjes
− de mededeling van de lidstaten aan de centrale eenheid
voor opslag in de centrale gegevensbank en de mededeling
aan de lidstaten van de resultaten van de door de centrale
eenheid verrichte vergelijking, en

− de mededeling door de lidstaten van persoonlijke gegevens aan de centrale eenheid voor opslag in de centrale
gegevensbank en de mededeling aan de lidstaten van de
resultaten van de door de centrale eenheid verrichte
vergelijking, en

− de opslag van gegevens rechtstreeks door de lidstaten in de
centrale gegevensbank en de rechtstreekse mededeling
van de vergelijkingsresultaten aan die lidstaten;

− de opslag van persoonlijke gegevens rechtstreeks door de
lidstaten in de centrale gegevensbank en de rechtstreekse
mededeling van de vergelijkingsresultaten aan die lidstaten;

(Amendement 11)
Bijlage (overeenkomst), artikel 2, punt 5)
5) wordt verstaan onder „persoonsgegevens”, iedere informatie betreffende een geı̈dentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd
een persoon die direct of indirect kan worden geı̈dentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer
of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend
zijn voor zijn fysieke identiteit;

5) wordt verstaan onder „persoonsgegevens”, iedere in artikel 5, lid 1, punten 1 tot en met 6 genoemde informatie
betreffende een geı̈dentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd
een persoon die direct of indirect kan worden geı̈dentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer
of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend
zijn voor zijn/haar fysieke identiteit;
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 12)
Bijlage (overeenkomst), artikel 2, punt 7)
7) wordt verstaan onder „land van de zetel”, de lidstaat
waar de centrale eenheid is gevestigd.

Schrappen

(Amendement 13)
Bijlage (overeenkomst), artikel 3, lid 1
1.
Er wordt een centrale eenheid opgericht in de lidstaat die
is aangewezen om, voor rekening van de lidstaten, de centrale
gegevensbanken te beheren waarin de vingerafdrukken van
asielzoekers worden opgeslagen (1). De centrale eenheid wordt
uitgerust met een systeem voor de geautomatiseerde herkenning van vingerafdrukken.

(1)

1. Binnen de Commissie wordt een centrale eenheid opgericht om de centrale gegevensbanken te beheren waarin de
vingerafdrukken van asielzoekers worden opgeslagen. De
centrale eenheid wordt uitgerust met een systeem voor de
geautomatiseerde herkenning van vingerafdrukken.

In een later stadium moet worden bekeken hoe het besluit tot aanwijzing
van de lidstaat die voor het beheer van Eurodac verantwoordelijk is, moet
worden genomen.

(Amendement 14)
Bijlage (overeenkomst),artikel 3, lid 3
3.
Voorzover de overeenkomst geen andersluidende bepalingen bevat, geldt voor het beheer van de centrale eenheid het
nationale recht van het land van de zetel.

3. De interne bepalingen voor het beheer van de centrale
eenheid worden door de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met
gekwalificeerde meerderheid aangenomen.

(Amendement 15)
Bijlage (overeenkomst), artikel 3, lid 4
4.
Het land van de zetel legt aan de Raad een jaarverslag
over de activiteiten van de centrale eenheid voor.

4.
De Commissie legt aan de Raad en het Europees
Parlement een jaarverslag over de activiteiten van de centrale
eenheid voor.
(In de gehele tekst „het land van de zetel” vervangen door „de
Commissie”.)

(Amendement 16)
Bijlage (overeenkomst), artikel 4, lid 1
1.
De lidstaten nemen, in overeenstemming met hun nationale wetgeving, onverwijld de vingerafdrukken van elke
asielzoeker van ten minste 14 jaar oud en zenden de in artikel 5, lid 1, punten 1 tot en met 6, genoemde gegevens
onverwijld toe aan de centrale eenheid.

1. De lidstaten nemen, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en met eerbiediging van de in het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden vastgelegde garanties, onverwijld
de vingerafdrukken van elke asielzoeker van ten minste 14 jaar
oud en zenden de in artikel 5, lid 1, punten 1 tot en met 6,
genoemde gegevens onverwijld toe aan de centrale eenheid.
Overeenkomstig artikel 11, lid 1 wordt de asielzoeker bij
het nemen van zijn vingerafdrukken op de hoogte gebracht
van het doel daarvan.
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(Amendement 18)
Bijlage (overeenkomst), artikel 4, lid 5
5.
De centrale eenheid deelt de vergelijkingsresultaten
terstond mee aan de lidstaat van oorsprong, samen met de in
artikel 5, lid 1, genoemde gegevens in verband met de
vingerafdrukken die, naar de mening van de centrale eenheid,
dermate gelijkend zijn dat zij kunnen worden beschouwd als
overeenstemmend met de vingerafdrukken die de lidstaat heeft
toegezonden. Indien de technische omstandigheden zulks
toelaten, mogen de vergelijkingsresultaten rechtstreeks worden gemeld aan de lidstaat van oorsprong.

5. De centrale eenheid deelt de vergelijkingsresultaten
terstond mee aan de lidstaat van oorsprong, samen met de in
artikel 5, lid 1, genoemde gegevens in verband met de
vingerafdrukken waarvan de centrale eenheid heeft vastgesteld dat zij overeenkomen met de vingerafdrukken die de
lidstaat heeft toegezonden. Indien de technische omstandigheden zulks toelaten, mogen de vergelijkingsresultaten rechtstreeks worden gemeld aan de lidstaat van oorsprong.

(Amendement 19)
Bijlage (overeenkomst), artikel 4, lid 7
7.
De Raad neemt de uitvoeringsbepalingen aan die nodig
zijn om de in dit artikel vastgestelde procedures toe te passen.

7. De uitvoeringsbepalingen die nodig zijn om de in dit
artikel vastgestelde procedures toe te passen worden door de
Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van
het Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid
aangenomen.

(Amendement 20)
Bijlage (overeenkomst), artikel 5, lid 1, alinea bis (nieuw)
Deze lijst van gegevens mag noch via een protocol bij deze
overeenkomst, noch op enige andere wijze worden uitgebreid tot andere informatie.

(Amendement 21)
Bijlage (overeenkomst), artikel 5, lid 1 bis (nieuw)
1 bis. In geen geval mogen de gegevens over de namen en
de gegevens inzake het asielverzoek geregistreerd worden.

(Amendement 22)
Bijlage (overeenkomst), artikel 6, lid 1
1.
Elke reeks gegevens als vermeld in artikel 5, lid 1, wordt
in de centrale gegevensbank bewaard voor een periode van tien
jaar vanaf de laatste datum waarop de vingerdrukken zijn
genomen. Daarna worden de gegevens automatisch door de
centrale overheid uit de centrale gegevensbank verwijderd.

1. Elke reeks gegevens als vermeld in artikel 5, lid 1, wordt
in de centrale gegevensbank bewaard voor een periode van vijf
jaar vanaf de laatste datum waarop de vingerdrukken zijn
genomen. Daarna worden de gegevens automatisch door de
centrale overheid uit de centrale gegevensbank verwijderd.

(Amendement 23)
Bijlage (overeenkomst), artikel 6, lid 1 bis (nieuw)
1 bis. Indien een asielzoeker echter overeenkomstig de
bepalingen van het Verdrag van Genève van 1951, gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967, of
de tijdelijke beschermingsvoorschriften van de Europese
Unie is erkend, worden zijn gegevens uiterlijk binnen een
maand uit de centrale gegevensbank verwijderd. In dit
geval verwijderen ook de lidstaten die via Eurodac kennis
van de gegevens hebben genomen, deze gegevens binnen
dezelfde termijn uit hun systemen.
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(Amendement 24)
Bijlage (overeenkomst), artikel 6 bis, lid 2
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6, worden de
gegevens over een persoon die overeenkomstig de bepalingen
van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, gewijzigd bij het
Protocol van New York van 31 januari 1967, in een lidstaat als
vluchteling is erkend en toegelaten, uit de centrale gegevensbank verwijderd. Overeenkomstig artikel 9 worden die gegevens verwijderd door de lidstaat van oorsprong, zodra die
lidstaat verneemt dat de betrokkene door een lidstaat als
vluchteling is erkend en toegelaten.

Schrappen

(Amendement 25)
Bijlage (overeenkomst), artikel 6 bis, lid 3
3.
Vijf jaar na de ingebruikneming van de centrale gegevensbank besluit de Raad, op basis van betrouwbare
statistieken over de personen die in een lidstaat een asielverzoek hebben ingediend nadat zij in een andere lidstaat waren
erkend en toegelaten, of er aanleiding is om op de in lid 2
bedoelde bepaling terug te komen.

Schrappen

(Amendement 26)
Bijlage (overeenkomst), artikel 6 bis, lid 4
4.
De Raad stelt de voor het opstellen van deze statistieken
nodige uitvoeringsbepalingen vast (1).

(1)

Schrappen
(De ontwerpverklaring in de bijlage vervalt.)

Zie de ontwerpverklaring voor de Raadsnotulen in de bijlage bij de bijlage.

(Amendement 27)
Bijlage (overeenkomst), artikel 7, lid 1, sub e)
e) de rechtmatigheid van het gebruik van de door de centrale
eenheid toegezonden resultaten van de vingerafdrukkenvergelijking.

e) het rechtmatige gebruik van de door de centrale eenheid
toegezonden resultaten van de vingerafdrukkenvergelijking, uitsluitend voor de vaststelling van de verantwoordelijkheid van de lidstaat van oorsprong volgens
de Overeenkomst van Dublin.

(Amendement 28)
Bijlage (overeenkomst), artikel 9, lid 2
2.
Elke lidstaat bepaalt welke nationale autoriteiten toegang hebben tot de in de centrale gegevensbank opgeslagen
gegevens. Elke lidstaat zendt de depositaris de lijst van die
autoriteiten toe.

2. Elke lidstaat stelt een lijst voor met de namen van de
autoriteiten die toegang hebben tot de in de centrale gegevensbank opgeslagen gegevens.

(Amendement 29)
Bijlage (overeenkomst), artikel 12, lid 1, alinea bis (nieuw)
De lidstaten waarborgen dat de controleautoriteit beschikt
over personeel met voldoende kennis van dactyloscopische
gegevens.
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(Amendement 30)
Bijlage (overeenkomst), artikel 13, lid 5 bis (nieuw)
5 bis. Het gemeenschappelijke controleorgaan beschikt
over personeel met voldoende kennis van dactyloscopische
gegevens.

(Amendement 31)
Bijlage (overeenkomst), artikel 13, lid 9 bis (nieuw)
9 bis. Het gemeenschappelijke controleorgaan kan bijstand verlenen aan de betrokken persoon in de uitoefening
van zijn rechten inzake rechtzetting of verwijdering van
gegevens overeenkomstig artikel 11, lid 8.

(Amendement 32)
Bijlage (overeenkomst), artikel 13 bis (nieuw)
Artikel 13 bis
1. Een Europese gegevensbeschermer die door het Europees Parlement wordt benoemd, heeft rechtstreeks toegang
tot het systeem, kan klachten behandelen en kan de
vergaderingen van de gemeenschappelijke controleautoriteit bijwonen.
2. Deze Europese gegevensbeschermer brengt jaarlijks
verslag uit aan het Europees Parlement, de Commissie en
de Raad zonder de namen van de personen voor wie hij
optreedt te vermelden.

(Amendement 33)
Bijlage (overeenkomst), artikel 16, titel en eerste alinea
Prejudiciële beslissingen

Prejudiciële beslissingen en andere rechtsmiddelen

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is
bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te
doen over de uitlegging van de bepalingen van deze overeenkomst.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is,
onverminderd het bepaalde in artikel 15, bevoegd een
uitspraak over deze overeenkomst te doen, overeenkomstig de
artikelen 164 tot en met 188 van het EG-Verdrag.

(Amendement 34)
Bijlage (overeenkomst), artikel 17, tweede alinea
De Raad stelt [met eenparigheid van stemmen][met gekwalificeerde meerderheid van stemmen][met tweederde meerderheid van de Hoge Overeenkomstsluitende Partijen] de nodige
uitvoeringsbepalingen vast.

Schrappen

(Amendement 35)
Bijlage (overeenkomst), artikel 18
Voorbehouden
Bij deze overeenkomst kunnen geen voorbehouden worden
gemaakt.

Schrappen
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(Amendement 36)
Bijlage (overeenkomst), artikel 19, titel en leden 1 en 2
Inwerkingtreding

Inwerkingtreden en vervanging

1.
Deze overeenkomst wordt de lidstaten ter aanneming
volgens hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen voorgelegd.

1. Deze overeenkomst wordt de lidstaten ter aanneming
volgens hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen voorgelegd.

2.
De lidstaten stellen de secretaris-generaal van de Raad
van de Europese Unie in kennis van de voltooiing van de
overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen voor de aanneming van deze overeenkomst vereiste procedure.

2. De lidstaten stellen de voorzitter van de Commissie in
kennis van de voltooiing van de overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen voor de aanneming van deze overeenkomst vereiste procedure.
(In de navolgende artikelen „secretaris-generaal van de Raad
van de Europese Unie” vervangen door „voorzitter van de
Commissie”.)

(Amendement 37)
Bijlage (overeenkomst), artikel 19, lid 3 bis (nieuw)
3 bis. Wanneer op het moment van de inwerkingtreding
van het Verdrag van Amsterdam onderhavige overeenkomst nog niet door de meerderheid van de lidstaten is
goedgekeurd, wordt deze overeenkomst vervangen door
een verordening.
De Commissie moet in ieder geval binnen vijf jaar na de
inwerkingtreding van deze overeenkomst een ontwerp voor
de vervanging van deze overeenkomst indienen.

(Amendement 38)
Bijlage (overeenkomst), datum van ondertekening en indiening
Gedaan te ..., opgesteld in één exemplaar in de Duitse, de
Engelse, de Deense, de Spaanse, de Finse, de Franse, de
Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese
en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek,
hetwelk wordt neergelegd in het archief van het secretariaatgeneraal van de Raad van de Europese Unie.

Gedaan te ..., opgesteld in één exemplaar in de Duitse, de
Engelse, de Deense, de Spaanse, de Finse, de Franse, de
Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese
en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek,
hetwelk wordt neergelegd in het archief van het secretariaatgeneraal van de Commissie.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp van Akte van
de Raad tot vaststelling van de overeenkomst betreffende de oprichting van „Eurodac” voor het
vergelijken van vingerafdrukken van asielzoekers en inzake de overeenkomst opgesteld op grond
van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de oprichting van
„Eurodac” voor het vergelijken van vingerafdrukken van asielzoekers (11079/97 − C4-0506/97 −
97/0915(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel van de Raad (11079/97 − 97/0915(CNS)),
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel K.6, lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie (C4-0506/97),
− gelet op artikel 58 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken (A4-0402/97),

2. 2. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

C 34/139
Donderdag, 15 januari 1998

1.
hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Raad, behoudens de wijzigingen die het erin heeft
aangebracht;
2.
verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde
tekst, het Parlement op de hoogte te stellen
3.

verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

3. Transatlantische handel en economische betrekkingen
A4-0403/97
Resolutie over de transatlantische handel en economische betrekkingen
Het Europees Parlement,
− gezien de Transatlantische Verklaring over de betrekkingen EU-VS van 22 november 1990 (1),
− gezien de op 3 december 1995 in Madrid aangenomen Nieuwe Transatlantische Agenda (NTA) en het
begeleidende Gezamenlijke Actieprogramma EU-VS,
− gezien de Verklaring van Chicago betreffende een Transatlantische Zakendialoog (TABD) (9 november 1996) en de resultaten van de TABD-Conferentie in Rome op 6-7 november 1997,
− gezien de resultaten van de Topontmoetingen EU/VS van 16 december 1996, 28 mei en 5 december
1997 en de daaraan voorafgaande verslagen van de Groep van Deskundigen,
− gezien de resultaten van de NTA-Conferentie die op 5 en 6 mei 1997 in Washington is gehouden
onder de titel „Bruggen over de Atlantische Oceaan: banden tussen de volkeren”,
− gezien de Verklaring van de WTO afgelegd in Singapore op 13 december 1996,
− gezien de resoluties van 20 november 1997 over de Nieuwe Transatlantische Agenda (betrekkingen
EU-VS) (2); van 15 mei 1997 over de opschorting van de WTO-geschillenregeling met betrekking tot
de Helms-Burton-wet (3) en van 18 september 1997 over de onderhandelingen tussen de Commissie
en de regering van de Verenigde Staten over de Helms-Burton-wet (4),
− gezien artikel 148 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie externe economische betrekkingen en het advies van de
Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media (A4-0403/97),
A. overwegende dat de betrekkingen tussen de EU en de VS moeten zijn gebaseerd op gemeenschappelijke belangen op economisch, politiek en veiligheidsgebied, een duurzame milieuontwikkeling en
sociale cohesie, en op een gemeenschappelijk besef van de verantwoordelijkheden, de onderlinge
afhankelijkheid en de behoeften in de wereld,
B. overwegende dat de EU en de VS gemeenschappelijke waarden delen als democratie, mensenrechten,
een bepaalde economische filosofie, sociale stabiliteit, zorg voor het milieu en culturele zelfbeschikking, alsook een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid,
C. overwegende dat de transatlantische relatie een van de meest open en onafhankelijke betrekkingen in
de wereld is en voor beide partners de belangrijkste economische band vormt als wordt gelet op de
handel, investeringen en uitwisseling van technologie,
(1)
(2)
(3)
(4)

Bulletin van de Europese Gemeenschappen 11-1990, paragraaf 1.5.3.
Deel II, punt 4 van de notulen van die datum.
PB C 167 van 2.6.1997, blz. 150.
PB C 304 van 16.10.1997, blz. 116.
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D. overwegende dat dit factoren zijn die het noodzakelijk maken dat de EU en de VS, ondanks de
veranderde verhoudingen in de wereld en de verschuiving van handelsstromen en economische
activiteiten van het Atlantisch gebied naar Azië, ook in de toekomst nauwe betrekkingen met elkaar
onderhouden,
E. overwegende dat samenwerking bij onderzoek en technologie van doorslaggevend belang is voor de
ontwikkeling van handel en investeringen aan beide zijden, in de Verenigde Staten en de Europese
Unie,
F. overwegende dat deze band door de steeds complexer en onzekerder veiligheidssituatie en
veranderingen in het patroon van de wereldwijde en regionale handel en investeringen niet langer
vanzelfsprekend is, maar actief gestimuleerd moet worden,
G. overwegende dat de automatische identificatie van de VS met de belangen van West-Europa voorbij
is, dat de handelspolitiek van de VS na de Koude Oorlog gekenmerkt wordt door een hardere
opstelling en meer dan voorheen gebaseerd is op principes als „fair trade”, wederkerigheid,
regionalisme en unilateralisme,
H. overwegende dat de transatlantische samenwerking tussen gelijke partners moet plaatsvinden en dat
daarin ruimte moet zijn voor de politieke, culturele, sociale en economische eigenheid van beide
kanten,
I.

overwegende dat de voornaamste doeleinden van de transatlantische samenwerking moeten zijn de
veiligheid in de wereld te vergroten en economische voordelen te bieden, niet alleen voor het
bedrijfsleven, maar ook voor de werknemers en consumenten in een gezond milieu,

J.

overwegende dat, aangezien de nieuwe internationale economische agenda handelsliberalisatie
omvat, er wezenlijke behoefte is aan een samenhangend visionair en mensvriendelijk communautair
handelsbeleid, teneinde de transatlantische betrekkingen nog doeltreffender te verbeteren,

Algemeen

1.
meent dat de economische kracht van de VS en de EU hun een bijzondere verantwoordelijkheid
geeft op wereldniveau, met name ten aanzien van de handhaving en ontwikkeling van essentiële normen
op het gebied van de fundamentele mensenrechten en de milieubescherming, de eerbiediging van het
internationale recht en de versterking en democratisering van de internationale instellingen, alsmede de
deelneming van de ontwikkelingslanden aan het economische wereldstelsel;
2.
meent dat de betrekkingen EU/VS belangrijke gevolgen hebben voor het bestaan van de burgers −
met name op het gebied van de werkgelegenheid −, maar tevens ten aanzien van de leefkwaliteit en de
cultuur, en dat de parlementaire instanties die alle burgers vertegenwoordigen een belangrijke rol moeten
spelen bij de oriëntatie van deze initiatieven;
3.
verwelkomt de aanneming van de Nieuwe Transatlantische Agenda (NTA), die er door het stellen
van prioriteiten voor een gezamenlijk werkprogramma op de voornaamste samenwerkingsgebieden toe
heeft bijgedragen dat de transatlantische betrekkingen een hechtere basis hebben gekregen en de
inspanningen gericht zijn op een pragmatische agenda;
4.
wijst erop dat de NTA een levend document is, dat permanente controle op de vorderingen en het
bijstellen van de prioriteiten mogelijk maakt; steunt het Gezamenlijke Actieprogramma EU/VS, dat de
beginselen en instrumenten ter verwezenlijking van de doelstellingen van de NTA bevat;
5.
onderstreept dat de afspraken en gezamenlijke acties in het kader van het Nieuwe Transatlantische
Partnerschap het komende jaar echte voordelen moeten opleveren voor de burgers in zowel Europa als de
Verenigde Staten en dat het tempo van de vooruitgang tot nu toe ongelijkmatig is geweest;
6.
stelt met voldoening vast dat de NTA een brede scala van politieke, sociale en economische
initiatieven dekt en meent dat de algehele benadering van de transatlantische ruimte EU-VS een sterk punt
is;
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7.
wijst erop dat het de verantwoordelijkheid van de EU en de VS is om ervoor te zorgen dat hun
economische kracht ten goede komt aan andere volkeren en naties en dat de nieuwe bilaterale agenda een
bijdrage moet leveren aan de stabiliteit en de groei van het multilaterale systeem; dringt er bij alle partijen,
met inbegrip van het Congres van de VS, op aan om deze uitdaging serieus te nemen;
8.
is van oordeel dat de prioriteiten in het NTA-proces aangescherpt moeten worden, met name door
programma’s op te stellen voor initiatieven in dit verband, opdat de belanghebbende partijen een tijdige
bijdrage aan dit proces kunnen leveren;
9.
wijst erop dat de parlementaire organen nauw moeten toezien op de onderhandelingen over onder
meer „bestuurlijke regelingen”; erkent dat kwesties in verband met de democratische verantwoordingsplicht van cruciaal belang worden wanneer de onderlinge economische afhankelijkheid en de convergentie tussen regelingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan volledig tot ontplooiing komen; is van
oordeel dat, mocht een „Gemeenschappelijke Transatlantische Ruimte” worden ingesteld, hieraan eerst
parlementaire goedkeuring moet worden gehecht;
10.
verzoekt de Commissie hem een verslag voor te leggen met een jaarlijks overzicht van de diverse
lopende overeenkomsten en acties in NTA-verband;
11.
erkent de belangrijke rol die de instanties van het Parlement en het Congres, met name de
EP-delegatie voor de betrekkingen met de VS en de delegatie uit het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden, spelen bij het vergroten van de samenwerking tussen beide zijden en wijst op de
verklaring van de voorzitters van de 47ste interparlementaire overeenkomst van deze beide delegaties op
22 en 23 september 1997 te Washington DC, waar werd vastgesteld dat over de volgende punten
overeenstemming bestond:
a) TABD;
b) internationale criminaliteit, drugs en terrorisme;
c) uitbreiding NAVO en EU;
d) afweging kosten en baten van het uitvaardigen van economische sancties en embargo’s;
e) overheidsopdrachten;
f)

mededingings- en kartelwetgeving;

g) „people-to-people-links”
12.
erkent de pioniersrol die het Transatlantic Policy Network (TPN) heeft gespeeld bij de vaststelling
van het begrip Nieuw Transatlantisch Partnerschap;
13.
spreekt zijn grote voldoening uit over de belangrijke rol die de verschillende dialogen, het
Transatlantische Initiatief kleine bedrijven (TASBI), de Transatlantic Business Dialogue (TABD), de
Transatlantic Civil Society Dialogue (TACD) en de Transatlantic Labour Dialogue (TLD) hierbij spelen;
14.
onderstreept met name het belang van de TABD als motor voor de vooruitgang bij de
transatlantische betrekkingen, door succesvol bij te dragen tot overeenkomsten als bijvoorbeeld de in 1997
op de G7-Top te Denver gesloten Overeenkomst over wederzijdse erkenning (MRA);
15.
wijst erop dat afspraken die werden besproken in het algemene kader van de NTA, met inbegrip van
de TABD, TASBI, TACD en de TLD, en overeenkomsten van het type wederzijdse erkenning (MRA)
(Mutual Recognition Agreements) de uitvaardiging van handelswetten, -overeenkomsten en -regelingen
en parlementair overleg terzake niet in de weg mogen staan;
16.
juicht de gemeenschappelijke verklaringen op de EU-VS-top van 5 december 1997 over de
volgende punten toe:
a) elektronische handel, waarin het belang van de elektronische handel als belangrijke stimulans voor
groei en nieuwe kansen wordt erkend en een open dialoog tussen regeringen en de particuliere sector
in de gehele wereld wordt aangemoedigd, teneinde een voorspelbaar juridisch en handelskader op te
zetten voor het doen van zaken op Internet, met bovendien een overeenkomst om zo spoedig mogelijk
tot ratificatie en tenuitvoerlegging van de WIPO-copyright-overeenkomst en de WIPO-overeenkomst
over voorstellingen en grammofoonplaten te komen, alsmede te zorgen voor daadwerkelijke
bescherming van het privéleven bij het verwerken van persoonlijke gegevens op wereldwijde
informatienetwerken en de schepping van een wereldwijd op de markt gebaseerd systeem voor de
registratie, toewijzing en het beheer van domeinnamen op Internet,
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b) Oekraı̈ne, waarbij de partijen erkennen dat de ontwikkeling van Oekraı̈ne tot een welvarende
democratie een sleutelelement is voor Europese stabiliteit en veiligheid,
c) samenwerking op het gebied van de regelgeving, waarbij de partijen besluiten zo veel mogelijk de
samenwerking bij de raadpleging in de vroege stadia van de opstelling van resoluties uit te breiden,
meer te steunen op elkaars technische hulpbronnen en know-how, en de regelgevingsbehoeften of
wederzijdse erkenning te harmoniseren;
17.
onderstreept dat het zich het recht voorbehoudt aan bovengenoemde onderwerpen andere toe te
voegen op de agenda voor de volgende EU-VS-top;

Bilaterale kwesties
18.
is van mening dat de EU en de VS de vorming van een transatlantische economische ruimte moeten
nastreven, die vooruitgang op weg naar daadwerkelijke markttoegang aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan verzekert; dat voor de in het kader van de NTA tot stand te brengen Nieuwe Transatlantische
Markt (NTMP) de strengste normen ten aanzien van het milieu en de consumentenbescherming moeten
gelden en dat rekening gehouden moet worden met de daaraan verbonden sociale dimensie; herinnert in
dit verband eraan dat beide zijden hun verplichting moeten nakomen en de richtsnoeren van de OESO over
multilaterale arbeids- en milieunormen van 1977 moeten omzetten;
19.
wijst naar aanleiding van de meningsverschillen tussen de VS en de EU over onder andere de
import van Amerikaans hormoonvlees, pluimveevlees en genetisch gemanipuleerde maı̈s op het belang
van overeenstemming tussen de VS en de EU over de te hanteren voedselvoorschriften;
20.
wijst tevens op de noodzaak tot overeenkomsten te komen over de verlaging van de hoogste
douanetarieven die worden toegepast op wollen stoffen en kleding, aangezien deze een aanzienlijke
belemmering zijn voor de invoer van communautaire textielproducten;
21.
onderstreept het belang van een alomvattende visie, structuur, routebeschrijving, tijdsindeling en
streefdatum voor de totstandbrenging van de „Nieuwe Transatlantische Markt” met inbegrip van een
mechanisme voor politiek overleg met het Europees Parlement;
22.
acht het van belang dat het bestaande gezamenlijke onderzoek naar handelsbelemmeringen wordt
uitgebreid, teneinde op grond van economische modellen de mogelijke gevolgen van de nieuwe
transatlantische markt na te gaan, maar spreekt zijn bezorgdheid erover uit dat de VS (in strijd met de
beginselverklaring) in bijna alle economische sectoren feitelijke handelsbelemmeringen handhaven, zoals
de Commissie weer heeft aangetoond in haar 13de verslag over de in juli 1997 door de VS uitgevaardigde
belemmeringen voor handel en investeringen;
23.
wijst op het belang van de op 20 juni 1997 geparafeerde Mutual Recognition Agreements (MRA’s)
als een essentieel instrument om de bilaterale handel te stimuleren, dringt aan op een spoedige ratificatie
van de overeenkomsten onder raadpleging van het Europees Parlement en onderstreept de noodzaak van
een uitbreiding van de algemene samenwerking tot de regelgeving;
24.
merkt op dat MRA’s slechts een van de instrumenten voor de verbetering van de transatlantische
handel zijn en dat hiertoe de gehele reeks mogelijkheden moet worden gebruikt; dat MRA’s spoedig ten
uitvoer moeten worden gelegd, dat dit proces nauwkeurig moet worden gecontroleerd en doorzichtig moet
worden gemaakt en dat de Commissie het Europees Parlement regelmatig verslagen over de resultaten van
deze procedure moet voorleggen;
25.
is van mening dat het voor een nauwere politieke en economische samenwerking tussen EU en VS
met de ontwikkeling van een gezamenlijke benadering van het economische beleid en de regelgeving
nodig zal zijn een algemeen institutioneel kader tussen beide partners te vormen (bijv. een verdrag) dat
meer ruimte laat voor interparlementaire samenwerking;
26.
is van mening dat de NTA (en vooral de TABD en TABSI) geëigende fora zijn om oplossingen te
vinden voor specifieke belemmeringen voor de handel en investeringen; dat in dit verband nieuwe
initiatieven genomen moeten worden op terreinen die in de toekomst van cruciaal belang zullen blijken te
zijn, zoals de informatiemaatschappij, intellectuele-eigendomsrechten, elektronische handel, de bescherming van gegevens, investeringen in media, regels voor nieuwe diensten (zoals coderingstechnologie), en
dat tevens maatregelen moeten worden getroffen voor de bescherming van de intellectuele eigendom van
kledingpatronen en -modellen, teneinde de naleving van de TRIPS-overeenkomst van de WTO over de
registratie en het onderzoek van patronen en modellen te waarborgen;

2. 2. 98

2. 2. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 34/143
Donderdag, 15 januari 1998

27.
merkt op dat communicaties, internet, informatietechnologie en cyberspace onze wereld en de
manier waarop wij handel drijven, werken en leven aan het veranderen zijn; wenst dat de universele
toegang op de bilaterale/multilaterale agenda wordt geplaatst en is van oordeel dat de burgers alleen in
staat zijn volledig van de informatiemaatschappij te profiteren, indien universele toegang wordt
gewaarborgd;
28.
keurt de extraterritoriale effecten van de Helms-Burton-wet en de d’Amato-wet sterk af en steunt de
door de EU geopende procedure voor geschillenbeslechting in het kader van de WTO; mocht de
„schikking” die de EU en de VS op 11 april 1997 hebben bereikt niet leiden tot een oplossing, dan zal de
EU moeten terugkeren tot de WTO-panelprocedure;
29.
is van oordeel dat er positieve maatregelen vereist zijn om de toegang van Europese audiovisuele
producten tot de Amerikaanse markt te vergemakkelijken; constateert dat de Amerikaanse audiovisuele
markt een gesloten markt is die slechts 3% niet-Amerikaanse producten verbruikt, en spreekt zijn
bezorgdheid uit over het onevenwichtige handelsverkeer tussen de VS en de EU op audiovisueel gebied,
hetgeen zijn oorzaak vindt in structurele redenen en feitelijke belemmeringen; meent dat dit gebrek aan
evenwicht een bedreiging is voor de Europese cultuur en het pluralisme in de VS en de EU en dat dit
probleem een essentieel punt moet zijn bij de onderhandelingen tussen de partijen;
30.
meent dat de VS en de EU in hun handel met landen waartegen de VN sancties hebben ingesteld,
zoveel mogelijk één lijn moeten trekken om te voorkomen dat deze landen misbruik maken van
onderlinge meningsverschillen, waardoor de internationale veiligheid in gevaar wordt gebracht en
ongelijke kansen voor het bedrijfsleven in de VS en de EU worden geschapen;
31.
wijst erop dat de problemen in de bilaterale betrekkingen, met name wrijvingen in de handel, geen
grote gevolgen hebben voor de over het algemeen indrukwekkende ontwikkeling van de economische
betrekkingen en opgelost moeten worden door rechtstreekse onderhandelingen en in laatste instantie de
WTO procedure voor het regelen van geschillen, waarbij beide partijen zichzelf verplichten om de
uitspraken van de WTO volledig te respecteren;
32.
steunt de pogingen om de internationale criminaliteit, terrorisme en drugshandel te bestrijden met
nieuwe procedures om personen die op de vlucht zijn voor justitie te vervolgen, uitleveringsverdragen te
verbeteren en door misdaad verkregen bezittingen te confisqueren; bij deze procedures moeten de in het
Europees Verdrag inzake de rechten van de mens vervatte beginselen worden geëerbiedigd;

Multilaterale kwesties
33.
herinnert eraan dat de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS van cruciaal
belang zijn voor de efficiënte werking en de verdere ontwikkeling van het open multilaterale en op regels
gebaseerde handelssysteem dat vorm heeft gekregen in de WTO;
34.
wijst op het fundamentele belang voor zowel de EU als de VS van toekomstige WTO-activiteiten
als de volledige uitvoering van de Uruguay-Ronde en de ingebouwde agenda, en van wezenlijke
vooruitgang op het punt van de „nieuwe onderwerpen” (handel en mededinging/investeringen/
milieu/elementaire arbeidsnormen) en is van mening dat de EU en de VS moeten trachten een
gezamenlijke aanpak voor deze kwesties te ontwikkelen;
35.
wijst erop dat ook het verband tussen handel/investeringen en nationale veiligheid/economische
sancties binnen de WTO ter sprake moet komen om te zoeken naar mogelijkheden voor een multilaterale
aanpak; van dit onderwerp zou studie gemaakt moeten worden in het kader van de WTO en mogelijk ook
van de OESO;
36.
is van mening dat de publieke opinie (zowel in de EU als in de VS) beter over de
WTO-werkzaamheden voorgelicht moet worden en dat het de doorzichtigheid en de democratische
verantwoording sterk ten goede zou komen als er een raadgevende parlementaire assemblée van de WTO
gevormd zou worden;
37.
meent dat de Europese en Amerikaanse autoriteiten tijdens internationale bijeenkomsten in het
kader van de WTO en de IAO gemeenschappelijk voorstellen moeten doen ten aanzien van de
mensenrechten op het werk;
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38.
wijst erop dat de veiligheid in de wereld en het handelsbeleid steeds nauwer verbonden worden en
dat het partnerschap tussen de EU en de VS, dat beide dimensies omvat, nieuwe compromissen en
wederzijdse afspraken moet opleveren, die vervolgens resulteren in multilaterale overeenkomsten;
39.
is van mening dat de sluiting van preferentiële economische overeenkomsten tussen de EU en de
VS het gevaar zou inhouden dat het open multilaterale stelsel en de WTO worden ondermijnd; dat de EU
de VS moet aanzetten om de voorkeur te geven aan een multilaterale benadering boven regionalisme;
40.
meent dat de VS en de EU een multilaterale conferentie over regionale handelsovereenkomsten en
preferentiële regelingen in het algemeen moeten organiseren;
41.
wijst op de informatietechnologie en de voornaamste overeenkomsten over telecomdiensten als
goede voorbeelden van een geval waarin de EU en de VS gezamenlijk vooroplopen om op multilateraal
niveau een gunstig resultaat te verzekeren;
42.
verzoekt om opheldering van WTO-regelingen inzake vrijhandelsgebieden en regels van
oorsprong;
43.
onderstreept dat een goed leiderschap in onze nieuwe wereld van onafhankelijke burgers in de
toekomst een nieuwe vorm zal aannemen en dat derhalve de NTA de ontwikkelingen nauwkeurig moet
volgen en zich moet inzetten om dit leiderschap te optimaliseren (met name rollen voor eerlijke en
passende representatie) in staten en internationale instellingen;
44.
wijst erop dat in de nieuwe wereldorde, met onderling steeds nauwer verbonden economieën en
veiligheidskaders, verantwoordelijke beleidsmaatregelen voor de minst ontwikkelde landen een instrument van doorslaggevend belang worden voor de stabiliteit in de wereld en de bevordering van de
wederzijdse economische groei, en dat derhalve multilaterale overeenkomsten met deze structurele
verschillen rekening moeten houden;
45.
merkt op dat het waarborgen van de betrokkenheid van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)
essentieel deel is gaan uitmaken van onze sociale aansprakelijkheid; dat derhalve de besluitvorming in de
WTO voldoende doorzichtig moet zijn, teneinde de controlefunctie ervan te vergemakkelijken;
46.
wijst erop dat, aangezien het landbouwbeleid van oudsher de moeilijkste sector bij de transatlantische betrekkingen was, na de afsluiting van de Uruguay-ronde en de GLB-hervormingen van de laatste
jaren een harmonieuzer relatie zich schijnt te hebben ontwikkeld, maar dat er in deze sector weer
geschillen ontstaan, en onderstreept de noodzaak zich aan het werk te zetten met het oog op de nieuwe
onderhandelingen in het kader van de WTO die voor 1999 zijn gepland;
47.
roept op tot een gezamenlijk initiatief van de EU en de VS voor een nieuwe onderhandelingsronde
in het kader van de WTO;
Bruggen bouwen
48.
vestigt de aandacht op het begrip „Bruggen bouwen over de Atlantische Oceaan” waarin de
grondbeginselen worden neergelegd voor het aanhalen van de sociale, culturele, wetenschappelijke,
educatieve en commerciële banden tussen de volkeren om bruggen te bouwen tussen verschillende
onderdelen van de transatlantische gemeenschap;
49.
erkent de onschatbare bijdrage van de Transatlantic Business Dialogue (TABD), die concrete
aanbevelingen heeft gedaan voor het aanpakken van de belemmeringen voor de transatlantische handel en
investeringen en een nieuw klimaat van samenwerking tussen het transatlantische zakenleven heeft
geschapen door de aandacht te vestigen op specifieke kwesties;
50.
erkent de belangrijke rol van de ontwikkeling van het Transatlantische Initiatief kleine bedrijven
(TASBI) voor de totstandbrenging van een vruchtbare omgeving voor de samenwerking tussen kleine en
middelgrote ondernemingen (KMO’s), die de belangrijkste motor voor het scheppen van arbeidsplaatsen
zijn;
51.
erkent de belangrijke rol van de ontwikkeling van de Transatlantic Labour Dialogue (TLD), die
actief heeft toegezien op de voortzetting van de NTA-activiteiten op het gebied van werkgelegenheid en
sociale kwesties in verband met de uitbreiding van de handel, investeringen en werkgelegenheid aan beide
zijden van de Atlantische Oceaan;
52.
erkent de aanzet tot een Transatlantic Civil Society Dialogue (TACD) die zich ervoor zal inzetten
om verenigingen en stichtingen van burgers uit de EU en de VS nader tot elkaar te brengen met het oog op
economische en sociale projecten ten algemenen nutte;
53.
erkent de belangrijke rol van TIES (Transatlantic Information Exchange Service) voor de
ontwikkeling en instandhouding van een website met informatie over partnerschappen en projecten van de
EU en de VS op het niveau van de burgers;
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54.
stemt in met de verklaring van de top EU/VS in 1995 op het punt van gezamenlijk optreden ter
stimulering van de politieke en sociale ontwikkeling in Midden- en Oost-Europese landen;
55.
wijst er met nadruk op dat de informatiemaatschappij grote gevolgen heeft voor de transatlantische
banden op handels-, sociaal en academisch gebied; dat deze gevolgen nog groter worden door de uitkomst
van onderhandelingen over bijvoorbeeld de Overeenkomst over informatietechnologie (ITA) en de
belangrijkste telecomovereenkomsten; wijst erop dat de vrijheid van informatie hierbij centraal moet
staan, maar dat een coherente aanpak van de EU en de VS vastgesteld moet worden als regelgeving nodig
is;
56.
onderstreept dat de parlementaire betrekkingen tussen de EU en de VS versterkt moeten worden en
bevestigt zijn resolutie van 17 september 1992, waarin in paragraaf 36 wordt opgeroepen tot „verbetering
van de contacten tussen organen en instellingen die bij het wetgevingsproces zijn betrokken” (1). Deze
dialoog moet ook adequate contacten op het niveau van commissies van deskundigen opleveren; een
eerste stap in deze richting kan de opstelling van een „transatlantische parlementaire home page” zijn;
bepleit tevens een stageprogramma op te zetten tussen het Amerikaanse Congres enerzijds en het
personeel van het Europees Parlement en van de fracties in het Europees Parlement anderzijds;
57.
is van mening dat transatlantische economische kwesties besproken moeten worden binnen een
gemeenschappelijke parlementaire assemblée van de WTO; dat een dergelijke assemblée een extra
bijdrage moet leveren aan de democratie in het WTO-proces;
58.
onderstreept dat in het kader van de verdere ontwikkeling van de informatiemaatschappij
samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling een doorslaggevende rol moet spelen; juicht derhalve de
sluiting van de overeenkomst toe over wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU
en de VS ter gelegenheid van de EU/VS-Top van 5 december 1997 te Washington;
*
*

*

59.
vestigt de aandacht op het feit dat het een nieuwe begrotingslijn B7-6602N heeft goedgkeurd ten
behoeve van de in deze resolutie besproken acties;
60.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen
van de lidstaten en het Congres en de regering van de Verenigde Staten.

(1)

PB C 284 van 2.11.1992, blz. 134.

4. Cohesie en de informatiemaatschappij
A4-0399/97
Resolutie over de mededeling van de Commissie over „cohesie en de informatiemaatschappij”
(COM(97)0007 − C4-0044/97)
Het Europees Parlement,
− gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de regio’s (COM(97)0007 − C4-0044/97),
− gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over „De informatiemaatschappij: nieuwe prioriteiten
van Korfoe tot Dublin” en over „De gevolgen van de informatiemaatschappij voor het beleid van de
Europese Unie: voorbereiding van de volgende stappen” (COM(96)0395 − C4-0521/96),
− gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over „Europa in de voorhoede van de wereldwijde
informatiemaatschappij: permanent actieprogramma” (COM(96)0607 − C4-0648/96),
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− gezien het Witboek van de Commissie over „Onderwijs en opleiding − onderwijzen en leren − naar
een cognitieve samenleving” (COM(95)0590 − C4-0597/95),
− gezien het Groenboek over „Leven en werken in de informatiemaatschappij: de mens voorop”
(COM(96)0389 − C4-0522/96),
− gezien het STOA-verslag over de gevolgen van de informatiemaatschappij voor de ontwikkeling van
de minder ontwikkelde regio’s van de Europese Unie: een wetenschappelijke en technologische
evaluatie (PE 166.784),
− gezien het verslag van de Commissie regionaal beleid en het advies van de Commissie economische
en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0399/97),
A. overwegende dat de informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s) voor Europa van bijzonder
groot belang zijn wegens hun rol als katalysator bij de nieuwe commerciële en industriële activiteiten,
aangezien zij er in aanzienlijke mate toe kunnen bijdragen dat Europa in vergelijking met andere
regio’s in de wereld concurrerender wordt en omdat zij een belangrijke plaats innemen in de Europese
economie als geheel,
B. overwegende dat de snelle en samenhangende ontwikkeling van de informatiemaatschappij van
essentieel belang is voor de concurrentiekracht en de werkgelegenheid in Europa,
C. overwegende dat het gebruik van de nieuwe technologieën uit het oogpunt van kosteneffectiviteit kan
bijdragen tot de verbetering van de regionale cohesie in Europa,
D. overwegende dat de informatiemaatschappij in de vorm van telewerk een positieve uitwerking kan
hebben op de handhaving van economische en sociale activiteiten in plattelandsgebieden,
E. overwegende dat afstanden en taalbarrières bij het gebruik van de ICT’s geen belemmering meer
vormen voor het verspreiden en doorgeven van informatie en dat deze technologieën derhalve een
positief effect kunnen hebben op de economische en sociale situatie in de regio’s,
F. overwegende dat alle belemmeringen voor een doeltreffend communicatienetwerk tussen regio’s en
over nationale en taalbarrières heen uit de weg moeten worden geruimd,
G. overwegende dat het gevolgde beleid met betrekking tot telefoonmaatschappijen, electriciteitsbedrijven, kabelmaatschappijen, enz. die ICT-applicaties op de markt brengen, geı̈nspireerd is geweest door
het streven naar maximaal rendement op korte termijn, waarbij de consument kosten in rekening
worden gebracht die niet overeenkomen met de reële kosten en die de verbreiding van nieuwe
technologieën belemmeren, met name in probleemregio’s en -sectoren,
H. overwegende dat volledig rekening moet worden gehouden met het cohesieaspect, met name door
steun te verlenen aan de minder ontwikkelde regio’s, zodat deze daadwerkelijk aan de informatiemaatschappij kunnen deelnemen,
I.

overwegende dat zich op het gebied van infrastructuur en wat betreft de inhoud van en kennis omtrent
de informatiemaatschappij nu reeds tussen de landen verschillen en ongelijkheden beginnen voor te
doen die, indien niet wordt ingegrepen, zullen leiden tot concurrentieverstoring en aantasting van de
cohesie,

J.

overwegende dat een nieuw artikel 7 D over diensten van algemeen belang in het Verdrag van
Amsterdam is opgenomen, en dat het van essentieel belang is dat elke regio en iedere burger toegang
wordt geboden tot de zich ontwikkelende infrastructuren op informatiegebied,

K. overwegende dat in artikel 109 n van het Verdrag van Amsterdam wordt bepaald dat de lidstaten en de
Gemeenschap moeten streven „naar de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie voor
werkgelegenheid en in het bijzonder voor de bevordering van scholing, opleiding en aanpassingsvermogen van de werknemers en arbeidsmarkten die soepel reageren op economische veranderingen
teneinde de doelstellingen van artikel B van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van artikel 2
van dit Verdrag te bereiken,”
1.
is van mening dat de toepassingen voor de minder ontwikkelde regio’s zich dienen te richten op de
ontwikkeling van geı̈ntegreerde systemen die voorzien in de basisbehoeften van de mens, vooral in
plattelandsgebieden en insulaire en perifere gebieden, en zich dienen te concentreren op universele
toegang en plaatselijke inhoud, waarbij in gelijke mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de
fysieke infrastructuur en het menselijk potentieel;
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2.
wijst erop dat gemeenschappelijke beginselen nodig zijn voor de levering en financiering van
universele diensten, waarbij het concept universele dienst, gebaseerd op de beginselen gelijkheid,
continuı̈teit en betaalbaarheid, dient te evolueren om gelijke tred te houden met de technologische
vooruitgang, de ontwikkeling van de markt en de veranderingen in de vraag van de kant van de gebruikers;
3.
onderstreept de noodzaak ervoor te zorgen dat de voordelen van de informatiemaatschappij
toegankelijk zijn voor alle Europese burgers van de lidstaten van de Unie; om die voordelen optimaal te
kunnen benutten zijn wel betaalbare tarieven voor de consumenten en redelijke kosten voor de
ondernemers noodzakelijk zodat alle Europese burgers deel uit kunnen maken van de nieuwe
ontwikkeling;
4.
is van mening dat de toegang tot moderne informatiemiddelen, met name tot Internet, in
minderontwikkelde regio’s niet gebaseerd mag worden op de particuliere aanschaf van personal
computers of alternatieve apparatuur, maar pleit voor makkelijk toegankelijke werkstations in openbaar
toegankelijke plaatsen van algemeen belang (bibliotheken, scholen, Kamers van Koophandel, recreatiecentra of gespecialiseerde lokaliteiten); dit impliceert dat ISDN op korte termijn als component van de
universele dienstverlening moet worden nagestreefd;
5.
verzoekt de Commissie en de Raad de dialoog over de te hanteren beginselen en strategieën voort te
zetten teneinde ervoor te zorgen dat de moderne ICT’s geen aanleiding geven tot ongelijkheden, maar juist
bijdragen aan de sociale, economische, ecologische en culturele ontwikkeling;
6.
dringt bij de Commissie aan op bevordering van investeringen in de infrastructuur van de
informatiemaatschappij, van diensten die de toegang tot informatie vergemakkelijken door de toegang tot
databanken via Internet mogelijk te maken, van marktinitiatieven voor het creëren van pan-Europese
informatiediensten en van informatiedienstenprogramma’s die op nationaal niveau door de lidstaten
worden beheerd;
7.
dringt bij de Commissie en de Raad aan op speciale aandacht voor vrouwen, ouderen en groepen die
de grootste kans lopen op grond van hun geografische of sociale situatie van de informatiemaatschappij te
worden uitgesloten, bijvoorbeeld door samenwerking met marktdeelnemers die verantwoordelijk zijn
voor de infrastructuur en de basisdiensten van de perifere en minder ontwikkelde regio’s teneinde de
vrijwillige en geleidelijke ontwikkeling van het potentieel van hun netwerken te vergemakkelijken, zodat
wordt voorkomen dat de informatiemaatschappij aanleiding geeft tot nieuwe vormen van ongelijkheid;
8.
is van mening dat permanente educatie in de informatiemaatschappij een sleutelfactor is voor de
concurrentiepositie van Europa en dat deze educatie voor alle burgers toegankelijk moet zijn, ongeacht
waar zij wonen;
9.
verzoekt de Commissie, de Raad en de sociale partners rekening te houden met demografische
tendensen en afspraken inzake flexibele arbeid zoals telewerken en mogelijkheden voor beroepsopleiding,
zodat degenen die hun baan hebben verloren of het risico lopen werkloos te worden een nieuwe opleiding
kunnen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;
10.
verzoekt de Commissie te zorgen voor nauwe samenwerking en coördinatie tussen de verschillende
programma’s en activiteiten op het gebied van de ICT’s;
11.
verzoekt de Commissie de internationale samenwerking te intensiveren en ook de kandidaatlidstaten te helpen bij de voorbereiding op de informatiemaatschappij en de verbetering van de
communicatie met andere regio’s teneinde de wereldwijde informatiemaatschappij te bevorderen, zonder
hierbij de noodzaak van onderlinge samenhang tussen de lidstaten uit het oog te verliezen;
12.
wenst dat de nationale en regionale regeringen in het kader van de door de Commissie uitgevoerde
maatregelen ter ontwikkeling van het platteland prioriteit toekennen aan de infrastructurele maatregelen
die zijn gericht op volledige participatie in de informatiemaatschappij;
13.
verklaart dat de door de staat en de regio’s overeenkomstig de artikelen 92 en volgende van het
EG-Verdrag verstrekte kredieten met het oog op de bescherming van de belangen van de minder
ontwikkelde regio’s van de Unie, zo nodig kunnen en moeten worden bestemd voor de waarborging van
volledige deelname van deze regio’s aan de informatiemaatschappij;
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14.
verzoekt de Commissie specifieke en horizontale begrotingsmiddelen ter beschikking te stellen met
het oog op de snelle en brede verspreiding van de ervaringen die in het kader van de informatiemaatschappij een gunstig effect op de cohesie hebben gehad en tot stimulering van de vraag hebben geleid;
15.
spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat slechts 2% van de uitgaven van de structuurfondsen is
bestemd voor investeringen in de telecommunicatiesector, benadrukt de positieve gevolgen van de
informatiemaatschappij voor de ruimtelijke ordening en voor de handhaving van de economische
activiteit in plattelandsgebieden en is van mening dat in dit verband de uitgaven voor de informatiemaatschappij deel moeten uitmaken van de „mainstreaming” van de structuurfondsen;
16.
vestigt de aandacht van de Commissie en de lidstaten op de mogelijkheden van satellietcommunicatie om de verzending van informatie over de stand van zaken over het grondgebied van de Unie
mogelijk te maken, met name naar de minder dichtbevolkte gebieden en naar gebieden waar de
conventionele telecommunicatieinfrastructuur onvoldoende of verouderd is;
17.
wijst op het belang van radio als culturele en educatieve dienst en meent dat de digitalisering ervan
dankzij de nieuwe informatietechnologieën van doorslaggevend belang kan zijn voor de toegang van de
Europese burgers tot dit medium;
18.
herinnert aan het buitengewoon grote belang, als het de bedoeling is dat moderne communciatiemiddelen door alle burgers gebruikt worden, om informatie in verschillende talen te verstrekken, maar ook
om toegang in meer talen mogelijk te maken en software te ontwikkelen om grote bevolkingscategorieën
die dreigen achter te raken behoorlijk op te leiden;
19.
is van mening dat de structuurfondsen, en met name de communautaire initiatieven, gebruikt
moeten worden in synergie met de TEN-Telecomprojecten van algemeen belang, met name voor de
verwezenlijking van de in de bovenvermelde paragrafen genoemde doelstellingen;
20.
beveelt aan dat de totale of gedeeltelijke vervanging van „fysieke” investeringen door de
beschikbaarstelling van adequate telecommunicatiediensten zodanig verloopt dat de kosten van investeringen en de gevolgen voor het milieu en de kwaliteit van het leven zo klein mogelijk zijn en dat deze
systematisch deel uitmaakt van het evaluatieproces voor investeringen die worden gefinancierd door de
structuurfondsen en ook een belangrijk onderdeel vormt van de nationale programma’s die in het kader
van deze fondsen worden ingediend;
21.
acht de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de bijdrage van de structuurfondsen aan de
totstandbrenging van de informatiemaatschappij alsook de analyse van de redenen voor de uiteenlopende
resultaten van groot belang;
22.
verzoekt de Commissie bij het uitstippelen van haar beleid op het gebied van de informatiemaatschappij naar behoren rekening te houden met de specifieke behoeften van de minder ontwikkelde regio’s
van de huidige Europese Unie en met de uitdagingen die verband houden met de uitbreiding;
23.
meent dat de nieuwe informatietechnologieën de bestaande territoriale en sociale kloof in de
Europese Unie verder kunnen verbreden en dat om dit risico te voorkomen, de opheffing van de bestaande
ongelijkheden en verschillen in economisch en sociaal ontwikkelingsniveau binnen de Europese Unie en
de oplossing van de sociale en territoriale problemen centraal moeten staan bij het gebruik van
informatiesnelwegen (telegezondheidszorg, tele-onderwijs, telewerk, tele-administratie), om resultaten te
bereiken die, mits algemeen ingevoerd, een vooruitgang inhouden; wijst echter op het risico dat deze
mogelijkheden niet algemeen in alle regio’s zullen worden geboden, hetgeen zou leiden tot verscherping
van de reeds bestaande tegenstellingen ten koste van het beleid inzake cohesie en convergentie van het
ontwikkelingsniveau;
24.
wenst dat de informatiemaatschappij in Agenda 2000 concreter wordt uitgewerkt als strategische
prioriteit van de Unie, en dat hierbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de werkgelegenheid en de
samenhang; acht het echter absoluut noodzakelijk te voorkomen dat de nieuwe informatietechnologieën
leiden tot verplaatsing van de activiteiten van de tertiaire sector in de Europese Unie naar lagelonenlanden
met gebrekkige sociale voorzieningen;
25.
benadrukt dat thans reeds een deel van de middelen uit de structuurfondsen naar de telecommunicatieprogramma’s vloeit en wijst erop dat de moderne informatietechnologieën impulsen zijn voor het
concurrentievermogen van de ondernemingen en daardoor voor de arbeidsmarkt;
26.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Comité
van de regio’s en het Economisch en Sociaal Comité.
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5. Voortgezette beroepsopleiding
A4-0405/97
Resolutie over het verslag van de Commissie over de toegang tot voortgezette beroepsopleiding in de
Unie (COM(97)0180 − C4-0208/97)
Het Europees Parlement,
− gezien het verslag van de Commissie over de toegang tot voortgezette beroepsopleiding
(COM(97)0180 − C4-0208/97),
− gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de
Commissie rechten van de vrouw en de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media (A4-0405/97),
A. overwegende dat het verslag van de Commissie over de toegang tot voortgezette opleidingen de eerste
systematische poging is tot het analyseren en vergelijken van de situaties in de lidstaten en het
beoordelen van de vooruitgang die op dit gebied is geboekt,
B. overwegende echter dat de nationale verslagen waarop het document van de Commissie is gebaseerd
onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve informatie bieden over de verschillende benaderingen,
stelsels en financieringsvormen in de lidstaten ter bevordering van de toegang van werknemers tot
voortgezette beroepsopleidingen,
C. overwegende dat statistische gegevens uit 1993 aangeven dat de belangrijkste factoren die van
invloed zijn op de mate waarin werknemers toegang hebben tot beroepsopleidingen de grootte van het
bedrijf, de sector, de leeftijd en het land zijn,
D. overwegende dat deze gegevens helaas geen steekproeven bevatten over een aantal belangrijke
arbeidssectoren, zoals de overheidsadministratie, de gezondheids- en onderwijssector, die belangrijke
sectoren vormen in de lidstaten, met name voor vrouwen;
E. overwegende dat de Commissie niet van de gelegenheid gebruikt heeft gemaakt om te evalueren wat
de bijdrage is van de EU-programma’s en initiatieven, met name het ADAPT-initiatief en het
Europees Jaar voor onderwijs en opleiding tijdens de gehele loop van het leven, aan het
vergemakkelijken van de toegang tot voortgezette beroepsopleidingen,
F. overwegende dat de toegang tot voortgezette beroepsopleidingen tevens beschouwd moet worden in
nauwe samenhang met beleid dat gericht is op het vergroten van de inzetbaarheid van en het sneller
aanleren van vaardigheden door de beroepsbevolking, het bevorderen van levenslang leren en het
verbeteren van de concurrentiepositie van ondernemingen,
G. overwegende dat initiatieven ter bevordering van de toegang tot voortgezette beroepsopleidingen
onderdeel moeten vormen van een breder beleidskader dat gericht is op het combineren van
opleidingsmogelijkheden voor werknemers met werkervaringsplaatsen voor werklozen,
H. overwegende dat er op alle niveaus, waaronder de Europese Unie, overleg moet plaatsvinden tussen
beleidsmakers,
I.

overwegende dat alle partijen het erover eens lijken te zijn dat er een permanent systeem van
rapportage inzake de toegang tot voortgezette beroepsopleidingen moet worden opgezet,

J.

verwelkomende dat de sociale partners op Europees niveau het eens zijn over het belang van de
volgende factoren voor het bevorderen van de toegang tot voortgezette beroepsopleidingen:
− het opzetten van systemen voor begeleiding,
− het verspreiden van goede praktijken,
− een goede en brede basiskennis en algemene vaardigheden op grond waarvan flexibele nieuwe
vaardigheden ontwikkeld kunnen worden,
− speciale aandacht voor hulp aan het MKB en aan laaggekwalificeerde werknemers,
− gedeelde verantwoordelijkheid voor opleidingen tussen werkgevers, werknemers en nationale
regeringen,
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− de ontwikkeling van nieuwe opleidingsmethoden met behulp van informatie- en communicatietechnologieën,
− de verbetering van systemen voor accreditatie en erkenning van kwalificaties om beroeps- en
geografische mobiliteit mogelijk te maken,
− het op grotere schaal verzamelen van betrouwbare en analytische gegevens uit de lidstaten,
− een efficiënter en beter gecoördineerd gebruik van Europese hulpbronnen,
K. overwegende dat er echter geen overeenstemming bestaat over het soort actie dat ondernomen moet
worden om deze factoren te verbeteren en over het niveau waarop actie moet worden ondernomen,
L. overwegende dat dit een ernstig struikelblok vormt voor de tenuitvoerlegging van het eerste
richtsnoer voor actie dat door de Commissie is voorgesteld, te weten de vaststelling door de Europese
sociale partners op communautair niveau van gemeenschappelijke voorwaarden ter bevordering van
de toegang,
M. overwegende dat het tweede richtsnoer voor actie, de opstelling van regelmatige rapporten over de
toegang, niet kan worden uitgevoerd zonder de vaststelling van gemeenschappelijke vorderingsindicatoren op Europees niveau,
N. overwegende dat het derde richtsnoer voor actie, de financiering van proefprojecten speciaal gericht
op de toegang tot opleidingen, beschouwd moet worden in het kader van het komende debat inzake de
toekomst van de programma’s voor onderwijs en opleiding van de Unie,
1.
is er voorstander van dat de evolutie van de arbeidsmarkt verder wordt gevolgd, zodat kan worden
vastgesteld wat de verschuivingen of de veranderingen zijn in de vaardigheidsvereisten bij de
werknemers; merkt op dat monitoring van essentieel belang is voor het formuleren van een beleid inzake
voortgezette beroepsopleiding;
2.
steunt het vaststellen van gemeenschappelijke kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren op Europees
niveau met het oog op de invoering van een permanent stelsel van controle en rapportage over de toegang
tot beroepsopleidingen en stelt voor dat EUROSTAT en CEDEFOP een rol spelen bij de tenuitvoerlegging
hiervan; verzoekt de Commissie met het oog hierop voorstellen in te dienen;
3.
wijst erop dat er meer betekenis moet worden gehecht aan nauwkeurige definities en duidelijke
omlijning van de onderwerpen, om ervoor te zorgen dat de resultaten van de afzonderlijke landen
vergelijkbaar zijn;
4.
verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de opstelling van het volgende verslag speciale aandacht
te besteden aan de gevolgen die het beleid inzake permanente educatie heeft voor werkende vrouwen;
5.
is van mening dat verder onderzoek moet worden gedaan met betrekking tot de hoeveelheid en de
kwaliteit van de opleiding die beschikbaar wordt gesteld aan werkloze en onvoldoende opgeleide
werknemers, met inbegrip van oudere werknemers, en dringt er bij de Commissie op aan deze gegevens
spoedig in een mededeling beschikbaar te stellen;
6.
verzoekt de Commissie om concrete voorstellen in te dienen voor het vaststellen en op bredere basis
verspreiden van goede praktijken, ervaringen en know-how die zijn ontwikkeld met behulp van
communautaire middelen en programma’s of door lidstaten zelf, met name door middel van „beurzen voor
de toegang tot opleiding en onderwijs” die in de gehele Unie georganiseerd moeten worden ten behoeve
van opleiders, cursisten, werkgevers, vakbonden en beleidsmakers;
7.
is van mening dat de sociale partners op Europees en nationaal niveau betrokken moeten worden bij
de organisatie van bovengenoemde beurzen, gezien de verantwoordelijkheid die zij voor het aanbieden
van toegang tot voortgezette beroepsopleidingen delen met de overheden;
8.
verzoekt de Commissie met behulp van het Europees Sociaal Fonds, met name in het kader van
artikel 6 van de verordening inzake het ESF en het ADAPT-initiatief en in het kader van het
LEONARDO-programma op samenhangende en gecoördineerde wijze proefprojecten te financieren
inzake het beschikbaar stellen van evaluatie, begeleiding en ontwikkeling van methoden voor het vooraf
beoordelen van vaardigheden;
9.
meent dat de beroepsopleiding gericht moet zijn op gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt; dat derhalve een niet-discriminerende toegang tot de opleiding moet worden verzekerd en
dat de diversificatie van de beroepsactiviteit van vrouwen door middel van positieve acties moet worden
bevorderd;
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10.
dringt erop aan dat de beroepsopleiding toegankelijker wordt gemaakt voor vrouwen door rekening
te houden met hun bijzondere situatie (zoals zorgende taken, atypisch werk, seizoenarbeid, vooral
deeltijdwerk, enz.), hetgeen kan worden bereikt door het beleid intensiever op doelgroepen te richten en
speciale cursussen op te zetten die zijn aangepast aan de eisen en behoeften van vrouwen;
11.
dringt er met name op aan dat de toegang tot beroepsopleiding en levenslang leren moet worden
verbeterd voor vrouwen die in het MKB werken en voor vrouwelijke ondernemers, met het doel vrouwen
aan te moedigen een eigen bedrijf op te starten en vrouwen de vaardigheden te bieden die vereist zijn om
de nieuwe technologieën in de arbeidsplaats ten volle te benutten;
12.
is van mening dat, gezien de ontwerprichtsnoeren voor werkgelegenheid en de conclusies van de
Werkgelegenheidstop van 21 november 1997, de toegang tot voortgezette beroepsopleidingen niet los
gezien kan worden van andere kwesties op het gebied van werkgelegenheid, zoals arbeidstijden en
arbeidsorganisatie, en verzoekt de Commissie daarom meer inspanningen te verrichten voor een
intensievere coördinatie tussen de genomen initiatieven en het beleid van de voor deze twee
beleidsgebieden verantwoordelijke departementen;
13.
is van mening dat dit ook moet resulteren in een betere afstemming van arbeidsmarktprogramma’s
(zoals het Europees Sociaal Fonds) en opleidingsprogramma’s (LEONARDO);
14.
verzoekt de Commissie om bij het debat over de toekomst van de structuurfondsen en de
uitbreiding van de onderwijs- en opleidingsprogramma’s rekening te houden met bovengenoemd
initiatief;
15.
verzoekt de sociale partners tot overeenstemming te komen over enkele van de kwesties van
gezamenlijk belang die in deze resolutie zijn genoemd en is van mening dat de Commissie, indien er
binnen een redelijke periode geen overeenstemming wordt bereikt, eigen voorstellen moet indienen
overeenkomstig artikel 127 van het EG-Verdrag;
16.
verwelkomt het feit dat de Commissie in haar richtsnoeren betreffende werkgelegenheid de sociale
partners oproept zo snel mogelijk een kaderovereenkomst te sluiten om opleiding op de arbeidsplaats
mogelijk te maken; is echter van mening dat dit rechtstreeks gekoppeld moet zijn aan initiatieven voor de
modernisering van de arbeidsorganisatie;
17.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad Sociale
Zaken, de Onderwijsraad, het Economisch en Sociaal Comité en de Europese sociale partners.

6. Werknemersparticipatie in bedrijfswinsten (PEPPER II)
A4-0292/97
Resolutie over het verslag van de Commissie over PEPPER II betreffende de bevordering van
werknemersparticipatie in bedrijfswinsten en -resultaten (inclusief aandelenparticipatie) in de
lidstaten − 1996 (COM(96)0697 − C4-0019/97)
Het Europees Parlement,
− gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid artikel 235,
− onder verwijzing naar zijn advies van 9 april 1992 over het voorstel van de Commissie voor een
aanbeveling van de Raad betreffende de bevordering van werknemersparticipatie in bedrijfswinsten
en -resultaten (1),
− gelet op aanbeveling 92/443/EEG van de Raad van 27 juli 1992 betreffende de bevordering van
werknemersparticipatie in bedrijfswinsten en -resultaten (inclusief aandelenparticipatie) in de
lidstaten (2),

(1)
(2)

PB C 125 van 18.5.1992, blz. 236.
PB L 245 van 26.8.1992, blz. 53.
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− gezien het verslag PEPPER van de Commissie betreffende de bevordering van werknemersparticipatie in bedrijfswinsten en -resultaten in de lidstaten (1),
− gezien het verslag PEPPER II van de Commissie betreffende de bevordering van werknemersparticipatie in bedrijfswinsten en -resultaten (inclusief aandelenparticipatie) in de lidstaten − 1996
(COM(96)0697 − C4-0019/97),
− gezien het Groenboek van de Commissie over het partnerschap voor een nieuwe werkorganisatie
(COM(97)0128 − C4-0187/97),
− gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de
Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0292/97),

A. overwegende dat de bevordering van werknemersparticipatie in bedrijfswinsten en -resultaten leidt tot
een grotere productiviteit en een grotere betrokkenheid van de werknemers bij hun onderneming
terwijl tegelijkertijd het verwerven van kwalificaties wordt gestimuleerd,
B. overwegende dat financiële deelneming bijdraagt aan de voorlichting en raadpleging van de
werknemers binnen de onderneming alsmede aan hun betrokkenheid bij de besluitvorming,
C. overwegende dat de lidstaten ondanks de bovengenoemde aanbeveling 92/443/EEG van de Raad hun
beleid ten aanzien van financiële deelneming niet wezenlijk hebben veranderd en dat er in de lidstaten
heel anders wordt gedacht over de rol van de staat bij de ontwikkeling van PEPPER-regelingen;
overwegende met name dat er niet of nauwelijks sprake is van het uitwisselen van informatie,
D. overwegende dat de bevordering van participatieregelingen sterk beı̈nvloed wordt door het
regeringsbeleid, met name inzake fiscale stimulansen, maar dat de communautaire instellingen een
belangrijke rol kunnen spelen, evenals de sociale partners op nationaal en Europees niveau,
E. overwegende dat de sociale partners in sommige lidstaten onvoldoende lijken te zijn geı̈nteresseerd in
financiële participatie,

1.
is verheugd dat de discussie over financiële werknemersparticipatie in Europa opnieuw op gang
wordt gebracht met het verslag van de Commissie waarin wordt geëvalueerd hoe de lidstaten de
bovengenoemde aanbeveling van de Raad betreffende de bevordering van werknemersparticipatie vier
jaar na dato hebben toegepast;
2.
is evenwel bezorgd over de constatering dat de lidstaten niet of nauwelijks gehoor hebben gegeven
aan de aanbeveling van de Raad waarin zij werden verzocht de potentiële voordelen te erkennen van een
gebruik op ruimere schaal van een groot scala aan regelingen voor werknemersparticipatie in
bedrijfswinsten en -resultaten (zoals winstdeling, aandeelhouderschap of gemengde formules) en in deze
context rekening te houden met de verantwoordelijkheid van de sociale partners overeenkomstig de
nationale wetgeving en/of praktijk;
3.
stelt vast dat de lidstaten niet of nauwelijks informatie hebben uitgewisseld, noch over de invoering
van goede praktijken, noch over een adequaat juridisch en fiscaal kader;
4.
wijst op de waardevolle ervaringen in Frankrijk en Groot-Brittannië met winst- en kapitaalparticipatiesystemen;
5.
herinnert aan de in het Witboek inzake groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid geuite
ideeën inzake een op de productiviteit gericht loonbeleid teneinde winsten te maken waaruit investeringen
gefinancierd zouden moeten worden;

(1)

Gepubliceerd als supplement 3/91 bij Social Europe.
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6.
verlangt dat gehoor wordt gegeven aan de in zijn diverse resoluties, bv. van 10 maart 1994 over de
werkgelegenheid in Europa (1) en van 14 juli 1995 over het jaarverslag van de Commissie „Werkgelegenheid in Europa 1994” (2) geformuleerde eis dat de werknemers vrijwillig moeten kunnen participeren
in de winsten en investeringen, die zonder hun terughoudendheid bij het loonbeleid absoluut niet mogelijk
geweest zouden zijn;
7.
wijst op desbetreffende verzoeken van de regeringen van Duitsland, Spanje, Italië en van de sociale
partners;
8.

verzoekt de Commissie:

− een studie te verrichten naar de gevolgen van financiële participatieregelingen in de lidstaten op de
werkgelegenheid, de productiviteit en de loonflexibiliteit alsmede de voorwaarden te evalueren
waaronder deze regelingen worden toegepast in de ondernemingen, met name in het midden- en
kleinbedrijf;
− een programma op te zetten, met voldoende financiële middelen, ter bevordering van de uitwisseling
van informatie en goede praktijken en ter scholing van de sociale partners op het gebied van financiële
participatieregelingen;
− een werkgroep op te richten bestaande uit vertegenwoordigers van de sociale partners, leden van het
Europees Parlement en experts van de Commissie, ter bevordering van de invoering van
PEPPER-regelingen onder voorwaarden die in de hele Gemeenschap vergelijkbaar zijn, met name in
transnationale ondernemingen; deze werkgroep moet alle kwesties bestuderen inzake financiële
participatie die voor de EU van belang zijn, met name zijn bovengenoemd advies van 9 april 1992;
− de noodzaak te onderzoeken van een communautair initiatief voor deelgebieden van het vermogensbeleid, bijvoorbeeld een aanbeveling inzake de coördinatie dan wel harmonisatie van de stimulerende
maatregelen voor ondernemingen met een Europese dimensie of inzake het waarborgen van
kapitaalvormende betalingen aan of van migrerende werknemers, ook als zij daarmee in het land waar
zij wonen deelneming verwerven in de productieve sector;
− de door haarzelf voorgestelde modelprojecten voor de participatie van ondernemingen te ontwikkelen, bij voorbeeld in het kader van de privatisering van overheidsbedrijven, waaronder projecten in
landen in Midden- en Oost-Europa;
9.

beveelt de lidstaten aan:

− kaderwetgeving in de lidstaten (stimulering door het fiscaal recht en/of door toelagen) te ontwikkelen;
− nationale organisaties te gelasten met het uitwerken van systemen voor de bevordering van financiële
participatieregelingen;
− het MKB te betrekken bij de bevordering van participatieregelingen door niet alleen de verwerving
van aandelen maar ook de voor deze sector kenmerkende participatievormen te stimuleren;
− de financiële participatieregelingen uit te breiden tot alle categorieën werknemers en met name
deeltijdwerkers en werknemers met een contract voor bepaalde tijd;
− financiële participatieregelingen in het leven te roepen in het kader van de privatisering van
overheidsorganen;
− te waarborgen dat de opzet, de toepassing en de controle van stelsels voor financiële deelneming
overeenkomstig de nationale praktijk plaatsvinden in samenwerking tussen de ondernemingen en de
personeelsorganisaties;
− door middel van goede informatie onredelijke risico’s te vermijden bij de uitgifte van aandelen aan de
werknemers als de onderneming in economische en financiële moeilijkheden verkeert; daarnaast
moet zorgvuldig onderzocht worden hoe werknemers beschermd kunnen worden tegen te sterke
waardeverminderingen (bijvoorbeeld met behulp van insolventieverzekeringen, bankgaranties, enz.)
gedurende de periode dat zij niet vrij over hun aandeel in het bedrijf kunnen beschikken
(blokkeringstermijn);
− het idee van een aanvullende pensioenverzekering door middel van vermogensopbouw van de
werknemers te bevorderen;

(1)
(2)

PB C 91 van 28.3.1994, blz. 224.
PB C 249 van 25.9.1995, blz. 208.
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− beleggingsalternatieven te ontwikkelen wanneer kapitaalparticipaties voor de werknemers niet
mogelijk zijn (b.v. in overheidsdienst) of worden afgewezen. Deze alternatieven zouden de KMO’s in
staat moeten stellen voldoende profijt te trekken van het aldus vergaarde kapitaal, opdat daar
arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden;
10.

verzoekt de sociale partners op nationaal en Europees niveau om:

− voorlichtingscampagnes aan de betrokken partijen alsmede populariserings- en verspreidingscampagnes te organiseren;
− PEPPER-regelingen in het kader van CAO-onderhandelingen te bevorderen en de verwachte
positieve effecten van deze regelingen op productiviteit, inkomensverbetering, hulpbronnen,
werkgelegenheid en werknemersparticipatie te presenteren;
11.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het
Economisch en Sociaal Comité en de Europese sociale partners.

7. Koerdische vluchtelingen
B4-0037, 0052, 0065, 0071 en 0094/98
Resolutie over de Koerdische vluchtelingen en het standpunt van de Europese Unie
Het Europees Parlement,
− onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over migratiestromen, de Koerdische kwestie, het
asielbeleid en Turkije,
A. overwegende dat een toenemend aantal onderdanen van derde landen, zowel economische migranten
als mensen die vluchten voor politieke onderdrukking, bepaalde EU-lidstaten, proberen binnen te
komen,
B. verontrust over de recente aankomst in Italië van ongeveer 1.000 migranten die met oude schepen
onder uiterst gevaarlijke en onmenselijke omstandigheden, vooral voor de vrouwen en kinderen, de
Italiaanse kust hebben bereikt, waarbij internationale criminele bendes deze reizen uit winstbejag
organiseren,
C. overwegende dat de meeste slachtoffers van deze criminele bendes Koerden zijn, waaronder een
aantal mensen die op de vlucht zijn voor de onderdrukking in Turkije en Noord-Irak, en ook
economische migranten,
D. overwegende dat het vraagstuk van de Koerdische en andere migranten al lange tijd speelt en een
aantal lidstaten betreft en van mening dat hun asielaanvragen individueel moeten worden behandeld,
E. overwegende dat de ongecontroleerde uittocht alleen maar kan worden voorkomen door de politieke,
economische en sociale problemen op te lossen die er de oorzaak van zijn,
F. het in dit verband betreurend dat de Unie geen gemeenschappelijk standpunt inzake immigratie heeft
en dat er wat dit betreft bij de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam geen vooruitgang van
betekenis is geboekt,
G. overwegende dat de Raad van ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op 4 en 5 december 1997
besloten heeft een actieprogramma op te stellen om de recente toestroom van Koerdische asielzoekers
en economische migranten uit Irak aan te pakken; dat dit programma op 26/27 januari 1998 moet
worden aangenomen,
H. overwegende dat het Verdrag van Dublin bepaalt dat besluiten over de vluchtelingenstatus door het
eerste land van asiel moeten worden genomen,
I.

overwegende dat de toevloed van vluchtelingen niet louter en alleen een probleem van openbare orde
is, maar wel degelijk een politiek en moreel probleem dat met menselijkheid behandeld moet worden,
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1.
spreekt er opnieuw zijn toenemende bezorgheid over uit dat de mensenrechtensituatie, oorlog en
politieke onderdrukking mensen dwingen huis en haard te verlaten en in de Unie asiel te zoeken;
2.
ondersteunt de solidariteit en de humanitaire benadering van de regering van Italië als eerste
asielland voor de onlangs aangekomen migranten en steunt haar besluit om asielaanvragen van burgers
van Koerdische oorsprong in een individuele procedure welwillend te beoordelen, rekening houdend met
de bijzondere omstandigheden in hun oorsprongslanden;
3.
verzoekt de Raad een gemeenschappelijk beleid goed te keuren voor dergelijke situaties, die zich
steeds vaker voordoen, en niet alleen zuiver nationale maatregelen voor te stellen;
4.
stelt vast dat het Verdrag van Amsterdam voorziet in een termijn van vijf jaar voor de overheveling
van het immigratie- en asielbeleid naar de communautaire wetgeving; betreurt het dat het daardoor
momenteel voor de EU onmogelijk is op deze terreinen doeltreffende communautaire maatregelen vast te
stellen;
5.
verzoekt de Raad onverwijld zijn goedkeuring te hechten aan de ontwerpovereenkomst van de
Commissie inzake de controle van de buitengrenzen en, overeenkomstig zijn advies van 23 oktober
1997 (1), aan het voorstel van de Commissie voor een gemeenschappelijk optreden op grond van artikel
K.3, lid 2, onder b) van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake tijdelijke bescherming van
ontheemden;
6.
onderstreept dat de last van een dergelijke instroom van personen die bescherming behoeven eerlijk
tussen de lidstaten moet worden verdeeld;verzoekt de Raad en de lidstaten ondanks het in het Verdrag van
Amsterdam ingenomen standpunt opnieuw pogingen in het werk te stellen om te komen tot een
lastenverdeling bij de humanitaire steunverlening in deze gevallen en verzoekt de Commissie een
specifiek, concreet voorstel terzake op te stellen;
7.
veroordeelt met klem de internationale criminele bendes die van dit menselijk leed profiteren, en
dringt aan op gericht en gecoördineerd internationaal politieoptreden om hun activiteiten te vervolgen;
vraagt de lidstaten en de andere belanghebbende landen om concrete maatregelen te treffen, met
inschakeling van Interpol, om strijd te voeren tegen de rol van de georganiseerde misdaad in de
mensenhandel;
8.
meent echter dat het feit dat misdadigers ellendige toestanden uitbuiten om geld te verdienen, niets
afdoet aan het onvervreemdbaar recht van vervolgden om toevlucht te zoeken in de Unie;
9.
verzoekt de lidstaten, de Raad en de Commissie opnieuw pogingen te ondernemen om een
gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid op te stellen met het oog op de uitdagingen als gevolg van de
onderdrukking van het Koerdische volk en de daaruitvoortvloeiende migratiestromen waarvan ook de
bevordering van democratische rechtsnormen in de betrokken landen deel uitmaakt;
10.
bekrachtigt dat een oplossing voor het Koerdische migratievraagstuk alleen kan worden gevonden
via een politieke oplossing voor de conflicten zowel in Turkije als in Noord-Irak, en dringt in dit verband
opnieuw aan op beëindiging van de Turkse militaire operaties in Noord-Irak; wenst dat de EU een
internationaal initiatief ontplooit om naar een politieke oplossing voor het Koerdenvraagstuk te streven;
11.
verzoekt de Raad en de lidstaten het politieke initiatief te nemen om de schending van de rechten
van de Koerden dit jaar aan de orde te stellen in de Commissie voor de mensenrechten van de VN;
12.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
regeringen van Turkije, Irak, Syrië en Iran.

(1)

Deel II, punt 6 van de notulen van die datum.
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8. Bedrijfsverplaatsingen naar en investeringen in derde landen
A4-0392/97
Resolutie over bedrijfsverplaatsingen naar en rechtstreekse buitenlandse investeringen in derde
landen
Het Europees Parlement,
− gezien de discussie over dit onderwerp op de op 26 en 27 mei 1997 door de Commissie externe
economische betrekkingen georganiseerde openbare hoorzitting,
− onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 februari 1994 over de invoering van sociale bepalingen in
het unilaterale en multilaterale handelsstelsel (1),
− onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 1994 over de afsluiting van de Uruguay-Ronde
en de toekomstige activiteiten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (2),
− onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 december 1995 over de mededeling van de Commissie
getiteld „Gelijke spelregels voor wereldwijde directe investeringen” (3),
− onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 november 1996 over de herstructurering en verplaatsing
van industriële activiteiten in de Europese Unie (4),
− gelet op artikel 148 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie externe economische betrekkingen (A4-0294/97),
− gezien het tweede verslag van de Commissie externe economische betrekkingen (A4-0392/97),
A. overwegende dat de mundialisering van de handel, de productie en de investeringen een gunstige
ontwikkeling is die moet worden uitgebuit, waarbij de negatieve effecten zoveel mogelijk moeten
worden beperkt,
B. overwegende dat het tijdperk van de informatiemaatschappij is aangebroken, dat wordt gekenmerkt
door wereldwijde informatie- en communicatienetwerken; dat de informatiemaatschappij ongekende
economische en sociale mogelijkheden te bieden heeft; dat de wereldwijde elektronische handel zal
leiden tot een verhoogde efficiëntie, een beter reactievermogen en lagere kosten voor het Europese
bedrijfsleven, en kleine bedrijven zowel als nieuwkomers toegang zal bieden tot de markt en hen in
staat zal stellen hun actieradius in zeer aanzienlijke mate ten opzichte van voorheen uit te breiden; dat
bijgevolg het probleem van de bedrijfsverplaatsingen in de toekomst in deze context moet worden
onderzocht;
C. overwegende dat bedrijfsverplaatsing een economisch logisch verschijnsel is dat niet vanuit
ideologisch oogpunt moet worden benaderd,
D. overwegende dat het verband tussen rechtstreekse buitenlandse investeringen (RBI) en bedrijfsverplaatsingen ingewikkeld is, dat de omvang van het verschijnsel van verplaatsingen moeilijk te
schatten valt, hetgeen het risico van ongefundeerde conclusies met zich meebrengt,
E. in het besef dat de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt met betrekking tot de kennis over
de RBI in de EU en overwegende dat de aanvullende methodologische en statistische werkzaamheden
moeten worden voortgezet in het kader van het werkprogramma van EUROSTAT,
F. overwegende dat uit de beschikbare gegevens kan worden opgemaakt dat de besluiten tot
bedrijfsverplaatsing ter ontsluiting van nieuwe markten thans, in tegenstelling tot de jaren ’70 en ’80,
de defensieve verplaatsingen omwille van lagere arbeidskosten in aantal overtreffen,
G. overwegende dat bedrijfsverplaatsingen met het oog op het veroveren van nieuwe markten door het
terugvloeien van winst de werkgelegenheid in de Europese Unie kunnen bevorderen,
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

C
C
C
C

61 van 28.02.1994,
18 van 23.01.1995,
17 van 22.01.1996,
362 van 2.12.1996,

blz.
blz.
blz.
blz.

89.
165.
175.
147.

2. 2. 98

2. 2. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 34/157
Donderdag, 15 januari 1998

H. overwegende dat de loonkosten niet altijd de belangrijkste beweegreden zijn voor bedrijfsverplaatsing,
I.

overwegende dat de bestrijding van defensieve bedrijfsverplaatsingen alleen kan slagen met behulp
van een innovatie- en opleidingsbeleid, en door middel van nauwere betrekkingen tussen distributeurs, fabrikanten en toeleveranciers, en dat deze maatregelen op hun beurt kunnen leiden tot het weer
terugverplaatsen van bedrijven,

J.

overwegende dat, terwijl sommige bedrijfsverplaatsingen plaatsvinden op grond van gezonde
economische overwegingen, andere een reactie zijn op subsidies, belastingvoordelen of sociale
prikkels die de concurrentie beı̈nvloeden en soms ook nadelige gevolgen hebben voor de
werkgelegenheid,

K. overwegende dat de grondslag voor maatregelen op het gebied van de handel en investeringen moet
worden verlegd van de betrekkelijk enge uitvalshoek van de groei en de vrijwaring van de vrije handel
en vrije investeringen naar het ruimere doel van de duurzame ontwikkeling, hetgeen betekent dat de
economische efficiëntie, de macro-economische stabiliteit, de sociale gerechtigheid en de verenigbaarheid met het milieu in overweging moeten worden genomen,
L. in dit verband overwegende dat de ongecoördineerde doelstellingen van de overheid met betrekking
tot de geı̈ntegreerde regionale markten als gevolg van de mededinging deregulerend werken, hetgeen
voorkomen moet worden,
M. overwegende dat de structuurfondsen zich steeds meer dienen te concentreren op het verbeteren van
de mededingingsomstandigheden, zoals de basisinfrastructuur voor vervoer, communicatie, beroepsopleiding, steun aan onderzoek en technologische innovatie van in minder ontwikkelde gebieden
gevestigde ondernemingen, teneinde hun concurrentievermogen ten opzichte van ontwikkelingslanden met een opkomende economie te doen toenemen,
N. overwegende dat de concurrentiële devaluaties niet alleen tot instabiliteit van de handel hebben
geleid, maar ook een aanzienlijke toename van defensieve verblijfsverplaatsingen in de Unie tot
gevolg hebben gehad,
O. overwegende dat deelneming aan de eerste groep van landen die toetreden tot de gemeenschappelijke
munt, zoals Italië, Spanje en Portugal, van bijzonder groot belang zal zijn om de zogeheten defensieve
bedrijfsverplaatsingen te beperken,
P. overwegende dat in het kader van de huidige mundialisering de ondernemingscultuur van de
multinationals moet inhouden dat zij mede bijdragen aan de sociale ontwikkeling in de wereld,
Q. gezien de door de Amerikaanse overheid opgestelde gedragscode voor Amerikaanse multinationals,
1.
spreekt opnieuw de wens uit dat de sociale en milieubeschermingsclausules in de internationale
akkoorden en in de voorschriften van de WTO worden opgenomen;
2.
beveelt de Commissie aan een gedragscode op te stellen voor de Europese multinationals met de
volgende hoofdpunten:
− bevordering van vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen,
− bestrijding van dwangarbeid,
− bestrijding van kinderarbeid,
− opheffing van discriminatie op het werk en in het beroep en gelijke beloning voor mannen en
vrouwen,
en wel in overeenstemming met de desbetreffende conventies van de IAO (87, 98, 138, 29, 100 en 111) en
met eerbiediging van de milieunormen;
3.
wenst dat deze code niet verplicht wordt gesteld, maar dat de namen van de ondernemingen die zich
ertoe verbinden zich aan deze code te houden, in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
worden gepubliceerd;
4.
verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat hun kredietverzekeringsinstellingen voordelen in verband
met investeringen in het buitenland verschaffen als er sprake is van projecten waarbij de rechten van de
mens worden geëerbiedigd en waarbij een duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd;
5.
beveelt aan dat met betrekking tot dit onderwerp nauwe samenwerking tot stand wordt gebracht
tussen de IAO en de Europese Unie; is in het bijzonder van mening dat, indien een Europese onderneming
wenst bij te dragen aan de economische ontwikkeling van een regio in het kader van een dergelijk project,
een dergelijk initiatief moet worden gesteund met specifieke steun naar het voorbeeld van het
IPEC-programma (International Programme on Elimination of Child Labour) van de IAO;
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6.
wenst dat de regeringen van de lidstaten en de Commissie in het kader van de OESO gezamenlijke
actie ondernemen om de leidende beginselen van de OESO te wijzigen (investeringscode); dat, indien een
land waar een multinational wordt gevestigd, niet over wetgeving inzake het arbeidsrecht beschikt, een
code met minimumeisen wordt aangenomen op basis van de code die in de Gemeenschap van kracht moet
worden;
7.
dringt aan op de ondertekening van de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (MAI) in het
kader van de OESO;
8.
dringt erop aan dat de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (MAI) waarover thans in het
kader van de OESO onderhandeld wordt, geen inbreuk maakt op het recht van de lidstaten om toe te zien
op de eerbiediging van de rechten van de mens en van het milieu door de transnationale ondernemingen
die op hun grondgebied werkzaam zijn;
9.
acht het noodzakelijk dat de IAO, zoals voorgesteld, een wereldwijd sociaal kwaliteitsmerk invoert
om een einde te maken aan de wildgroei in deze; is van mening dat, als dit niet gebeurt, de Commissie de
invoering van een Europees sociaal kwaliteitsmerk dient te overwegen;
10.
is verheugd over het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de sociale bepalingen van het Verdrag
van Amsterdam te onderschrijven en over het feit dat het bereid is de richtlijnen te aanvaarden die al uit
hoofde van het akkoord zijn aangenomen; is van mening dat de sociale harmonisatie van nu af aan moet
worden versneld maar dat de pensioen- en socialezekerheidsstelsels helaas nog lang onder de bevoegdheid
van de lidstaten zullen vallen;
11.
is van mening dat richtlijn 94/45/EG betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers
in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie dient te worden gewijzigd; betreurt het
gebrek aan duidelijkheid van de richtlijn volgens welke het niet nodig blijkt te zijn dat de concernondernemingsraad wordt bijeengeroepen vooraleer een beslissing wordt genomen inzake een bedrijfsverplaatsing of de sluiting van een vestiging; wenst dat uitdrukkelijk wordt gerefereerd aan de verplichting om de
concernondernemingsraad bijeen te roepen en deze in staat te stellen advies uit te brengen binnen een
gepaste termijn vooraleer een definitieve beslissing door de raad van bestuur van het concern wordt
bekrachtigd;
12.
beveelt aan dat de communautaire steun voor de installatie van een concern op een locatie
afhankelijk wordt gesteld van de bereidheid om voor een minimale tijdsduur op deze locatie te blijven,
waarbij de steun over deze periode wordt uitgespreid; in geval van niet-naleving van deze clausule dient
elk reeds uitbetaald bedrag aan de Commissie te worden terugbetaald; op niet-terugbetaalde bedragen zal
verwijlintrest worden geheven overeenkomstig het financieel reglement en op de door de Commissie
bepaalde wijze;
13.
beveelt aan om het beleid inzake steun en fiscale prikkels ten behoeve van de vestiging van
multinationale ondernemingen in de lidstaten te coördineren teneinde oneerlijke concurrentie te
voorkomen; juicht in dit verband de recente Monti-voorstellen toe;
14.
is verheugd over de nieuwe strategie van de Commissie voor de toegang tot de markten die beoogt
de handelsbelemmeringen waarmee communautaire ondernemingen in derde landen te maken krijgen, te
inventariseren en verzoekt de Commissie een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de
Aziatische crisis voor de Europese investeringen in deze regio;
15.
beveelt de Commissie aan de aanwending van de structuurfondsen meer te concentreren op het
scheppen van een voor innovatie en onderzoek gunstig klimaat voor grote en kleine ondernemingen in de
sectoren informatica- en commerciële electronicatechnologie, dit in het vooruitzicht van de hervormingen
in het kader van „Agenda 2000”; wenst dat door het versterkte ADAPT-programma de opleiding van
werknemers in loondienst wordt versneld om beter in te kunnen spelen op de technologische
veranderingen, niet alleen in de industrie maar ook in de dienstensector;
16.
wenst dat de regeringen van de lidstaten, tezamen met de Commissie, dit beleid ondersteunen door
middel van fiscale stimulantia (kredieten − belasting − onderzoek) en de ontwikkeling van structuren
voor risicodragend kapitaal; wenst dat deze initiatieven een nieuwe impuls krijgen naar aanleiding van de
op de werkgelegenheidstop van Luxemburg genomen besluiten;
17.
is van mening dat het programma-EUREKA, dat beantwoordt aan de feitelijke behoeften van de
marktdeelnemers, het meest geschikt is om deze uitdaging aan te gaan, maar onderstreept het belang van
het 5e Kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling en is van mening dat voor dit laatste een belangrijke
taak is weggelegd op het gebied van het fundamentele onderzoek;
18.
acht het noodzakelijk dat de uitwisseling van informatie en ervaring tussen de deelnemers aan het
EUREKA-programma en de deelnemers aan de communautaire O&O-programma’s wordt bevorderd;
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19.
wenst dat de Europese bedrijven die rechtstreekse investeringen doen in het buitenland, een
nauwere samenwerking tot stand brengen met de onderzoekslaboratoria in de jonge economieën en wel
middels het programma voor Internationale Wetenschappelijke en Technologische Samenwerking
(INCO);
20.
wenst dat voor de gehele Unie een vertrouwenscontract wordt opgesteld tussen distributeurs,
fabrikanten en toeleveranciers, zonder dat hierbij evenwel de mededingingsregels in het gedrang komen
noch de belangen van de consumenten geschaad worden; dat dit contract berust op grotere klantenbinding
tussen de diverse marktdeelnemers, op basis van betere uitwisseling van informatie, in het bijzonder op
het gebied van innovatie en opleiding;
21.
verzoekt de Commissie haar gedachten te laten gaan over de problemen waarmee de landen die
geen deel zouden uitmaken van de eerste groep van aan de Euro deelnemende landen, te maken zouden
krijgen met betrekking tot hun rechtstreekse investeringen in het buitenland en bedrijfsverplaatsingen;
22.
stelt vast dat de fluctuatiemarges die op de Europese Raad van Dublin voor de munten die buiten de
Euro zouden blijven, werden vastgesteld (− 15 / +15%), wellicht geen concurrentiële devaluaties zullen
kunnen voorkomen die aanleiding zouden kunnen zijn tot bedrijfsverplaatsingen;
23.
wenst dat de politieke autoriteiten, in het kader van de Euro-Raad, nadenken over de gevolgen van
de wisselkoers euro/dollar voor de directe buitenlandse investeringen in derde landen;
24.
verzoekt de Commissie met de regeringen van de landen van Midden- en Oost-Europa
onderhandelingen aan te gaan over de onderwaardering van hun munten die tot bedrijfsverplaatsingen
aanleiding kan geven;
25.
is van mening dat fraude leidt tot bedrijfsverplaatsingen en verzoekt de Commissie alles in het werk
te stellen om deze plaag te bestrijden met behulp van haar Unit Coördinatie van de antifraudebestrijding
(UCLAF);
26.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen
en parlementen van de lidstaten, het Economisch en Sociaal Comité, de Europese vertegenwoordigers van
de sociale partners, alsmede aan de IAO en het Secretariaat-generaal van de OESO.

9. Groenboek over de rol van de met wettelijke controle belaste accountant
A4-0373/97
Resolutie over het Groenboek van de Commissie: „De rol, de positie en de aansprakelijkheid van de
met wettelijke controle belaste accountant in de Europese Unie” (COM(96)0338 − C4-0451/96)
Het Europees Parlement,
− gelet op de door het EU-Verdrag gewijzigde oprichtingsverdragen, inzonderheid artikel 6 van het
EG-Verdrag,
− gezien het Groenboek van de Commissie (COM(96)0338 − C4-0451/96),
− gezien de Mededeling van de Commissie, „Harmonisatie van de jaarrekeningen: Een nieuwe strategie
ten aanzien van de internationale harmonisatie” (COM(95)0508 − C4-0537/95),
− gezien de Eerste richtlijn 68/151/EEG van de Raad, van 9 maart 1968, strekkende tot het coördineren
van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de
tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen van zowel de deelnemers
in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde deze waarborgen gelijkwaardig te maken (1),
− gezien de Vierde richtlijn 78/660/EEG van de Raad, van 25 juli 1978, met als rechtsgrondslag artikel
54, lid 3, sub g) van het Verdrag, betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (2),
− gezien de Achtste richtlijn 84/253/EEG van de Raad, van 10 april 1984, met als rechtsgrondslag
artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag, inzake de toelating van personen, belast met wettelijke
controle van boekhoudbescheiden (3),
(1)
(2)
(3)

PB L 65 van 14.3.1968, blz. 41.
PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
PB L 126 van 12.5.1984, blz 20.
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− gezien de richtlijn 89/481/EEG van de Raad, van 21 december 1988, betreffende een algemeen stelsel
voor de erkenning van diploma’s van hoger onderwijs ter afsluiting van een beroepsopleiding met een
minimale duur van drie jaar (1),
− gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger en het advies van de
Begrotingscommissie (A4-0373/97),

1.

verzoekt de Commissie de algemene opmerkingen die dit verslag bevat, in aanmerking te nemen;

2.
neemt kennis van de verschillende in het Groenboek aan de orde gestelde kwesties; is echter van
mening dat de Commissie meer duidelijkheid moet verschaffen over haar doelstellingen op korte en
middellange termijn met betrekking tot de vorming en de werking van een interne markt van de
accountantscontrole, alsmede over het tijdschema en de maatregelen die zij voornemens is voor te stellen
en, in voorkomend geval, waarvan zij meent dat zij moeten worden afgewezen;
3.
neemt tevens kennis van de voorlopige conclusies aangaande het Groenboek van de Conferentie die
eerder plaatsvond, en behoudt zich het recht voor deze conclusies grondig te bestuderen wanneer de
Commissie de desbetreffende Mededeling aan het Parlement voorlegt;
4.
acht het juist dat in een eerste stadium binnen de contactgroep voor de jaarrekeningrichtlijnen een
technisch subcomité wordt opgericht om bepaalde kwesties betreffende de verenigbaarheid van de
Europese normen voor de accountantscontrole met de bestaande internationale normen, de onafhankelijkheid van de accountant en de toepassing van de kwaliteitscontrole in de lidstaten te bestuderen, zij het
dat het Europees Parlement via wetgeving zijn advies moet kunnen geven over de samenstelling en de
bevoegdheden van dit subcomité, en is van mening dat dit subcomité moet worden samengesteld uit zo
groot mogelijk scala van gebruikers van accountantsrapporten;
5.
verzoekt de Commissie in het bijzonder onderzoek te verrichten naar de opportuniteit van een
wetgevende maatregel voor de harmonisatie van de minimale inhoud van accountsrapporten, naar de
technische problemen die daarmee gepaard gaan, zulks in overeenstemming met de voorstellen van de
Commissie toen zij de achtste richtlijn betreffende het vennootschapsrecht indiende, en naar de vraag of
dit in overeenstemming is met de bestaande communautaire wetgeving en met het subsidiariteitsbeginsel;
6.
is van oordeel dat op communautair niveau voorschriften inzake de onafhankelijkheid van de met de
wettelijke controle belaste accountant moeten worden vastgesteld, teneinde te vermijden dat er bij
ontstentenis van communautaire regelgeving verwarring ontstaat voor derden;
7.
acht het in het licht van het voorgaande onontbeerlijk dat de diensten die niet met de eigenlijke
accountantscontrole te maken hebben nauwkeurig worden gedefinieerd;
8.
neemt kennis van de door de Commissie in haar Groenboek naar voren gebrachte kwesties om de
interne controlesystemen van de vennootschappen te verbeteren, en verzoekt de Commissie, hoewel het
van mening is dat het op het ogenblik niet wenselijk is bindende regels hiervoor op te stellen, wanneer zij
de verschillende taken van de organen van de vennootschap bij het vennootschapsbestuur evalueert,
onderzoek te verrichten naar alles wat samenhangt met de functie van de interne accountant, met name ten
opzichte van de externe accountant;
9.
onderschrijft in dit verband het idee van de Commissie om een ontwerpaanbeveling in te dienen ter
verbetering van het vennootschapsbestuur in de lidstaten en verzoekt de Commissie om met name
onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden ter verbetering van de informatiekanalen tussen de
accountants en de organen van de onderneming die overeenkomstig de diverse nationale wetgevingen
bevoegd zijn de informatie in ontvangst te nemen; wenst dat bij de voorbereidende werkzaamheden
behalve de vertegenwoordigers van de onderneming en de beroepsaccountants ook vertegenwoordigers
van de werknemers worden betrokken;
10. neemt tevens kennis van de in het Groenboek verrichte analyse van de invloed van de verschillende
nationale wetgevingen op de wettelijke aansprakelijkheid in de sector accountantsdiensten; verzoekt de
Commissie in verband met de door de Commissie te verrichten grondige studie van deze materie om de
desbetreffende studie als mededeling aan het Parlement te doen toekomen en behoudt zich het recht voor
zich hierover uit te spreken als deze mededeling aan het Parlement is voorgelegd;

(1)

PB L 19 van 24.1.1989, blz. 16.

2. 2. 98

2. 2. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

C 34/161
Donderdag, 15 januari 1998

11.
is echter van mening dat met het oog op een toekomstige wetgeving ter aanvulling en wijziging van
de communautaire bepalingen inzake de vrijheid van dienstverlening en grensoverschrijdende vestiging
van accountants en accountantsbedrijven, de Commissie moet eisen dat alle accountants een minimale, in
alle lidstaten identieke, verplichte verzekering afsluiten en zich verplicht aansluiten bij een garantiefonds;
12.
is verheugd over het feit dat de contactgroep voor de jaarrekeningrichtlijnen onderzoek verricht
naar de meest adequate wijze om de beperkingen op te heffen die de lidstaten in hun „omzettingswetgeving” van de Achtste richtlijn hebben opgelegd aan de deelneming van accountants uit de lidstaten in de
leiding en het eigendom van accountantsfirma’s in andere lidstaten;
13.
is van oordeel dat het gezien de internationale concentratie van de accountantsbedrijven
noodzakelijk is in alle afzonderlijke gevallen de onafhankelijkheid van de accountants te waarborgen en
zekerheid te verkrijgen omtrent hun vakbekwaamheid, hetgeen niet alleen op het niveau van de Unie, maar
ook daarbuiten dient te gebeuren;
14.
is van mening dat de lidstaten verregaander waarborgen voor de uitoefening van het beroep van
accountant moeten bieden door desgevallend de nog bestaande wettelijke belemmeringen voor de
uitoefening van dit beroep weg te werken en er met name voor te zorgen dat artikel 51 van de vierde
richtlijn 78/660/EEG betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen correct wordt
omgezet;
15.
spoort de Commissie echter aan wetgevingsvoorstellen te doen ter opheffing van de wettelijke
belemmeringen en geleidelijk de dienstverlening en de vrije vestiging van onafhankelijke accountants en
accountantsfirma’s in andere lidstaten te vergemakkelijken en verzoekt de Commissie, met name de
volgende mogelijkheden te overwegen:
a) de praktische gevolgen van de jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot de vrije
dienstverlening en de vestiging van een in de ene lidstaat officieel erkende accountant in een andere
lidstaat, alsmede de draagwijdte van de objectieve vereisten om te waarborgen dat in het gastland de
beroepsethiek wordt geëerbiedigd en kwaliteitscontroles worden verricht;
b) algemene voorwaarden voor de dienstverlening van in een lidstaat erkende accountants in een andere
lidstaat, en het gebruik van de titel van de lidstaat van herkomst;
c) opstelling van een systeem voor samenwerking op het gebied van de uitwisseling van informatie
tussen de instanties van de lidstaten die bevoegd zijn voor de officiële erkenning van de accountants
en die de beroeps- of ethische normen toepassen;
d) onderzoek naar de mogelijkheden om de huidige nationale beperkingen op te heffen waarmee een
accountantsfirma wordt geconfronteerd wanneer zij een dochteronderneming in een andere lidstaat
wil oprichten met dezelfde rechtsstatus;
16.
is van oordeel dat de financiële staten van de belangrijkste − al dan niet als vennootschap opgezette
− liefdadigheidsinstellingen overal in de Europese Unie aan een accountantscontrole moeten worden
onderworpen;
17.
is het er met de Commissie in haar Groenboek over eens dat er veel voor te zeggen valt om de
lidstaten te blijven toestaan dat zij kleine ondernemingen vrijstellen van accountantscontroles;
18.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en, ter informatie, aan
de Raad.

10. Situatie in Chiapas
B4-0056, 0057, 0066, 0073 en 0095/98
Resolutie over de moord op 45 inheemse boeren in de Mexicaanse deelstaat Chiapas
Het Europees Parlement,
− gezien zijn eerdere resoluties over Mexico en Chiapas;
A. geschokt door de moord op 45 mensen door paramilitaire groepen in het dorp Acteal in de deelstaat
Chiapas op 22 december 1997,
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B. overwegende dat de ordetroepen niet zijn opgetreden ter voorkoming van een bloedbad dat ten minste
vier uur geduurd heeft,
C. gealarmeerd door de verslechterde situatie in de deelstaat Chiapas, waar herhaaldelijk gewelddaden
gepleegd zijn tegen duizenden vluchtelingen, en door de gespannen situatie en de impasse waarin de
vredesonderhandelingen zich bevinden,
D. overwegende dat veelvuldig wordt bericht over paramilitaire groepen die in toenemende mate in
Mexico opereren met steun van bepaalde plaatselijke overheden en politieke kringen; overwegende
dat de bescherming van de mensenrechten wordt ondermijnd door het feit dat zovele plegers van
grove schendingen van de mensenrechten ongestraft blijven,
E. verheugd over de veroordeling van het bloedbad door president Zedillo en zijn toezegging snel te
zullen optreden om de overtreders op te sporen en te straffen, over de instructie aan de
procureur-generaal van de republiek om deze misdrijven te vervolgen, en over het aftreden van de
minister van Binnenlandse Zaken, het ontslag van de gouverneur van de staat Chiapas en de arrestatie
van meer dan 40 mensen op verdenking van medeplichtigheid aan het bloedbad,
F. overwegende dat de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten
van Mexico anderzijds, die in december 1997 werd ondertekend, als een van de fundamentele
vernieuwingen een democratische clausule bevat, waarin bepaald wordt (artikel 1) dat de overeenkomst gebaseerd is op de eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele
mensenrechten, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens,
G. overwegende dat president Zedillo zelf verklaard heeft zonder enig voorbehoud of restrictie vast te
houden aan de eerbiediging van de mensenrechten en heeft toegezegd alles in het werk te zullen
stellen om door een dialoog en ontspanning tot een vreedzame oplossing te komen van het conflict in
de deelstaat Chiapas,
H. overwegende de inspanningen en werkzaamheden van de CONAI (nationale bemiddelingscommissie) en de COCOPA (commissie voor eendracht en vrede),
1.
veroordeelt krachtig de moordpartij in Acteal alsmede alle schendingen van de mensenrechten en
gewelddaden, ongeacht de verantwoordelijken voor deze misdaden;
2.

betuigt zijn diepe medeleven en solidariteit met de nabestaanden van de slachtoffers;

3.
dringt er bij de regering van Mexico met alle respect voor haar soevereiniteit op aan dat zij, zoals het
een rechtsstaat betaamt, een objectief en afdoend onderzoek instelt naar de gebeurtenissen in Acteal en de
materiële en intellectuele schuldigen van de moordpartij voor het gerecht brengt, zodat deze daden niet
onbestraft blijven;
4.
dringt er bij president Zedillo op aan alles in het werk te stellen om door middel van een dialoog en
onderhandelingen een oplossing te vinden voor het conflict in de deelstaat Chiapas teneinde een
rechtvaardige en duurzame vrede te bewerkstelligen met de verwijdering van alle paramilitaire
groeperingen uit het conflictgebied;
5.
verzoekt president Zedillo zich te houden aan zijn duidelijke beloften op het gebied van de
bestrijding van het geweld, de verdieping van de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, die
de basis vormen van de betrekkingen tussen Mexico en de Europese Unie;
6.
betreurt het dat het conflict in Chiapas, dat sinds 1994 gaande is, nog geen oplossing heeft gevonden
in de dialoog, verzoekt de Mexicaanse regering haar gehechtheid aan een vreedzame oplossing van het
conflict in Chiapas te bevestigen en beide partijen op te roepen het contact te hervatten met het oog op de
tenuitvoerlegging van de afspraken van San Andrés en van de Wet voor een dialoog, verzoening en een
waardige vrede in Chiapas van 11 maart 1995, de demilitarisatie van Chiapas en het bereiken van een
vreedzame oplossing in de regio op basis van de eerbiediging van de rechten en de cultuur van de
inheemse gemeenschappen;
7.
erkent de inspanningen van de CONAI en met name van de bisschop van San Cristóbal de las Casas,
Samuel Ruiz, om een dialoog aan te gaan, een onmiddellijk staakt-het-vuren in te stellen en een einde te
maken aan het onrecht en de discriminatie van de armste delen van de Indianengemeenschappen in
Chiapas;
8.
neemt tevens kennis van de pogingen van de officieel op 14 maart 1995 opgerichte COCOPA, die
aanzienlijke inspanningen aan de dag heeft gelegd om oplossingen te vinden voor dit conflict teneinde
vrede en gerechtigheid te waarborgen, en moedigt deze commissie aan haar mandaat volledig te benutten
gezien de legitimiteit die zij geniet als vertegenwoordiging van de burgers; spoort in dit verband de
politieke partijen in het Mexicaanse parlement aan om te werken aan een overeenkomst over de juridische
regeling van de autonomie van de inheemse bevolking;
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9.
veroordeelt zonder voorbehoud het gebruik van geweld als politiek instrument en spreekt de wens
uit dat het Zapatistische Nationale Bevrijdingsleger (EZLN) als burgerorganisatie in het politieke leven in
Mexico kan integreren in het kader van het onderhandelingsproces;
10.
verzoekt de Commissie de haalbaarheid te onderzoeken van een programma ten behoeve van de
ontheemden in Chiapas, in samenwerking met de Mexicaanse federale autoriteiten en het Internationale
Rode Kruis;
11.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen
van de lidstaten, de regering van Mexico, de gouverneur van de deelstaat Chiapas, de voorzitters van de
Mexicaanse Senaat en Kamer van Afgevaardigden alsmede aan de COCOPA en de CONAI.

11. Gedragscode voor wapens
B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 en 0104/98

Resolutie over een Europese gedragscode voor de wapenexport

Het Europees Parlement,
− onder verwijzing naar zijn vroegere resoluties over de export of overdracht van wapens,

A. overwegende dat de bestaande gemeenschappelijke criteria van de EU met betrekking tot de
wapenexport, die door de Raad in 1991 en 1992 zijn vastgesteld, door elke afzonderlijke lidstaat
volgens zijn eigen interpretatie worden toegepast en de wapenstroom van de Unie naar landen die de
mensenrechten schenden, instabiele regio’s en militaire agressors niet hebben kunnen voorkomen,
B. met voldoening constaterende dat de gedragscode voor de wapenexport naar derde landen die de
mensenrechten niet eerbiedigen of naar oorlogsgebieden, als een van de prioriteiten van het nieuwe
Britse voorzitterschap wordt beschouwd en dat meerdere lidstaten zich voor de goedkeuring ervan
hebben uitgesproken,
C. overwegende dat een van de centrale doelstellingen van deze gedragscode is gericht op het vermijden
van situaties waarin een weigering door de ene partner heimelijk wordt omzeild door een andere,
D. is ervan overtuigd dat een EU-gedragscode des te succesvoller zal zijn als ook de belangrijkste
overige wapenexporteurs, zoals de Verenigde Staten, maar ook de Russische Federatie en China, met
soortgelijke regels instemmen,

1.
is ingenomen met de steun die veel EU-lidstaten hebben uitgesproken voor een gemeenschappelijk
EU-wapenexportbeleid en hoopt dat deze gedragscode zo zal worden geformuleerd dat hij een effectief
instrument zal vormen voor het beperken van de wapenstroom van de Unie naar landen die de
mensenrechten schenden, instabiele regio’s en militaire agressors;
2.
dringt er derhalve op aan dat de voorgestelde gedragscode van toepassing zal zijn op de uitvoer en de
aan vergunningen gebonden productie van een alomvattende lijst van goederen en technologieën, de
ruimte voor interpretaties door lidstaten ten aanzien van het verlenen of weigeren van individuele
exportvergunningen zo veel mogelijk beperkt en met name voorziet in een duidelijke regeling waarmee
wordt verhinderd dat een weigering door de ene partner heimelijk wordt omzeild door een andere;
3.
dringt er bij de Raad en de lidstaten op aan om in de loop van de voorbereiding van de gedragscode
de noodzaak te onderzoeken van een aanscherping van de acht gemeenschappelijke criteria en verzoekt de
Raad en de lidstaten om in de gedragscode een duidelijke lijst op te nemen van gevoelige bestemmingen,
een systeem van bepalingen voor de controle en het toezicht op het eindgebruik, alsmede een systeem van
wederzijdse informatie en consultatie over het verlenen en weigeren van exportvergunningen;

C 34/164

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Donderdag, 15 januari 1998

4.
verzoekt de Raad een dergelijke EU-gedragscode vast te stellen als gemeenschappelijk standpunt dat
leidt tot een reeks gemeenschappelijke acties, overeenkomstig artikel J van het EU-Verdrag;
5.
dringt er bij de Raad op aan het Europees Parlement actief te betrekken bij de opstelling van de
gedragscode, de tenuitvoerlegging van de gedragscode jaarlijks te evalueren en zijn bevindingen aan het
Europees Parlement ter beraadslaging voor te leggen;
6.
verzoekt de lidstaten te verlangen dat de gedragscode maatregelen omvat ter verbetering van de
transparantie en het parlementaire toezicht op het wapenexportbeleid;
7.
verzoekt de Raad en de lidstaten de toetreding van derde landen, in het bijzonder van de
geassocieerde landen, tot dezelfde gedragscode te bevorderen en stappen te ondernemen met als doel
andere belangrijke wapenexporteurs een soortgelijk beleid te laten volgen;
8.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
regeringen van de lidstaten.

12. Mensenrechten
a) B4-0050, 0053, 0068, 0074, 0079 en 0087/98
Resolutie over het klonen van mensen
Het Europees Parlement,
− onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 maart 1997 over het klonen (1),
− gezien zijn advies in eerste lezing van 16 juli 1997 over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische
uitvindingen (2),
− gezien het Verdrag van de Raad van Europa van 1996 ter bescherming van de rechten van de mens en
de menselijke waardigheid bij toepassingen van de biologie en de geneeskunde, ook wel genaamd
„Verdrag inzake mensenrechten en bio-ethiek” en het aanvullend protocol waarin het klonen van
mensen wordt verboden,
A. overwegende dat de aankondiging van een Amerikaanse onderzoeker dat hij mensen wil klonen grote
bezorgdheid heeft gewekt,
B. overwegende dat het klonen van mensen wordt omschreven als het creëren van menselijke embryo’s
met hetzelfde erfelijk materiaal als een ander levend of dood menselijk wezen, in zijn volledige
ontwikkeling vanaf de bevruchting, zonder onderscheid op grond van de gebruikte methode,
C. overwegende dat het klonen van menselijke wezens, uitgevoerd op experimentele basis, bij
vruchtbaarheidsbehandelingen, pre-implantatiediagnose, voor weefseltransplantatie of enig ander
doel, onethisch, moreel weerzinwekkend en in strijd met de eerbied voor de persoon is en tevens een
ernstige schending van de fundamentele rechten van de mens vormt, hetgeen onder geen enkele
voorwaarde mag worden gerechtvaardigd of aanvaard,
D. overwegende dat het wetenschappelijk onderzoek, een van de grondslagen van de menselijke
vooruitgang, moet worden voortgezet, maar geen afbreuk mag doen aan de waardigheid en de
integriteit van de mens,
E. overwegende dat de eerste en enige internationale tekst die het klonen van mensen strikt verbiedt
sinds maandag 12 januari 1998 bij de Raad van Europa ter tekening ligt,
1.
bevestigt dat elk individu recht heeft op zijn eigen genetische identiteit en dat het klonen van mensen
moet worden verboden;
(1)
(2)

PB C 115 van 14.4.1997, blz. 92.
PB C 286 van 22.9.1997, blz. 87.
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2.
verzoekt de lidstaten van de Raad van Europa het Europees Verdrag inzake mensenrechten en
bio-ethiek en het aanvullend protocol dat het klonen van mensen verbiedt, te ondertekenen en te
ratificeren, aangezien deze twee juridische instrumenten bindend zijn en voorzien in strenge penale
sancties in geval van overtreding in een Europees land; in geval van uiteenlopende definities wordt de
door het Europees Parlement vastgestelde definitie gehanteerd;
3.
doet een beroep op iedere lidstaat bindende wetgeving in te stellen waarbij ieder onderzoek
betreffende het klonen van mensen op zijn grondgebied verboden wordt en voorzien wordt in
strafrechtelijke sancties voor iedere inbreuk daarop;
4.
verzoekt de lidstaten, de Europese Unie en de Verenigde Naties de nodige maatregelen te nemen
voor de invoering van een uitdrukkelijk, algemeen en juridisch bindend verbod op het klonen van mensen,
waaronder het bijeenroepen van een Wereldconferentie over dit onderwerp;
5.
verzoekt de internationale wetenschappelijke wereld om zich bij het onderzoek naar het menselijk
genoom van het klonen van mensen te onthouden;
6.
herinnert de Raad aan het stellige standpunt van het Parlement dat er geen communautaire middelen,
direct of indirect, mogen worden aangewend voor onderzoekprogramma’s die gebruikmaken van het
klonen van mensen, en dringt aan op de bevestiging dat dit verbod ten volle wordt toegepast;
7.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen
van de lidstaten, de secretaris-generaal en de parlementaire vergadering van de Raad van Europa en de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

b) B4-0059, 0077 en 0100/98
Resolutie over de situatie in de Republiek Ingoesjië
Het Europees Parlement,
− onder verwijzing naar zijn resoluties en debatten over de situatie in de noordelijke Kaukasus, met
name in Tsjetsjenië en het naburige Ingoesjië,
A. gezien de aanhoudende spanningen als gevolg van de gevechten in de regio Prigorodnij in
Noord-Ossetië in november 1992, toen duizenden personen met de Ingoesjische nationaliteit naar
Ingoesjië vluchtten,
B. verontrust over de berichten betreffende de ernstige situatie van de Ingoesjische bevolking in de regio
Prigorodnij in Noord-Ossetië, maar kennis nemend van de overeenkomst tussen de drie partijen
(Ingoesjië, Noord-Ossetië en de Russische Federatie) om een terugkeer van de vluchtelingen naar de
regio’s Prigorodnij en Vladikavkaz toe te staan,
C. overwegende dat het noodzakelijk is het ernstige lijden te voorkomen dat met name voor vrouwen en
kinderen dreigt als gevolg van de door de moeilijke economische situatie en het invallen van de winter
veroorzaakte schaarste aan goederen en voedsel,
D. vaststellend dat de Ingoesjische interne ontheemden tot dusver geen reële mogelijkheid hebben om
naar hun vroegere woonplaatsen in de regio Prigorodnij in Noord-Ossetië terug te keren, aangezien de
overeenkomst van 4 september 1997 en het programma van 15 oktober 1997 betreffende het
Ossetisch-Ingoesjische conflict, die tussen de republiek Noord-Ossetië-Alanië en de republiek
Ingoesjië zijn overeengekomen, nog niet worden toegepast,
1.
verzoekt de Russische staatsdoema adequate maatregelen te treffen om steun aan terugkeergebieden
in de regio Prigorodnij te vergemakkelijken, zodat de civiele Ingoesjische bevolking van de regio
Prigorodnij onder veilige en vreedzame omstandigheden naar een normaal leven kan terugkeren en een
economische activiteit kan uitoefenen;
2.
dringt er bij alle betrokken autoriteiten op aan de overeenkomsten betreffende de terugkeer van de
Ingoesjische vluchtelingen naar de regio Prigorodnij te eerbiedigen en toe te passen;
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3.
verzoekt de VN, de OVSE en andere internationale organisaties al hun invloed en middelen aan te
wenden om zonder verder uitstel actief bij te dragen tot het proces van normalisatie in de noordelijke
Kaukasus;
4.
verzoekt de Raad en de Commissie te overwegen via ECHO financiële steun te verlenen aan
humanitaire acties, uit te voeren door internationale organisaties in de gebieden in de regio’s Prigorodnij
en Vladikavkaz waarnaar de Ingoesjiërs moeten terugkeren;
5.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de Russische
staatsdoema, de president van de Russische Federatie, de regeringen van Ingoesjië en Noord-Ossetië, de
secretaris-generaal van de VN en de secretaris-generaal van de OVSE.

c) B4-0060 en 0072/98
Resolutie over de schending van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
Het Europees Parlement,
A. gezien de willekeurige aanhouding van Z’ahidi Arthur NGOMA op het congres van zijn beweging op
25 november 1997 en zijn opsluiting, omdat hij oppositie voert tegen het bewind van president Kabila,
B. verontwaardigd dat hij mishandeld is en zonder vorm van proces in de gevangenis gegooid en
sedertdien onrechtmatig gevangen wordt gehouden,
C. gezien met name de recente arrestatie van meerdere andere activisten voor de rechten van de mens,
meer in het bijzonder Nsala, secretaris-generaal van het Centrum voor de mensenrechten (Cenadho) in
Kinshasa,
D. overwegende dat ook de pers wordt getroffen door intimidatieacties van het heersend bewind,
E. overwegende dat voor andere partijen dan het AFDL, dat aan de macht is, demonstraties en openbare
vergaderingen sinds de machtsovername door Kabila nog altijd verboden zijn,
1.
veroordeelt de intimidatie en onderdrukking van politieke tegenstanders, voorvechters van de
mensenrechten en de pers;
2.
dringt er bij de internationale gemeenschap, de lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Commissie op aan
− dat alle hulp van de internationale gemeenschap en in het bijzonder de Europese Unie aan de DRC
afhankelijk moet zijn van vorderingen bij de eerbiediging van de mensenrechten en het op gang
brengen een echt democratiseringsproces in het land,
− dat het democratiseringsproces en de niet-gouvernementele organisaties die ijveren voor de
mensenrechten in het land, steun moeten krijgen;
3.

verzoekt de autoriteiten van de DRC

− Z’ahidi NGOMA onmiddellijk vrij te laten,
− de rechtsstaat in te voeren, de fundamentele vrijheden te herstellen, vrije activiteit van de politieke
bewegingen toe te laten, en door middel van een debat met de maatschappelijke krachten van het land
uiteindelijk tot echt democratische verkiezingen te komen;
4.
wenst dat de lidstaten van de Europese Unie, de Raad en de Commissie bij de autoriteiten van de
DRC de nodige stappen ondernemen en druk uitoefenen zodat ze zonder omwegen de weg van de
democratisering en de eerbiediging van de rechten van de mens opgaan;
5.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de beide voorzitters van de Paritaire
Vergadering ACS-EU, de Raad, de Commissie, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de
secretaris-generaal van de OAE en de regering van de Democratische Republiek Congo.
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d) B4-0078/98
Resolutie over de bescherming van de aboriginals in Australië
Het Europees Parlement,
− gezien de bepalingen inzake de rechten van inheemse volkeren in de Verklaring van Wenen,
aangenomen tijdens de Wereldconferentie over de rechten van de mens, waarin de nadruk wordt
gelegd op de bescherming van het welzijn van inheemse volkeren op economisch, sociaal en cultureel
gebied, met inbegrip van hun eigen identiteit en cultuur,
− gezien de principes van Agenda 21 en het Verdrag inzake biologische diversiteit,
− onder verwijzing naar zijn grote aantal resoluties over de rechten van inheemse volkeren, met name de
resoluties van 9 februari 1994 over de internationale maatregelen die noodzakelijk zijn voor een
doeltreffende bescherming van de inheemse volkeren (1) en van van 19 januari 1995 over het
Internationale Decennium van de Inheemse Volkeren in de wereld (2),
A. zich bewust van het bezwaar van de Australische regering tegen een clausule inzake mensenrechten in
de Samenwerkingsovereenkomst tussen Australië en de Europese Unie,
B. bezorgd over het recente besluit van de Australische regering om de ontwikkeling te overwegen van
het Jabiluka uraniumproject, dat zich bevindt in een gebied dat is omgeven door het Kakadu National
Park, aangewezen als werelderfgoed,
C. op de hoogte van de motie van de Australische Senaat van 20 oktober 1997 waarin de Australische
regering wordt opgeroepen het project niet voort te zetten,
D. overwegende dat het Jabilukaproject en het nabijgelegen Ranger uraniumwinningsproject zich
bevinden op officieel erkend grondgebied van aboriginals,
E. overwegende dat deze gebieden van belang zijn voor het culturele erfgoed van de aboriginals,
F. gelet op het feit dat de beoordeling van het project door Environment Australia aanleiding gaf tot
bezorgdheid over de gevolgen voor de natuur en het werelderfgoed en tevens voor het radioactief
afval,
G. bezorgd over de gevolgen voor de gezondheid van de aboriginals van de reeds bestaande
uraniummijnen in Roxby Downs, Ranger en het geplande Jabiluka-project,
H. gelet op het feit dat Australië uranium uitvoert naar de Europese Unie,
1.
verzoekt de Australische regering de status van het Kakadu National Park als werelderfgoed te
eerbiedigen;
2.
verzoekt de Australische regering de aanspraken op land van de aboriginals en de bepalingen inzake
inheemse volkeren in de Verklaring van Wenen te respecteren;
3.

verzoekt de Australische regering derhalve het project niet voort te zetten;

4.
verzoekt de Commissie een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de invoer van uranium
door de Europese Unie, waarbij de gevolgen worden geanalyseerd van de uraniumwinning en -verwerking
voor de gezondheid en het milieu, voor de rechten van inheemse volkeren en voor de productie van afval
in het land van herkomst;
5.
verzoekt de lidstaten als eerste maatregel te stoppen met de invoer van uranium uit landen waar de
aanspraken op land van inheemse volkeren worden genegeerd;
6.

verzoekt de Subcommissie rechten van de mens deze kwestie nauwlettend te volgen;

7.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen
van de lidstaten, de Australische regering, de Australische Senaat, de Northern Aboriginal Land Council
en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
(1)
(2)

PB C 61 van 28.2.1994, blz. 69.
PB C 43 van 20.2.1995, blz. 85.
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e) B4-0054/98
Resolutie over massa-executies in Zuid-Korea
Het Europees Parlement,
A. overwegende dat op 30 december 1997 23 mensen in Zuid-Korea geëxecuteerd zijn,
B. overwegende dat er in Zuid-Korea naar bericht wordt 50 gevangenen ter dood veroordeeld zijn,
C. overwegende dat de doodstraf nooit te rechtvaardigen valt,
D. overwegende dat Zuid-Korea in enkele opzichten essentiële stappen gezet heeft op de weg naar de
democratisering, zoals blijkt uit de vrije verkiezingen van december 1997, die erin resulteerden dat de
heer Kim Dae-Jung, een voormalig dissident, tot President van Zuid-Korea gekozen werd,
1.
veroordeelt de massa-executie die eind december 1997 plaatsvond en verzoekt de Koreaanse
president een onmiddellijk moratorium voor executies uit te vaardigen, als eerste stap naar de volledige
afschaffing van de doodstraf;
2.
juicht de voortgang van de democratisering in Zuid-Korea toe en moedigt de Zuid-Koreaanse
autoriteiten aan om op deze weg voort te gaan;
3.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regering
van Zuid-Korea.

f)

B4-0080 en 0102/98
Resolutie over de doodstraf voor Karla Faye Tucker in de Verenigde Staten

Het Europees Parlement,
− gezien de op 3 april 1997 door de VN-Commissie voor de rechten van de mens aangenomen resolutie,
waarin gevraagd wordt om een moratorium op de voltrekking van doodvonnissen met het oog op de
volledige afschaffing ervan,
A. overwegende dat het Opperste Gerechtshof van de Verenigde Staten in december 1997 het
doodvonnis voor Karla Faye Tucker, die in Texas gedetineerd is, heeft bevestigd en dat de rechter 3
februari 1998 heeft vastgesteld als datum waarop het vonnis zal worden voltrokken,
B. overwegende dat in de Verenigde Staten momenteel 48 terdoodveroordeelden vrouwen zijn en dat
sinds de wederinvoering van de doodstraf in 1976 slechts één vrouw is terechtgesteld, en
overwegende dat de laatste terechtstelling van een vrouw in Texas in 1863 heeft plaatsgevonden,
C. overwegende dat 43% van de 58 terdoodveroordeelden die op het moment van het misdrijf
minderjarig waren, in Texas in dodencellen zitten en dat vijf van de negen terechtstellingen in de
Verenigde Staten van minderjarigen in de periode van 1976 tot heden in Texas hebben plaatsgevonden,
D. overwegende dat van de 74 terechtstellingen die in 1997 in de Verenigde Staten plaatsvonden, er 37 in
Texas werden voltrokken en dat er van de 30 terechtstellingen die tot mei 1998 in de VS zijn gepland,
veertien alleen in de staat Texas zullen worden voltrokken en de overige in zeven andere staten,
E. overwegende dat opschorting van de terechtstelling en omzetting van het vonnis tegen Karla Tucker
nu afhangt van de gouverneur van Texas, George Bush jr., die moet beslissen op aanbeveling van de
commissie voor gratieverlening,
1.
richt een plechtige oproep tot de gouverneur van de staat Texas en tot alle andere bevoegde
autoriteiten van die staat opdat de terechtstelling van Karla Faye Tucker wordt opgeschort en haar straf
wordt omgezet;
2.
dringt bij de staatsinstellingen, parlementen en gouverneurs van de staten waar de doodstraf wordt
toegepast om een moratorium op de voltrekking van de doodvonnissen;

2. 2. 98

2. 2. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

C 34/169
Donderdag, 15 januari 1998

3.
verzoekt de Amerikaanse regering terug te komen van het voorbehoud dat zij bij haar bekrachtigingsbesluit van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten heeft aangetekend
bij het punt waarin de terechtstelling van minderjarigen wordt verboden;
4.
verzoekt de Raad en de Commissie alles wat in hun vermogen ligt aan te wenden om de oproep aan
de gouverneur van Texas tot omzetting en opschorting van de straf, te ondersteunen;
5.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de federale
regering van de Verenigde Staten van Amerika en de gouverneur van de staat Texas.

g) B4-0076 en 0097/98
Resolutie over de benoeming van een buitengewoon vertegenwoordiger van de Europese Unie voor
Tibet
Het Europees Parlement,
− gezien zijn vroegere resoluties over de Volksrepubliek China en Tibet,
A. erop wijzende dat het Europees Parlement de Raad en de Commissie meermaals heeft verzocht een
gemeenschappelijk buitenlands beleid ten aanzien van China en in het bijzonder de situatie in Tibet uit
te stippelen,
B. opnieuw uiting gevend aan zijn bezorgdheid over het lot van de Panchen Lama, Gedhun Choeky
Nyima, en zijn familie,
C. overwegende dat het eerste Tibetproject van de Europese Unie, het Panam Project, omstreden is daar
NGO’s geen toegang tot het gebied zouden hebben,
D. verheugd over de vrijlating van de Chinese dissident Wei Jingsheng, winnaar van de Sacharov-prijs
1996,
1.
verzoekt de Raad en de Commissie een buitengewoon vertegenwoordiger van de EU voor Tibet te
benoemen, die opdracht krijgt alle dienstige initiatieven te ontplooien opdat gevolg wordt gegeven aan de
verzoeken van de Unie met betrekking tot de eerbiediging van de burger- en politieke rechten in Tibet, en
de ontwikkeling daarvan te volgen;
2.
verzoekt de Raad en de Commissie om de noodzakelijke stappen te zetten om alle mogelijke
informatie te krijgen over het lot van de Panchen Lama, Gedhun Choeky Nyima, en zijn familie en alle
mogelijke initiatieven te nemen om gevolg te geven aan de meermaals gedane verzoeken van het EP met
het oog op de vrijlating van de Tibetaan Nawang Chophel en van Wang Dan en de heer Hada;
3.
is verheugd over het besluit van de Chinese autoriteiten om de dialoog met de Europese Unie over de
mensenrechten te hervatten en over de aankondiging van de Volksrepubliek dat zij bereid is het
Internationale Verdrag inzake de politieke en burgerrechten te tekenen;
4.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen
van de lidstaten, de regering van de Volksrepubliek China en de Tibetaanse regering in ballingschap.

h) B4-0035 en 0084/98
Resolutie over de uitslag van de verkiezingen in Kenia
Het Europees Parlement,
− onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Kenia, met name die van 18 september 1997 (1),
− gezien de verklaring van het voorzitterschap van de Europese Unie van 6 januari 1998,
(1)

PB C 304 van 6.10.1997, blz. 139.
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A. eraan herinnerend dat er in Kenia op 29 en 30 december 1997 presidents- en parlementsverkiezingen
hebben plaatsgevonden,
B. erop wijzend dat er zich een aantal onregelmatigheden heeft voorgedaan tijdens de verkiezingscampagne en tijdens het verloop van de verkiezingen,
C. opmerkend dat deze verkiezingen de goedkeuring hebben gekregen van de nationale waarnemers die
waren belast met het toezicht op het verloop van deze algemene verkiezingen,
D. er voorts op wijzend dat de oppositie niet in staat is gebleken haar onderlinge tegenstellingen te
overwinnen en zich achter één kandidaat te scharen,
E. eraan herinnerend dat president Daniel arap Moı̈ opnieuw tot president is verkozen en dat zijn partij,
de Afrikaanse Nationale Unie van Kenia, met een marge van twee zetels haar absolute meerderheid in
het Keniaanse parlement heeft behouden,
F. overwegende dat deze verkiezingen ondanks de tekortkomingen in het verkiezingsproces een nieuwe
fase vormen van een democratiseringsproces dat geconsolideerd dient te worden, en dat constitutionele hervormingen een essentiële stap zijn op weg naar bevordering van een nationale verzoening,
G. overwegende dat de blokkering van de steun voor Kenia door het Internationaal Monetair Fonds van
kracht blijft, daar de regering niet voldoet aan de voorwaarden ten aanzien van economisch bestuur,
transparantie van de begroting en bestrijding van corruptie,
1.
is verheugd over de gehechtheid van het Keniaanse volk aan democratische waarden die werd geuit
in de massale deelname, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden, aan de nationale verkiezingen;
2.
neemt nota van de resultaten van de Keniaanse verkiezingen van 29 en 30 december 1997, maar
betreurt de onregelmatigheden die een smet hebben geworpen op het goede verloop van het
verkiezingsproces;
3.
dringt er bij president Daniel arap Moı̈ op aan de dialoog met de oppositiepartijen voort te zetten en
de bevoegdheden die de grondwet aan het gekozen parlement toekent, ten volle te eerbiedigen;
4.
verzoekt in het bijzonder de Keniaanse regering erop toe te zien dat alle politieke stromingen in het
land worden betrokken bij de herziening van de grondwet in een waarachtige geest van nationale
verzoening;
5.
dringt er bij de Keniaanse regering op aan snel doeltreffende maatregelen tegen de corruptie aan te
nemen en ten uitvoer te leggen;
6.
verzoekt de Commissie de financiële druk, krachtens de Overeenkomst van Lomé, op de Keniaanse
regering te handhaven, teneinde te bereiken dat de mensenrechten worden geëerbiedigd en er effectieve
maatregelen worden genomen tegen de corruptie;
7.
verzoekt de Commissie steun te verlenen aan speciale programma’s van onafhankelijke NGO’s die
bijdragen tot de ontwikkeling van het democratiseringsproces in Kenia, bijvoorbeeld door bestrijding van
het analfabetisme en het bevorderen van onafhankelijke instellingen die bij een burgermaatschappij
behoren;
8.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de beide
voorzitters van de Paritaire Vergadering ACS-EU, en de regering van Kenia.

13. Aanslag van de ETA
B4-0069/98
Resolutie over de terroristische aanslagen in Baskenland
Het Europees Parlement,
A. ontsteld over de afschuwelijke aanslag die de terreurorganisatie ETA op 9 januari 1998 in Zarauz
(Guipúzcoa) heeft gepleegd en die het leven heeft gekost aan het gemeenteraadslid van de Partido
Popular, José Ignacio Iruretagoyena,
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B. overwegende dat deze criminele organisatie haar bloedige acties voortzet met als enig doel de
democratie en de rechtsstaat in Baskenland en in geheel Spanje de nekslag toe te brengen,

1.
spreekt zijn strenge veroordeling uit over deze beestachtige aanslag en herhaalt zijn onvoorwaardelijke verwerping van iedere vorm van geweld;
2.
betuigt zijn oprechte medeleven met de familieleden, de vrienden en de collega’s van het vermoorde
gemeenteraadslid en verklaart zich nogmaals onvoorwaardelijk solidair met de vele overige slachtoffers
van deze misdadige organisatie;
3.
betuigt nogmaals zijn steun aan het Pact van Ajuria-Enea en aan het Akkoord van Madrid en dringt
er bij de hierbij aangesloten partijen op aan deze akkoorden te blijven eerbiedigen en verder uit te werken;
4.
betuigt zijn volledige en onvoorwaardelijke steun aan alle democraten die zich in een soortgelijke
situatie bevinden van weerloosheid tegen dergelijke misdaden, en moedigt hen aan zich binnen een
democratisch kader te blijven inzetten voor vrijheid en de beginselen van de rechtsstaat zoals de Baskische
samenleving en geheel Spanje die kennen;
5.
volhardt in zijn afwijzing van een dialoog met al diegenen die meewerken aan dergelijke misdaden
of deze mogelijk maken, hiertoe aanzetten, deze steunen of uitvoeren;
6.
benadrukt nogmaals zijn vastbeslotenheid in de strijd tegen het terrorisme door middel van een
naadloze politiële en justitiële samenwerking tussen de lidstaten;
7.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de Spaanse en
Baskische autoriteiten en de familieleden van het slachtoffer.
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Rack, Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche,
Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra,
Samland, Sandbæk, Santini, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schnellhardt, Schörling, Schröder,
Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Simpson,
Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martı́nez,
Souchet, Soulier, Spaak, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stirbois, Stockmann, Striby,
Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusı́,
Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson,
Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Väyrynen, 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, Viceconte, Viola, Virgin, Virrankoski,
Voggenhuber, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White,
Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn,
Zimmermann
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BIJLAGE
Uitslag van de hoofdelijke stemmingen
(+) = voor
(−) = tegen
(O) = onthoudingen
1. Verslag d’Ancona A4-0359/97
Verzoek om terugverwijzing
(+)
ARE: Castagnède, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, De Clercq, De Luca, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Frischenschlager, Goerens, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Carnero González, Castellina, Coates, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové
Peres, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta,
Sierra González
I-EDN: Sandbæk
NI: Farassino, Paisley
PPE: Vaz Da Silva
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton,
Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti,
Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cottigny,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Ford,
Frutos Gama, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén,
Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho,
Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Nencini, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou,
Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson,
Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Thomas, Titley, Tomlinson,
Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Caccavale, Marin
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Ripa di
Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
ELDR: Anttila, Cars, Cox, Gasòliba i Böhm, Haarder, Lindqvist, Nordmann, Olsson, Ryynänen
GUE/NGL: Eriksson, Manisco, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, Seillier, Souchet
NI: Amadeo, Angelilli, Cellai, Dillen, Formentini, Hager, Le Gallou, Linser, Moretti, Muscardini, Parigi,
Raschhofer, Sichrovsky, Tatarella, Trizza, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha,
Cushnahan, D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan
Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferri, Filippi, Fontaine, Fontana,
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Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi,
Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
UPE: d’Aboville, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Chesa, Colli, Collins
Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Di Prima, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange,
Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Tajani, Todini, Viceconte
V: Gahrton, Holm, Lindholm
(O)
UPE: Florio
V: Schörling

2. Verslag d’Ancona A4-0402/97
Amendement 5
(+)
ARE: De Lassus, González Triviño, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Gasòliba i
Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-Jørgensen,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda,
Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martı́nez
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Berger,
Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti,
Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia,
Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys, Desama,
Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans,
Fayot, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Kuckelkorn, Kuhn,
Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone,
Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán
López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Tappin, Terrón i Cusı́, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby
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NI: Amadeo, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Le Gallou, Linser, Lukas, Parigi, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, De
Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex,
Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, Theorin
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Danesin, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière,
Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini,
Schaffner, Tajani, Viceconte
(O)
GUE/NGL: Ephremidis
PPE: Banotti

3. Verslag d’Ancona A4-0402/97
Amendement 8
(+)
ARE: De Lassus,
Vandemeulebroucke

González

Triviño,

Leperre-Verrier,

Macartney,

Sainjon,

Scarbonchi,

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda,
Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Sandbæk
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos,
Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett,
Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Denys,
Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans,
Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl,
Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan,
McMahon, Malone, Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth,
Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Voggenhuber, Wolf
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(−)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Pinel, des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Linser, Lukas, Parigi, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban
Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Crowley, Danesin, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini,
Schaffner, Tajani, Viceconte
(O)
NI: Le Gallou
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

4. Verslag d’Ancona A4-0402/97
Ontwerp van Akte en overeenkomst
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Marset
Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González,
Sornosa Martı́nez
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval,
Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge,
Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roubatis,
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Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal,
Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin,
Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea,
Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Caccavale, Cardona, Crowley, Danesin, Daskalaki, Garosci,
Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna,
Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby
NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Parigi,
Stirbois, Tatarella, Trizza, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De
Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto,
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G.,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
V: Lindholm
(O)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Ojala
PPE: Banotti, Graziani
UPE: Gallagher

5. Verslag Mann A4-0403/97
Amendement 12
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martı́nez, Svensson
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I-EDN: Sandbæk
PSE: d’Ancona, Barton, Berès, Bernardini, Bontempi, Bösch, Carlotti, Castricum, Colajanni, Colino
Salamanca, Collins Kenneth D., Cot, Cottigny, Cunningham, Darras, De Coene, Denys, Donner,
Duhamel, Dury, Ettl, Garot, Gebhardt, Glante, Graenitz, Green, Hallam, Haug, Hendrick, Hindley,
Hughes, Imbeni, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Lage, Laignel, Lindeperg,
Linkohr, Lüttge, McGowan, Manzella, Martin David W., Megahy, Miller, Moniz, Morán López, Mutin,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pollack, Pons Grau, Rehder, Rocard, Schäfer,
Schmidbauer, Seal, Skinner, Spiers, Tappin, Theorin, Titley, van Velzen Wim, Whitehead, Willockx
V: Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna,
Ripa di Meana, Roth, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Wolf
(−)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Seillier, Striby
NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Parigi, Stirbois, Tatarella, Trizza,
Vanhecke
PPE: Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond,
Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, De
Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola,
Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Balfe, Berger, Cabezón Alonso, Corbett, Crampton,
Dankert, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Fayot, Ford, Ghilardotti, Görlach, Hänsch,
Hardstaff, Harrison, Hoff, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Mann Erika, Metten, Miranda de Lage, Morgan,
Morris, Napoletano, Paasio, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Sakellariou, Samland, Schlechter,
Stockmann, Tongue, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, White, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Crowley, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes,
Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet
(O)
NI: Hager, Linser, Lukas
PSE: Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Blak, Botz, Bowe, Campos, Caudron, Colom i Naval,
Correia, Crawley, David, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Elliott, Evans, Gröner, Howitt, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Lambraki, Lange, Lomas, Lööw, McMahon, Malone, Medina
Ortega, Myller, Papakyriazis, Peter, Rothley, Roubatis, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Simpson,
Sindal, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusı́, Tomlinson, Truscott, Verde i Aldea, Wemheuer
V: Tamino
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6. Verslag Sierra Gonzalez A4-0399/97
Amendement 1
(+)
ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta,
Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier,
Souchet, Striby
NI: Blot, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Stirbois
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Carlotti,
Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia,
Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Desama, Dı́ez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl,
Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch,
Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola,
Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw,
McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina Ortega, Megahy,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Roubatis, Sakellariou,
Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Wolf
(−)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Sainjon, Scarbonchi
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Amadeo, Cellai, Féret, Muscardini, Parigi, Tatarella, Trizza
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón
Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan,
D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra
Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur,
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs,
Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola,
Virgin, von Wogau
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
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(O)
NI: Dillen, Vanhecke
UPE: Daskalaki, Kaklamanis

7. Verslag Sainjon A4-0392/97
Overweging J
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Monfils, Spaak, Thors, Vallvé
I-EDN: Blokland, van Dam
NI: Amadeo, Antony, Cellai, Dillen, Féret, Hager, Lang Carl, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Stirbois,
Tatarella, Trizza, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha,
D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis,
Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de
Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz,
Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval,
Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina
Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter,
Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland,
Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner,
Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van
Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Ribeiro,
Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Berthu, Buffetaut, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet
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NI: Le Gallou
PPE: Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cushnahan, Donnelly Brendan, Soulier
(O)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, Dybkjær, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN: Nicholson
PPE: Bianco, Burenstam Linder, Kellett-Bowman, Konrad, Langenhagen, Mouskouri, Provan, Rack,
Stenmarck, Sturdy

8. Verslag Sainjon A4-0392/97
Par. 12
(+)
ARE: Barthet-Mayer, De Lassus, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Pradier, Sainjon, Scarbonchi, Vandemeulebroucke
ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma, Monfils, Spaak, Thors, Vallvé
GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres,
Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Puerta, Ribeiro, Seppänen,
Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier,
Souchet
NI: Cellai, Dillen, Féret, Hager, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Tatarella, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d’Ars, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen,
Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D’Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martı́n, Ferrer,
Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani,
Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Kittelmann, Klaß, Koch,
Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo,
Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés
Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt,
Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenzel, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van Velzen W.G.,
Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso,
Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval,
Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Denys, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dury,
Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green,
Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni,
Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Manzella, Martin David W., Medina
Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons
Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusı́, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
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UPE: d’Aboville, Baldi, van Bladel, Cardona, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland,
Kaklamanis, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
V: Aelvoet, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di
Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(−)
PPE: Burenstam Linder, Kellett-Bowman, Provan, Stenmarck
(O)
ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, Dybkjær, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens,
Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE: Konrad, Rack, Sturdy
V: Lindholm

9. Gezamenlijke ontwerpwerpresolutie − Klonen van mensen
Amendement 8
(+)
ARE: Macartney
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Berger, Bösch, Ettl, Peter, Sakellariou, Stockmann, Tannert
UPE: d’Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory, Pradier
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Pettinari, Ribeiro, Sierra González,
Sornosa Martı́nez, Svensson
I-EDN: Sandbæk
PSE: d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Botz, Cabezón Alonso, Colajanni,
Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Hoff, Howitt, Imbeni, Jöns,
Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki, Lindeperg, McMahon, Martin David W., Miller,
Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack, Rehder, Rothley,
Samland, Schmidbauer, Schulz, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Wemheuer, White, Whitehead,
Wilson, Wynn
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(O)
PSE: Malone
UPE: Daskalaki

10. Gezamenlijke ontwerpwerpresolutie − Klonen van mensen
Amendement 2
(+)
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martı́nez,
Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Andersson Jan, Botz, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hoff, Jöns,
Karamanou, Lambraki, Peter, Rehder, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Tannert,
Wemheuer, White
UPE: Collins Gerard
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory, Macartney, Pradier
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Pettinari
PSE: d’Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Berger, Bösch, Cabezón Alonso, Colajanni,
Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ettl, Ford,
Ghilardotti, Hardstaff, Howitt, Imbeni, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lindeperg, McMahon, Martin
David W., Miller, Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack,
Rothley, Schulz, Swoboda, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Whitehead, Wilson, Wynn
UPE: d’Aboville, van Bladel, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani
(O)
PSE: Malone
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11. Gezamenlijke ontwerpwerpresolutie − Klonen van mensen
Amendement 5
(+)
ARE: Macartney
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martı́nez,
Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet
NI: Amadeo, Blot, Dillen, Hager, Linser, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars,
Burenstam Linder, Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Deprez, Ebner, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San
Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Berger, Botz, Bösch, Ettl, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Happart, Hoff,
Jöns, Lambraki, Peter, Rehder, Rothley, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Swoboda,
Tannert, Wemheuer
UPE: van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory, Pradier
ELDR: Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga
GUE/NGL: Eriksson, Pettinari
PSE: d’Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Cabezón Alonso, Colajanni,
Collins Kenneth D., Correia, Cottigny, Crampton, Desama, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Ghilardotti,
Hardstaff, Howitt, Imbeni, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lindeperg, McMahon, Martin
David W., Miller, Moniz, Morris, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Pollack,
Schulz, Titley, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, White, Whitehead, Wilson, Wynn
(O)
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Wijsenbeek
PSE: Malone
UPE: d’Aboville

12. Gezamenlijke ontwerpwerpresolutie − Klonen van mensen
Amendement 1
(+)
ARE: Dary, De Lassus, Dell’Alba, Dupuis, Hory
ELDR: André-Léonard, Bertens, Eisma, Fassa, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson,
Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Gutiérrez Dı́az, Jové Peres, Manisco, Novo, Pettinari, Ribeiro, Sierra González, Sornosa
Martı́nez, Svensson
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NI: Blot
PPE: de Brémond d’Ars, Grossetête
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barton, Botz, Colajanni, Correia, Cottigny, Desama,
Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ghilardotti, Happart, Hardstaff, Howitt, Imbeni, Lambraki, Lindeperg,
McMahon, Malone, Martin David W., Mutin, Napoletano, Rothley, Vecchi
UPE: d’Aboville, van Bladel, Daskalaki, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière
(−)
ARE: Macartney
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Nicholson, Pinel, Sandbæk, Souchet
NI: Amadeo, Hager, Linser
PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, Burenstam Linder,
Burtone, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Castagnetti, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Deprez,
Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase,
Goepel, Graziani, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, McCartin,
Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Menrad, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi,
Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Rinsche,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi,
Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, van Velzen W.G., Verwaerde,
Virgin, Wieland, von Wogau
PSE: Berger, Bösch, Cabezón Alonso, Ettl, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam,
Hoff, Jöns, Karamanou, Kindermann, Kuckelkorn, Morris, Myller, Newens, Oddy, Paasio, Peter, Pollack,
Rehder, Sakellariou, Samland, Schmidbauer, Stockmann, Swoboda, Tannert, Van Lancker, Waidelich,
Wemheuer, White, Whitehead, Wilson
UPE: Gallagher, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Ripa di Meana,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf
(O)
ARE: Pradier
GUE/NGL: Eriksson
NI: Dillen, Vanhecke
PSE: d’Ancona, Collins Kenneth D., Crampton, Kuhn, Miller, Moniz, Needle, Schulz, Titley, Wynn
UPE: Collins Gerard
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN VRIJDAG 16 1998
(98/C 34/05)

DEEL I
Verloop van de vergadering
VOORZITTER: DE HEER GUTIÉRREZ DÍAZ
Ondervoorzitter

De Conferentie van voorzitters heeft de volgende commissies
gemachtigd tot het opstellen van verslagen:
− Commissie ECON over:

(De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.)

1. Goedkeuring van de notulen
De leden Bourlanges en Schmidbauer hebben laten weten dat
zij gisteren weliswaar aanwezig waren maar vergeten hebben
de presentielijst te ondertekenen.
Mevrouw Malone heeft medegedeeld dat zij bij de stemming
over de ontwerpresolutie over het klonen van mensen tegen
am. 1 had willen stemmen (deel I, punt 27, eerste rubriek) en de
heer Imaz San Miguel heeft medegedeeld dat hij medeindiener
was, met de ELDR-Fractie, van het verzoek om aparte
stemming over par. 5 betreffende ontwerpresolutie B4-0069/98
over de aanslag van de ETA (deel I, punt 28).
Het woord wordt gevoerd door:
− de heer Sturdy, die verwijst naar de stemming in het kader
van het actualiteitendebat die om 17.30 uur had moeten
beginnen, doch uiteindelijk pas vlak voor 18.00 uur is aangevangen; hij dringt erop aan dat het tijdstip van de stemmingen
wordt aangehouden (de Voorzitter neemt kennis van dit
verzoek en zegt het te zullen overbrengen aan het Bureau);
− de leden Hardstaff en Pasty, die mededelen dat zij gisteren
weliswaar aanwezig waren maar dat hun naam niet op de
presentielijst staat.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2. Aanwijzing commissies − Machtiging tot het
opstellen van verslagen

− de reserves in buitenlandse valuta’s in de derde fase
van de EMU;
− de euro en het toerisme (medeadviserende commissie:
VERV);
− Commissie ONDE over de technologische problemen in
verband met de definitieve stopzetting van kerncentrales
(medeadviserende commissie: MILI).
*
*

De Commissie MILI zal op grond van artikel 90, lid 5 van het
Reglement een verslag opstellen over het milieu, de volksgezondheid en de consumentenbescherming in de wereldhandel.

3. Overdracht van beslissingsbevoegdheid aan
een commissie (artikel 52 van het Reglement)
De Conferentie van voorzitters heeft besloten overeenkomstig
artikel 52 van het Reglement de beslissingsbevoegdheid over
te dragen aan de Commissie economische en monetaire zaken
en industriebeleid voor:
− de mededeling van de Commissie over een actieplan voor
het concurrentievermogen van de Europese textiel- en kledingindustrie (COM(97)0454 − C4-0626/97) (medeadviserende
commissies: WERK, ONDE, MILI, REGI en EXTE);
− de mededeling van de Commissie over het concurrentievermogen van de bouwnijverheid (COM(97)0539 − C40597/97) (medeadviserende commissies: WERK, ONDE,
CULT en MILI).

Worden als medeadviserende commissies aangewezen:

4. Ingekomen stukken

− de Commissie WERK (oorspronkelijk aangewezen als
commissie ten principale) voor de mededeling van de Commissie over milieu en werkgelegenheid: Opbouw van een
duurzaam Europa (COM(97)0592 − C4-0655/97) (commissie
ten principale: MILI, oorspronkelijk aangewezen als medeadviserende commissie; reeds als medeadviserende commissie
aangewezen: REGI);

De Voorzitter heeft ontvangen:

− de Commissies REGI en EXTE voor de mededeling van de
Commissie over een actieplan voor het concurrentievermogen
van de Europese textiel- en kledingindustrie (COM(97)0454 −
C4-0626/97) (commissie ten principale: ECON; reeds als
medeadviserende commissies aangewezen: WERK, ONDE en
MILI).

*

a) van de Raad, verzoeken om advies:
− Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de
bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid
met betrekking tot audiovisuele en informatiediensten
(COM(97)0570 − C4-0670/97 − 97/0329(CNS))
verwezen naar
ten principale: CULT
voor advies: JURI, OPEN
rechtsgrondslag: Art. 130 (3) EG-Verdrag
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− Voorstel voor een akte van de Raad tot vaststelling van een
overeenkomst betreffende de regels voor de toelating van
onderdanen van derde landen tot de lidstaten (COM(97)0387 −
C4-0681/97 − 97/0917(CNS))
verwezen naar
ten principale: OPEN
voor advies: BUIT, JURI

− Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot
zevende wijziging van verordening (EEG) nr. 1866/86 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de
visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Øresund
(COM(97)0675 − C4-0017/98 − 97/0354(CNS))
verwezen naar
ten principale: VISS

rechtsgrondslag: Art. K3, lid 2 VEU

rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag

− Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot
wijziging van verordening (EEG) nr. 1408/71 wat de uitbreiding ervan betreft tot de onderdanen van derde landen
(COM(97)0561 − C4-0012/98 − 97/0320(CNS))

− Voorstel voor een verordening van de Raad houdende
toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het
stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (gecodificeerde versie) (COM(97)0652 − C4-0018/98 − 97/
0352(CNS))

verwezen naar
ten principale: WERK
voor advies: JURI, OPEN
rechtsgrondslag: Art. 051 EG-Verdrag, Art. 235 EG-Verdrag
− Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de
beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen (gecodificeerde versie) (COM(97)0651 − C4-0013/98 − 97/0338(CNS))
verwezen naar
ten principale: JURI
voor advies: MILI
rechtsgrondslag: Art. 043 EG-Verdrag
− Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de
ondertekening en sluiting van een internationale overeenkomst
in de vorm van goedgekeurde notulen tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake
normen voor humane vangmethoden met behulp van vallen
(COM(97)0726 − C4-0014/98 − 97/0360(CNS))
verwezen naar
ten principale: MILI
voor advies: EXTE
rechtsgrondslag: Art. 113 EG-Verdrag, Art. 100 A EGVerdrag, Art. 228, lid 3, eerste alinea EG-Verdrag
− Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de
regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van
de onderzoekresultaten ter uitvoering van het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (1998-2002)
(COM(97)0587 − C4-0015/98 − 97/0309(SYN))
verwezen naar
ten principale: ONDE
voor advies: ECON, JURI, CULT

verwezen naar
ten principale: JURI
voor advies: BEGR, BCON
rechtsgrondslag: Art. 209 EG-Verdrag, Art. 183 EURATOM
− Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de
sluiting van de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds (COM(97)0527 − C40023/98 − 97/0289(AVC))
verwezen naar
ten principale: EXTE
voor advies: BUIT, ONTW
rechtsgrondslag: Art. 228, leden 2 en 3, tweede alinea EGVerdrag
− Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de
sluiting van de interimovereenkomst betreffende de handel en
aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds
(COM(97)0525 − C4-0024/98 − 97/0281(AVC))
verwezen naar
ten principale: EXTE
voor advies: BUIT, ONTW
rechtsgrondslag: Art. 228, leden 2 en 3, tweede alinea EGVerdrag
− Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake de
geschiktheid van bloed- en plasmadonors en de screening van
donorbloed in de Europese Gemeenschap (COM(97)0605 −
C4-0027/98 − 97/0315(CNS))
verwezen naar
ten principale: MILI

rechtsgrondslag: Art. 130 O, tweede alinea EG-Verdrag

rechtsgrondslag: Art. 129 EG-Verdrag

− Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de regels
voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en
universiteiten ter uitvoering van het vijfde kaderprogramma
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)
(1998-2002) (COM(97)0587 − C4-0016/98 − 97/0310(CNS))

− Ontwerpresolutie van de Europese Raad over de coördinatie van het economisch beleid in de derde fase van de EMU en
over de artikelen 109 en 109 B van het Verdrag (4832/97 −
C4-0028/98)

verwezen naar
ten principale: ONDE
voor advies: ECON, JURI, CULT
rechtsgrondslag: Art. 007 EURATOM

verwezen naar
ten principale: ECON
rechtsgrondslag: Art. 109 EG-Verdrag, Art. 109 B EG-Verdrag
beschikbare taal: FR
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b) van de Commissie:
ba) voorstellen en/of mededelingen:
− Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot 18e wijziging van richtlijn 76/769/EEG betreffende
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op
het markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen en preparaten (COM(97)0738 − C4-0006/98 − 98/
0005(COD))
verwezen naar
ten principale: MILI

5. Transitovervoer door de Alpen (stemming)
Ontwerpresoluties B4-0027, 0028, 0029, 0030, 0031 en
0032/98
(Gewone meerderheid)
ONTWERPRESOLUTIE B4-0027/98:
Bij HS (V) verwerpt het Parlement de ontwerpresolutie.
Stemmen:
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

157
22
132
3

rechtsgrondslag: Art. 100 A EG-Verdrag
− Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het
Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en
aan het Comité van de regio’s over openbaar/particuliere
partnerschappen bij projecten op het gebied van het transeuropese vervoersnet (COM(97)0453 − C4-0020/98)
verwezen naar
ten principale: VERV
voor advies: BEGR, ECON
− Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de toekomst van de markt voor
visserijproducten in de Europese Unie: verantwoordelijkheid,
partnerschap, concurrentievermogen (COM(97)0719 − C40029/98)
verwezen naar
ten principale: VISS
bb) de volgende documenten:
− Adequaat en goed administratief en financieel beheer −
Doelmatiger optreden tegen professionele tekortkomingen,
financiële
onregelmatigheden,
fraude
en
corruptie
(SEC(97)2198 − C4-0001/98)
verwezen naar
ten principale: BCON
voor advies: OPEN
beschikbare talen: DE, EN, FR
− Werkdocument van de diensten van de Commissie over de
geschiktheid van bloed- en plasmadonoren: onderzoek van
1997 naar de in de lidstaten van de Europese Gemeenschap
geldende regelgeving en toegepaste praktijken (SEC(97)2298
− C4-0021/98 − 97/0315(CNS))
verwezen naar
ten principale: MILI
rechtsgrondslag: Art. 129 EG-Verdrag
− Groenboek inzake havens en maritieme infrastructuur
(COM(97)0678 − C4-0022/98)
verwezen naar
ten principale: VERV
voor advies: BEGR, ONDE, REGI, MILI
− Werkdocument over de voorbereiding van de overheidsdiensten op de overgang naar de euro (SEC(97)2384 −
C4-0025/98)
verwezen naar
ten principale: ECON
voor advies: JURI, MILI

ONTWERPRESOLUTIE B4-0028/98:
Het Parlement verwerpt de ontwerpresolutie.
ONTWERPRESOLUTIE B4-0029/98:
De leden Podestà, Bazin en Donnay hebben am. 1 t/m 5,
namens de UPE-Fractie, medeondertekend.
De heer Wijsenbeek voert het woord om erop te wijzen dat ook
hij medeondertekenaar is van deze amendementen.
Aangenomen amendement: 10
Verworpen amendementen: 1; 6; 9; 2; 3; 8; 4; 5; 7
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, waaronder een nieuwe par. 4 bis.
Het woord werd gevoerd door:
− de heer Habsburg-Lothringen, ter vervanging van
mevrouw Stenzel, om namens de PPE-Fractie een mondeling
amendement voor te stellen strekkende tot inlassing van de
volgende nieuwe par. 4 bis: „verzoekt de Commissie ervoor te
zorgen dat geen enkele lidstaat op het vlak van het transitovervoer slechter wordt behandeld dan Zwitserland”.
− De heer Swoboda om namens de PSE-Fractie dit am. te
steunen en de heer Wijsenbeek om hiertegen, gesteund door
negen leden, te protesteren; aangezien krachtens art. 124, lid 6
van het Reglement ten minste twaalf leden bezwaar dienen te
maken tegen het in stemming brengen van een amendement,
bracht de Voorzitter dit mondeling amendement in stemming
dat vervolgens werd aangenomen.
Aparte stemming: par. 2 (V)
Bij HS (PPE) neemt het Parlement de resolutie aan
Stemmen:
200
Voor:
148
Tegen:
41
Onthoudingen:
11
(deel II, punt 1).
(Ontwerpresoluties B4-0030, 0031 en 0032/98 komen te
vervallen).
De heer Rehder voert het woord over het volledig verslag der
vergaderingen.
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6. Communautaire bijstand (stemming)

7. Schuldverlichting in zwaarverschuldigde
ACS-landen (debat en stemming)

a) Verslag Goerens − A4-0388/97
(Gewone meerderheid)

De heer Vecchi leidt ter vervanging van de rapporteur het
verslag in dat de heer Torres Couto namens de Commissie
onderzoek, technologische ontwikkeling en energie heeft
opgesteld over de mededeling van de Commissie over steun
voor structurele aanpassing en schuldverlichting in zwaarverschuldigde ACS-staten − bijdrage van de Gemeenschap aan
het HIPC-schuldeninitiatief, alsmede het voorstel voor een
besluit van de Raad betreffende uitzonderlijke bijstand aan
zwaarverschuldigde ACS-landen (COM(97)0129 − C4-0243/
97) (A4-0382/97).

ONTWERPRESOLUTIE:
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen.
Aparte stemming: par 3; 5; 8; 12; 19; 20 (I-EDN)
Stemming in onderdelen:

1ste deel: tekst zonder de woorden „en overleg over”
2de deel: deze woorden

Het woord wordt gevoerd door de leden d’Aboville, rapporteur
voor advies van de Begrotingscommissie, Pomés Ruiz,
namens de PPE-Fractie, Girão Pereira, namens de UPEFractie, Fassa, namens de ELDR-Fractie, Ribeiro, namens de
GUE/NGL-Fractie, Aelvoet, namens de V-Fractie, BarthetMayer, laatstgenoemde om de heer Scarbonchi te verontschuldigen voor diens afwezigheid, terwijl hij namens de AREFractie het woord zou voeren, Sandbæk, namens de I-EDNFractie, Schiedermeier, Van Bladel, Virrankoski en de heer
Oreja, lid van de Commissie.

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

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

b) Verslag Fabra Vallés − A4-0391/97
(Gewone meerderheid)

STEMMING

par. 4 (ARE)
1ste deel: tekst zonder de woorden „sociaal en economisch
gezien rendabel is”
2de deel: deze woorden
par. 8 (I-EDN)

ONTWERPRESOLUTIE:
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, par. 11 bij ES (128 vóór, 73 tegen, 0 onthoudingen).

ONTWERPRESOLUTIE
(Gewone meerderheid)
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 3).
*

Het woord werd gevoerd door:

*

− de rapporteur over par. 15.

*

Stemverklaringen:

Aparte stemming: par. 5; 6; 7 (I-EDN); 11 (PSE); 19; 20
(I-EDN)

− mondeling: de heer Blokland, namens de I-EDN-Fractie
− schriftelijk: de leden Titley; Lindqvist

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 2 b)).
*
*

*

Stemverklaringen:
Transitovervoer door de Alpen
− schriftelijk: de leden Cot; Holm
Verslag Goerens (A4-0388/97)
− schriftelijk: de leden Blokland, namens de I-EDN-Fractie;
Caudron; Gillis; Holm
*
*

*

Rectificaties stemgedrag
Transitovervoer door de Alpen B4-0029/98
eindstemming: de heer Fassa had tegen willen stemmen.

8. Visserijbetrekkingen met Letland
en stemming)

* (debat

De heer Macartney leidt zijn verslag namens de Commissie
visserij in over het voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende de sluiting van Protocol I bij de Overeenkomst
inzake de visserij tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Letland tot vaststelling van de voorwaarden inzake
gemengde vennootschappen als bedoeld in de overeenkomst
(COM(97)0323 − C4-0364/97 − 97/0177(CNS)) (A4-0397/
97).
Het woord wordt gevoerd door de leden Hardstaff, namens de
PSE-Fractie, Langenhagen, namens de PPE-Fractie, Gallagher,
namens de UPE-Fractie, McKenna, namens de V-Fractie,
Fraga Estévez, voorzitter van de Commissie visserij, en de heer
Oreja, lid van de Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
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STEMMING
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE:
(Gewone meerderheid)
Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan (deel II,
punt 4).

9. Berggebieden en structuurfondsen (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van zes
mondelinge vragen aan de Commissie van de volgende leden:
− Ebner, namens de PPE-Fractie, over de inachtneming van
de specificiteit van de berggebieden bij de hervorming van de
structuurfondsen (B4-1016/97);
− Azzolini, Podestà en Santini, namens de UPE-Fractie, over
berggebieden (B4-0008/98);
− Ephremidis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de grote
problemen in de berggebieden van de EU (B4-0009/98);
− Bontempi en Cot, namens de PSE-Fractie, over de bergstreken en de structuurfondsen (B4-0006/98);
− Macartney en Ewing, namens de ARE-Fractie, over de
hervorming van de structuurfondsen en de problemen van
berggebieden (B4-0007/98);
− Lindholm, namens de V-Fractie, over de berggebieden en
herziening van de structuurfondsen (B4-0010/98/rev. 1).
De heer Ebner licht mondelinge vraag B4-1016/97 toe.
De heer Santini licht mondelinge vraag B4-0008/98 toe.
De heer Ephremidis licht mondelinge vraag B4-0009/98 toe.

Het woord wordt gevoerd door de leden Bösch, namens de
PSE-Fractie, Bernard-Reymond, namens de PPE-Fractie, Kaklamanis, namens de UPE-Fractie, Fassa, namens de ELDRFractie, Souchet, namens de I-EDN-Fractie, Cabezón Alonso,
Imaz San Miguel, Lindqvist, Habsburg-Lothringen, von Habsburg, Rübig, de heer Oreja, Macartney, de heer Oreja en Imaz
San Miguel.
De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.

10. In het register ingeschreven verklaringen
(artikel 48 van het Reglement)
De Voorzitter deelt overeenkomstig artikel 48, lid 3 van het
Reglement mee hoeveel handtekeningen onder de in het
register ingeschreven verklaringen zijn geplaatst:
Document nr.
4/97
5/97
1/98

Indiener
de heer Cunningham
de heer Nencini
mevrouw Muscardini

Handtekeningen
167
35
11

11. Verzending van de tijdens de huidige vergadering aangenomen resoluties
De Voorzitter brengt overeenkomstig artikel 133, lid 2 van het
Reglement in herinnering dat de notulen van de huidige
vergadering tijdens de volgende vergadering aan het Parlement
ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.
Met instemming van het Parlement zal zij de zojuist aangenomen teksten reeds thans toezenden aan degenen voor wie zij
bestemd zijn.

12. Rooster van de volgende vergaderingen
VOORZITTER: MEVROUW SCHLEICHER
Ondervoorzitter

De Voorzitter brengt in herinnering dat de volgende vergaderingen 28 en 29 januari 1998 zullen plaatsvinden.

De heer Cot licht mondelinge vraag B4-0006/98 toe.
De heer Macartney licht mondelinge vraag B4-0007/98 toe.
Mevrouw Lindholm licht mondelinge vraag B4-0010/98/rev. 1
toe.
De heer Oreja, lid van de Commissie, beantwoordt de vragen.

Julian PRIESTLEY
Secretaris-generaal

13. Onderbreking van de zitting
De Voorzitter verklaart de zitting van het Europees Parlement
te zijn onderbroken.
(De vergadering wordt om 11.30 uur gesloten.)

José Marı́a GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Voorzitter

2. 2. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

C 34/191
Vrijdag, 16 januari 1998

DEEL II
Teksten aangenomen door het Europese Parlement

1. Transitovervoer door de Alpen
B4-0029/98

Resolutie over de onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland − vervoer over land

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat de EU en Zwitserland reeds lang van gedachten wisselen en onderhandelen over de
kwestie van het goederenvervoer over land,
B. overwegende dat als belangrijkste punten van de huidige, lopende onderhandelingen naar voren lijken
te komen: de maximale wegenbelasting die in Zwitserland wordt geheven op zware vrachtauto’s uit
de EU die over Zwitsers grondgebied rijden, de voorkoming van het uitwijken van het transitovervoer
naar Oostenrijk en Frankrijk, toegang van 40-tons vrachtauto’s tot economische centra in Zwitserland
en daarmee verband houdende transito-overeenkomsten,
C. overwegende dat het resultaat van deze onderhandelingen een oplossing op de lange termijn moet
bieden die ervoor moet zorgen dat de interne markt efficiënter en doeltreffender kan functioneren en
die tevens moet garanderen dat het milieu in Zwitserland en het Alpengebied meer in het algemeen
wordt beschermd,

1.
ondersteunt de Commissie in haar streven, in het bijzonder gedurende 1997, om tot een
overeenkomst te komen;
2.
zegt het Nederlandse en Luxemburgse voorzitterschap dank voor de pogingen die het in het
afgelopen jaar gedaan heeft om tot een bevredigende overeenkomst te komen;
3.
ziet tot zijn voldoening tekenen van een toenemende flexibiliteit aan de zijde van de Zwitserse
regering;
4.
doet een beroep op beide onderhandelingspartners om hun pogingen te verdubbelen om zo spoedig
mogelijk in 1998 tot overeenstemming te komen over de kwesties waarvoor nog een oplossing moet
worden gevonden en waardoor er garanties zullen worden geschapen dat rekening wordt gehouden met de
behoefte aan duurzame mobiliteit in Europa;
5.
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat geen enkele lidstaat op het vlak van het transitovervoer
slechter wordt behandeld dan Zwitserland;
6.
erkent dat het belangrijk is dat bij het goederenvervoer in de Alpen op het spoor en gecombineerde
vervoersmiddelen wordt overgestapt en dat wegvervoerders niet onnodig worden benadeeld;
7.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen
van de lidstaten en de Zwitserse regering.
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2. Communautaire bijstand
a) A4-0388/97
Resolutie over een efficiëntere communautaire bijstand
Het Europees Parlement,
− gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de adviezen van de Commissie
begrotingscontrole en de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie (A40388/97),
1.
wenst dat de communautaire ontwikkelingshulp in de toekomst gebundeld wordt in een beperkter
aantal sectorale of verticale kaderprogramma’s waarvoor op grond van duidelijk omschreven prioritaire
thema’s wordt gekozen; acht het dienstig overmatige spreiding van de inspanningen over een groot aantal
los van elkaar staande projecten te vermijden en de projecten beter in te passen in een sectorale aanpak,
waarbij de projecten niet zozeer als op zichzelf staande doelstellingen, maar veeleer als maatregelen ter
ondersteuning van de sectorale aanpak worden gezien; wijst erop dat de Commissie in haar Groenboek
zelf ook erkent dat een dergelijke reorganisatie van de communautaire steun in sectorale beleidsmaatregelen en tussen de betrokken partijen overeengekomen hervormingen noodzakelijk zijn om de
doeltreffendheid en de impact op de sociaal-economische situatie van de begunstigde landen te vergroten;
2.
verzoekt de Gemeenschap de voorwaarden voor het verwezenlijken van dit doel te verbeteren door
te vermijden dat er projecten in gang worden gezet zonder dat er duidelijkheid bestaat omtrent het
uiteindelijke doel ervan, hetgeen betekent dat de projecten moeten worden voorafgegaan door
haalbaarheidsstudies en diepgaande impactbeoordelingen;
3.
merkt op dat de lidstaten duidelijk verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de omvangrijke
problemen − b.v. de grote achterstand bij de tenuitvoerlegging van de begrotingslijnen en het feit dat niet
kan worden gedelegeerd aan functionarissen van de Commissie in de ACS-landen − die voortvloeien uit
de centralisering van financieringsbesluiten in de beheerscomités van de Raad;
4.
verzoekt de Europese Unie erop toe te zien dat de maatregelen sociaal en economisch gezien
rendabel en levensvatbaar zijn en dat zij toepasselijk en gegrond zijn, met name op het punt van de
aanbevolen technieken;
5.
stelt vast dat het weinig zin heeft om de relatieve doeltreffendheid van communautaire bijstand te
beoordelen, tenzij de lidstaten hun eigen programma’s voor ontwikkelingssamenwerking aan vergelijkbare evaluaties onderwerpen, en verzoekt de lidstaten en de Commissie vergelijkbare evaluaties uit te
voeren die alle partijen in staat stellen hun eigen programma’s te beoordelen en te verbeteren;
6.
verzoekt erop toe te zien dat in alle fasen − voorbereiding, tenuitvoerlegging, beheer, interne en
externe samenhang, follow up en levensvatbaarheid, doeltreffendheid − het logische referentiekader
wordt geëerbiedigd;
7.
stelt vast dat specifieke analyses van de communautaire bijstand − b.v. voedselhulp − hebben
aangetoond dat hiermede aanzienlijk succes is geboekt, waaruit profijt dient te worden getrokken;
8.

verzoekt om meer coördinatie van en overleg over bilaterale en communautaire steun;

9.
stelt vast dat DG VIII van de Commissie in vergelijking met de departementen voor ontwikkelingssamenwerking in de lidstaten naar verhouding over minder personeel beschikt;
10.
wenst meer coördinatie en samenhang tussen de ontwikkelingssamenwerking en de overige
communautaire beleidssectoren die van invloed zijn op het ontwikkelingsbeleid; wijst erop dat de
Commissie zelf de noodzaak erkent van een betere coördinatie, zowel intern als extern, omdat de impact
van talrijke samenwerkingsacties daardoor aanzienlijk vergroot zou kunnen worden;
11.
stelt vast dat men niet heeft kunnen voorzien in voldoende personeel om gehoor te geven aan de
resolutie van de Raad inzake gelijkheid van mannen en vrouwen in de ontwikkelingssamenwerking van
20 december 1995 en, meer in het algemeen, ervoor te zorgen dat de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen volledig wordt geı̈ntegreerd in de ontwikkelingsprogramma’s en de handelsbetrekkingen van de
EU;
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12.
verzoekt de Commissie een centrale eenheid op te richten die binnen de Commissie wordt belast
met de evaluatie van haar ontwikkelings- en hulpprogramma’s, waaronder ECHO, MEDA, PHARE en
TACIS, en die zorg draagt voor een passende kwaliteitscontrole en vergelijkbaarheid van de resultaten van
de interne evaluaties en de uitwisseling van ervaringen binnen de Commissie, maar ook met andere
instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de ontwikkelingshulp, tracht te verbeteren;
13.
wenst dat de resultaten van de evaluatie op passende wijze naar de praktijk worden vertaald; wenst
een tussentijdse-evaluatieprocedure voor grootschalige en langdurige projecten;
14.
verzoekt de Commissie het nodige personeel aan te werven voor het onderzoek en administratieve
beheer van de samenwerkingsprojecten die door de NGO’s worden voorgelegd met het verzoek om een
EU-financiering, hetgeen de taak is van de Commissie en niet van non-communautaire instanties;
15.
verzoekt de Europese Unie het partnerschap opnieuw zinvol te maken door de kring van de
instanties die een stem in het kapittel hebben, niet te beperken tot de donors en de begunstigde regeringen,
maar uit te breiden tot de directe begunstigden ter plaatse en de NGO’s die op de plaats van bestemming
actief zijn; is van oordeel dat het partnerschap, of wat algemeen als „participatie-ontwikkeling” wordt
aangeduid, gepaard moet gaan met wat de NGO’s omschrijven als „capacity building” in de begunstigde
landen en dat het een werkelijke dialoog over het gebruik van de middelen mogelijk moet maken;
16.
verzoekt de Commissie in haar samenwerkingsprogramma’s en -projecten rekening te houden met
het vraagstuk van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, aangezien de participatie van vrouwen
essentieel is voor het welslagen van ontwikkelingsprocessen;
17.
verzoekt de Commissie een permanente dialoog op gang te brengen met de niet-gouvernementele
organisaties die aan de communautaire samenwerkingsacties deelnemen;
18.
verzoekt de Europese Unie bij te dragen tot verbetering van de institutionele en politieke
capaciteiten in de begunstigde landen door aan de hulp bepaalde voorwaarden te verbinden met betrekking
tot zowel de clausule inzake democratie en eerbiediging van de mensenrechten als ook een minimum aan
efficiency en transparantie in het economisch beheer;
19.
verlangt dat het communautaire karakter van de ontwikkelingssamenwerking wordt versterkt door
middel van de opneming van het EOF in de begroting van de Unie;
20.
staat positief tegenover het principebesluit om bij de ontwikkelingshulp de besluitvorming over de
projecten duidelijk te scheiden van de technische beheerstaken en deze laatste onder te brengen in een
gezamenlijke dienst voor het beheer van communautaire hulp aan derde landen; is van mening dat de
oprichting van zo’n dienst een belangrijke stap op de weg naar grotere doeltreffendheid en transparantie
bij het beheer van door de Gemeenschap gefinancierde projecten; behoudt zich evenwel het recht voor om
zich in een later stadium uit te spreken over de wijze waarop dit principebesluit in de praktijk moet worden
gebracht;
21.
verzoekt de Commissie alle maatregelen ter verbetering van de efficiency van de communautaire
bijstand eveneens toe te passen op de humanitaire hulpacties in het kader van ECHO;
22.
vraagt zich af of het niet zinvol zou zijn te zorgen voor een eigen analyse- en evaluatiefaciliteit om
nauwkeurig vast te stellen welke de kwalitatieve en welke de duidelijk politieke aspecten van de
communautaire ontwikkelingshulp zijn; is van oordeel dat een dergelijke analysefaciliteit natuurlijk niet
in de plaats moet komen van de reeds bestaande technische evaluatie op Commissieniveau en deze ook
niet moet overlappen, maar dat zij een nuttige aanvulling moet vormen op de reeds bestaande
instrumenten;
23.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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b) A4-0391/97

Resolutie over het speciaal verslag nr. 2/97 van de Europese Rekenkamer over de humanitaire hulp
van de Europese Unie van 1992 tot 1995 (C4-0219/97)
Het Europees Parlement,
− gezien het speciaal verslag nr. 2/97 van de Europese Rekenkamer (C4-0219/97) (1),
− onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 februari 1997 over de humanitaire hulp van de Europese
Unie, de rol van ECHO en de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
over de samenhang van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling (2),
− onder verwijzing naar zijn aanbeveling van 19 januari 1996 aan de Raad betreffende humanitair
optreden van de Europese Unie (3),
− gelet op de artikelen 188 C, lid 4 en 206, lid 1 van het EG-Verdrag,
− gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie
ontwikkelingssamenwerking (A4-0391/97),

A. overwegende dat de Europese Unie en haar lidstaten de afgelopen jaren ongeveer de helft van alle in
de wereld verstrekte humanitaire hulp hebben verleend,
B. overwegende dat het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap (ECHO) zich,
onmiddellijk nadat het in 1992 was opgericht, tengevolge van met name de conflicten in Joegoslavië
en Rwanda voor grote uitdagingen gesteld zag, en volgens de constateringen van de Rekenkamer met
relatief bescheiden middelen hulp van beduidende omvang heeft kunnen verstrekken en resultaten
van betekenis heeft kunnen boeken,
C. overweging dat de Commissie naar de bevindingen van de Rekenkamer intussen een schat aan
ervaringen heeft opgedaan, waardoor zij de eerste plaats inneemt van alle internationale organisaties
die zich bezighouden met humanitaire vraagstukken,
D. overwegende dat deze schat aan ervaringen van de Commissie naar de bevindingen van de
Rekenkamer door de lidstaten in het verleden nauwelijks is gebruikt en dat de in het EG-Verdrag
verankerde beginselen van complementariteit en coördinatie van de maatregelen van Gemeenschap
en lidstaten in de praktijk tot dusverre nauwelijks tot leven zijn gekomen,
E. overwegende dat zulks volgens de constateringen van de Rekenkamer tevens is te herleiden tot het feit
dat de lidstaten tot dusverre geen aandacht hebben geschonken aan de ontwikkeling van een algemene
strategie in de sector humanitaire hulp van de Europese Unie,

1.
betreurt, gelet op de omvang van de hulp die de Gemeenschap in het kader van het humanitaire
hulpbeleid aan de getroffen bevolking verleent en het grote aandeel van de humanitaire hulpverlening in
het buitenlands beleid van de Gemeenschap, dat het Verdrag van Amsterdam geen enkele bepaling over de
humanitaire hulpverlening bevat;
2.
betreurt ten zeerste het gebrek aan operationele coördinatie ter plaatse tussen de steun van de Unie en
die van de lidstaten, waaruit − de inspanningen van de Commissie ten spijt − blijkt dat er op dit gebied
sprake is van onvoldoende engagement van de overheden in de lidstaten;
3.
spreekt nogmaals de wens uit dat de lidstaten en de Europese Unie hun ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van meet af aan coördineren en is van oordeel dat de kosten van de operaties hierdoor kunnen
worden gedrukt en de doeltreffendheid kan worden opgevoerd;
4.
acht het van fundamenteel belang dat de Commissie ten volle gebruik maakt van haar initiatiefrecht
voor het coördineren van de humanitaire hulpverlening tussen de Gemeenschap en de lidstaten;

(1)
(2)
(3)

PB C 143 van 12.5.1997, blz. 1.
PB C 85 van 17.3.1997, blz. 181.
PB C 32 van 5.2.1996, blz. 145.

2. 2. 98

2. 2. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 34/195
Vrijdag, 16 januari 1998

5.
stemt in met en steunt de aanbeveling van de Rekenkamer zwaartepunten en beginselen van het
beleid van de Europese Unie in een handvest vast te leggen; spreekt echter de aanbeveling uit een dergelijk
handvest niet uitsluitend te beperken tot de humanitaire noodhulp, maar daarin de onlosmakelijke
samenhang tussen noodhulp, herstel en ontwikkeling te betrekken;
6.
is van mening dat een dergelijk handvest een wezenlijke bijdrage kan leveren voor meer samenhang
en samenwerking tussen de Gemeenschap en haar lidstaten;
7.
verzoekt de Commissie aan Parlement en Raad een ontwerp voor te leggen voor een dergelijk
handvest en eveneens de nodige voorstellen te doen hoe over een dergelijk handvest op zo breed
mogelijke basis van gedachten kan worden gewisseld, waarbij met name de nationale parlementen worden
betrokken;
8.
verzoekt de Commissie haar tot dusverre bij voorkeur op afzonderlijke operaties gerichte
hulpverlening te vervangen door een op langere termijn opgezette, op programma’s gerichte aanpak en in
dat kader bijzondere aandacht te schenken aan onderstaande aanbevelingen, die niet alleen voortvloeien
uit het verslag van de Rekenkamer, maar ook uit evaluaties van tot dusverre uitgevoerde operaties waartoe
de Commissie zelf opdracht heeft gegeven:
a) ECHO moet bij zijn coördinatoren in het veld en bij zijn regelmatige partners het vermogen
verbeteren crisissituaties snel op gefundeerde wijze te analyseren en evalueren, hetgeen, rekening
houdend met de plaatselijk beschikbare hulpmaatregelen, noodzakelijk en zinnig is,
b) noodzakelijk zijn duidelijke normen voor het soort operatie dat door ECHO moet worden
gefinancierd; deze normen dienen gebaseerd te zijn op het besef dat bureaus voor noodhulp zelden
geschikt zijn voor het uitvoeren van meer ingewikkelde herstelprojecten,
c) de diensten van de Commissie moeten meer strategische contacten voor de langere termijn leggen met
belangrijke partners (b.v. grotere NGO’s en de VN) om samen een gemeenschappelijke algemene
programmastrategie op te zetten en uit te voeren voor aanhoudende en ingewikkelde noodsituaties
(b.v. het gebied van de Grote Meren in Afrika, voormalig Joegoslavië, de Kaukasus en noordelijk
Irak);
d) in gevallen waarin een snelle reactie geboden is alvorens een geschikte strategie is uitgewerkt, kan het
zinvol zijn tevoren ervaren partners te selecteren en pas een bepaalde tijd na de ondertekening van het
aanvankelijke contract de indiening van een duidelijk voorstel inzake doelstellingen en strategieën te
eisen;
9.
deelt de mening van de Rekenkamer dat een exacte beoordeling van de effecten van humanitaire
hulp bijzonder moeilijk is en dat de Commissie er derhalve met name op dient toe te zien dat de partners
worden verzocht in hun voorstellen aan te geven welke indicatoren ter beoordeling van de effecten van
door hen voorgestelde maatregelen en projecten moeten worden gebruikt en gecontroleerd;
10.
verzoekt de Commissie, in geval van door haar gemeenschappelijk met andere donoren
gefinancierde projecten, in samenwerking met de Rekenkamer algemene modaliteiten vast te stellen voor
een voldoende controle van het totale programma, en verzoekt haar dringend in overleg met de andere
donoren te streven naar adequate verslagleggings- en controleprocedures;
11.
verzoekt de Commissie het huidige gebrek aan evenwicht bij de toewijzing aan nietgouvernementele organisaties van Gemeenschapsgelden voor humanitaire hulp snel en voorgoed te
beperken;
12.
verzoekt de Commissie jaarlijks volledige lijsten te publiceren van de verdragen die met
niet-gouvernementele organisaties voor de tenuitvoerlegging van humanitaire hulpacties zijn gesloten,
waaruit de financiële omvang van deze verdragen en het totale bedrag dat telkenmale voor de
afzonderlijke niet-gouvernementele organisaties bestemd is, naar voren komen;
13.
deelt de opvatting van de Rekenkamer dat de door ECHO in het kader van de technische hulp ter
plaatse ingezette adviseurs een kerntaak vervullen en dat de Commissie derhalve aantal en kwaliteit van
deze adviseurs verder dient op te voeren en hen in een helder vastgelegd kader meer verantwoordelijkheid
moet geven voor coördinatie en toezicht;
14.
verzoekt de Commissie de bij ECHO toegepaste aanstellingsprocedure voor personeel dat niet
onder het Statuut valt, doorzichtiger te organiseren en af te stappen van de door de Rekenkamer
gesignaleerde gang van zaken, in het kader waarvan aan te stellen personen uitsluitend op basis van een
persoonlijke beoordeling en zonder vaste selectiecriteria of onderzoeken ter evaluatie van hun
bevoegdheden worden uitgekozen;
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15.
neemt kennis van het voornemen van de Commissie om − door middel van het oproepen van
kandidaten − een lijst op te stellen van deskundigen voor technische bijstand ten behoeve van de derde
landen en in het kader van de humanitaire of voedselhulp van de Europese Gemeenschap; verzoekt de
Commissie zich bij de aanwerving van niet-statutair personeel voortaan uitsluitend van deze lijst te
bedienen;
16.
verzoekt de Commissie in aansluiting op de aanbeveling van de Rekenkamer een centrale dienst in
het leven te roepen die binnen de Commissie verantwoordelijk is voor de evaluatie van haar
ontwikkelings- en hulpprogramma’s, met inbegrip van ECHO, MEDA, PHARE en TACIS; deze dienst
ziet er tevens op toe dat de resultaten van in opdracht van de Commissie uitgevoerde evaluatieonderzoeken naar behoren op kwaliteit worden gecontroleerd en vergelijkbaar zijn, en hij zorgt voor een betere
uitwisseling van ervaringen binnen de Commissie, maar eveneens met andere instellingen voor
ontwikkelingshulp;
17.
verzoekt de Commissie in haar jaarlijkse verslagen over de humanitaire hulp steeds een volledig
overzicht op te nemen van de door haarzelf of in haar opdracht door derden uitgevoerde ter zake dienende
evaluaties;
18.
verzoekt de Commissie een debat op gang te brengen over de rol van ECHO in de toekomst, over de
betrekkingen die het Waarnemingscentrum met al zijn partners wil onderhouden (van de Verenigde Naties
tot de NGO’s) en over de herziening van de humanitaire hulpverlening van de Europese Unie die daaruit
kan voortvloeien en verzoekt de Commissie het Europees Parlement hier nauw bij te betrekken.
19.
neemt kennis van het feit dat ECHO slechts in beperkte mate betrokken wordt in de interne
reorganisatie van de Commissiediensten voor externe betrekkingen, waartoe onlangs is besloten;
20.
herinnert eraan dat ECHO in 1991 uitdrukkelijk voor een periode van zeven jaar is opgezet, met als
mogelijkheid het bureau eventueel verder te ontwikkelen tot een extern agentschap met een Europese
dimensie;
21.
gaat ervan uit dat de Commissie Parlement en Raad tijdig en naar behoren raadpleegt alvorens na
afloop van deze periode een besluit te nemen over de toekomst van ECHO;
22.
verzoekt de Commissie het Parlement binnen een half jaar een verslag voor te leggen over de door
haar naar aanleiding van deze resolutie genomen maatregelen;
23.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de
Rekenkamer.

3. Schuldverlichting in zwaarverschuldigde ACS-landen
A4-0382/97
Resolutie over de mededeling van de Commissie over steun voor structurele aanpassing en
schuldverlichting in zwaarverschuldigde ACS-staten − bijdrage van de Gemeenschap aan het
HIPC-schuldeninitiatief, alsmede het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende uitzonderlijke bijstand aan zwaarverschuldigde ACS-landen (COM(97)0129 − C4-0243/97)
Het Europees Parlement,
− gezien de mededeling van de Commissie alsmede haar voorstel voor een besluit van de Raad
(COM(97)0129 − C4-0243/97),
− gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en het advies van de Begrotingscommissie (A4-0382/97),
A. overwegende dat een zware schuldenlast en hoge aflossingen de sociaal-economische ontwikkeling in
de ontwikkelingslanden sterk belemmeren doordat onontbeerlijke middelen voor investeringen en
opbouwwerk wegvloeien, en als gevolg daarvan mede de oorzaak vormen van de verarming van
brede lagen van de bevolking,
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B. overwegende dat in een aantal landen de terugbetaling van schulden tot een exporteconomie heeft
geleid die eenzijdig is gericht op deviezeninkomsten en daardoor een duurzaam gevaar vormt voor de
binnenlandse economie en met name de levensmiddelenvoorziening voor een deel van de bevolking,
C. overwegende dat tal van factoren hebben bijgedragen tot de schuldensituatie, zoals het afbrokkelen
van de grondstoffenprijzen, het lichtvaardig toekennen van kredieten in verband met het recyclen van
petrodollars en oneconomische investeringen, maar ook kapitaalvlucht, buitensporige uitgaven voor
bewapening en corruptie, en dat de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de schulden niet
uitsluitend bij de debiteurlanden ligt,
D. ervan overtuigd dat het economisch verstand en de solidariteit met de bevolking van de
ontwikkelingslanden, die bijzonder sterk te lijden heeft onder de schulden, gebieden een deel van de
schulden kwijt te schelden, en dat de EG als ’s wereld grootste donor van ontwikkelingshulp hieraan
haar bijdrage moet leveren,
E. overwegende dat een koppeling tussen schuldenverlichting en uitvoering van bepaalde programma’s
en projecten voor het milieu en de basisvoorzieningen voor de bevolking doelmatig is,

1.
wenst over dit voorstel formeel door de Raad te worden geraadpleegd, omdat de uitvoering van de
Overeenkomst van Lomé communautair beleid vormt, en behoudt zich met het oog op het streven naar
budgettering van het Europees ontwikkelingsfonds zijn desbetreffende rechten voor;
2.
verwelkomt het voorstel van de Commissie om uitvoering te geven aan het initiatief van de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds om de schuldenlast van bepaalde arme landen met hoge
schulden te verminderen als onvermijdelijke maatregel ten behoeve van hun economisch herstel, en pleit
onder verwijzing naar zijn vele initiatieven in de richting van een schuldenverlichting voor deelname van
de EG aan deze maatregel; verzoekt de Raad het voorstel voor een besluit zo spoedig mogelijk goed te
keuren;
3.
juicht het met name toe dat nu officieel wordt erkend dat het streven naar een vermindering van de
schulden op bilateraal gebied alleen niet voldoende is om de schuldenlast tot een draaglijk peil terug te
brengen, en dat ook de tot nu toe als onaantastbaar beschouwde multilaterale schulden moeten worden
betrokken bij de schuldverlichtingsstrategie;
4.
betreurt dat in Agenda 2000 niet wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die de EU in de
toekomst draagt voor de derde wereld en voor de financiering van de ontwikkelingshulp;
5.
onderschrijft ten volle de toepassing van het concept draaglijke schuld als doel van het initiatief tot
verlaging van schulden, maar dringt erop aan dat indicatoren betreffende menselijke ontwikkeling en
sociale indicatoren, naast macro-economische indicatoren en het vermogen verplichtingen stipt na te
komen, worden opgenomen in de definitie van draaglijke schuld;
6.
dringt aan op een soepeler en meer op ontwikkeling gerichte toepassing van de diverse normen voor
verlaging van schulden in het kader van bedoeld initiatief, om ervoor te zorgen dat de schuldenlast voor
een grotere groep landen sneller en diepgaander wordt verlicht, met name voor landen die zich in een
extreme situatie bevinden omdat zij bij voorbeeld bezig zijn een intern conflict te boven te komen;
7.
pleit ervoor een verband aan te brengen tussen succesvolle en duurzame economische hervormingen
en de schuldverlichting, maar is er voorstander van dat de schuldverlichtingsmaatregelen zo vroeg
mogelijk ingaan om de economische ontwikkeling in de betrokken landen te versnellen;
8.
onderstreept dat een gecoördineerde samenwerking tussen alle betrokkenen ook ten aanzien van de
bilaterale schuldverlichtingsmaatregelen een essentiële voorwaarde is voor het welslagen van het
HIPC-initiatief;
9.
steunt het Commissievoorstel een fonds voor alle instrumenten op te richten en door de EIB te laten
beheren naar analogie van het door de IOA beheerde HIPC-Trust Fund;
10.
wijst erop dat de kredietwaardigheid en het aanzien op de financiële markten van groot belang zijn
voor de betrokken landen en wenst daarom dat ruchtbaarheid wordt gegeven aan de schuldverlichtingsmaatregelen, zodat deze landen gemakkelijker toegang krijgen tot investeringen en met kredieten
gefinancierde ontwikkelingsprojecten;
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11.
is er voorstander van dat de Commissie de ontwikkelingslanden bij hun schuldenbeheer adviseert,
zodat zij hun buitenlandse schulden gemakkelijker kunnen bewaken en hun schulden tegen zo gering
mogelijke kosten kunnen aflossen;
12.
is er voorstander van de structurele aanpassing en de hervormingen in deze landen financieel te
blijven steunen om te waarborgen dat de schuldverlichtingsmaatregelen een duurzaam succes worden;
pleit in dit verband voor maatregelen om hun economie te diversifiëren en hun afhankelijkheid van de
uitvoer van grondstoffen te verminderen;
13.
verzoekt de Raad de schuld van de in aanmerking komende landen te herfinancieren op basis van
terugsluizing van eerdere leningen;
14.
pleit ervoor dat de ontwikkelingslanden in passende gevallen in ruil voor schuldverlichting
verplichtingen op zich nemen op het gebied van milieu, armoedebestrijding, basisvoorzieningen en andere
ontwikkelingsprojecten;
15.
is van mening dat de voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn om alle ontwikkelingslanden de
verlichting te geven die zij voor de uitvoering van hun economische hervormingen en sociale
programma’s nodig hebben, wenst dat nog andere landen, met name die met een gespannen
schuldensituatie, worden opgenomen in een programma voor schuldverlichting en roept daarom de
lidstaten op tot een gezamenlijke strategie met het oog op de schuldverlichtingsmaatregelen die in de
diverse internationale fora moeten worden genomen;
16.
pleit ervoor deze maatregelen ten behoeve van de ACS-landen en de verder nog te nemen
maatregelen op het gebied van schuldverlichting niet alleen te beoordelen vanuit het oogpunt van het
restrictieve begrotingsbeleid dat de lidstaten momenteel voeren, maar in een lange-termijnperspectief te
plaatsen, te meer daar de EG met 5% slechts een vrij symbolische bijdrage aan het HIPC-initiatief levert;
herinnert eraan dat de meeste lidstaten nog steeds niet hun lang geleden gedane toezegging gestand doen
om 0,7% van het BNP voor ontwikkelingshulp uit te trekken;
17.
verzoekt de Commissie onderstaande wijzigingen over te nemen in haar voorstel voor een besluit
van de Raad:

DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(wijziging 1)
Tweede visum bis (nieuw)
gelet op het advies van het Europees Parlement,

(wijziging 2)
Tweede visum ter (nieuw)
gelet op het financieel reglement dat van toepassing is op de
samenwerking voor de financiering van de ontwikkeling uit
hoofde van de Vierde ACS-EEG-Overeenkomst, gewijzigd
door het akkoord van 4 november 1995,

(wijziging 3)
Vierde overweging bis (nieuw)
overwegende dat de begroting van de Unie voorziet in een
passende nomenclatuur voor wat betreft het financieel
instrument van het EOF,
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(wijziging 4)
Artikel 3, alinea bis (nieuw)
De Commissie maakt jaarlijks in het document inzake de
financiële informatie over de EOF het bedrag van de
interesten bekend die zijn gegenereerd in het kader van de
bij de Europese Investeringsbank geopende rekening.

(wijziging 5)
Artikel 5, leden 1 en 2
1.
De Commissie brengt de Raad geregeld verslag uit over
de uitvoering van dit besluit in het kader van het HIPCinitiatief, en stelt het Parlement daarvan in kennis.

1. De Commissie brengt de Raad en het Parlement geregeld verslag uit over de uitvoering van dit besluit in het kader
van het HIPC-initiatief.

2.
Aan het eind van de in artikel 4 genoemde periode van
vier jaren, of eerder indien de Commissie dat wenselijk acht,
leg de Commissie de Raad een verslag voor met een overzicht
van de mogelijke behoeften aan bijkomende financiering.

2. Aan het eind van de in artikel 4 genoemde periode van
vier jaren, of eerder indien de Commissie dat wenselijk acht,
leg de Commissie de Raad en het Parlement een verslag voor
met een overzicht van de mogelijke behoeften aan bijkomende
financiering.

18.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de
regeringen van de lidstaten.

4. Visserijbetrekkingen met Letland

*

A4-0397/97
Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
verordening van de Raad betreffende de sluiting van Protocol I bij de Overeenkomst inzake de
visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Letland tot vaststelling van de
voorwaarden inzake gemengde vennootschappen als bedoeld in de overeenkomst (COM(97)0323 −
C4-0364/97 − 97/0177(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
− gezien het voorstel voor een verordening van de Raad COM(97)0323 − 97/0177 (CNS) (1),
− gelet op artikel 228, lid 2 van het EG-Verdrag,
− geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 43 en 228, lid 3, eerste alinea van het
EG-Verdrag (C4-0364/97),
− gelet op artikel 90, lid 7 van zijn Reglement,
− gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie
(A4-0397/97),
1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van Protocol I bij de overeenkomst;

2.
verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de
regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Letland.
(1)

PB C 248 van 14.08.1997, blz. 20.
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Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de
Lassus Saint Geniès, Le Gallou, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linser, Lulling, Macartney, McCartin,
McKenna, McMahon, Malangré, Malone, Manisco, Mann Thomas, Marinho, Martens, Martin David W.,
Martinez, Matikainen-Kallström, Miller, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Morris, Mulder, Mutin, Myller,
Napoletano, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Paasio, Pack, Paisley,
Papakyriazis, Papayannakis, Pasty, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Pinel, Poettering,
Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rapkay, Rehder, Ribeiro, Rinsche, Ripa di Meana, Rosado
Fernandes, de Rose, Rothley, Rübig, Ryynänen, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland,
Sandbæk, Santini, Schäfer, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schröder, Schulz,
Schwaiger, Sisó Cruellas, Skinner, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Souchet, Stenmarck, Stockmann,
Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tannert, Tatarella, Telkämper, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Titley, Trakatellis, Trizza, Väyrynen, Vanhecke, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G.,
Verwaerde, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waidelich, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White,
Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn

2. 2. 98

2. 2. 98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 34/201
Vrijdag, 16 januari 1998

BIJLAGE
Uitslag van de hoofdelijke stemmingen
(+) = voor
(−) = tegen
(O) = onthoudingen
1. Ontwerpresolutie B4-0027/98
Transitovervoer door de alpen
(+)
GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Mohamed Ali, Pettinari, Svensson
I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Sandbæk, Souchet
NI: Hager, Linser, Paisley
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, McKenna, Voggenhuber, Wolf
(−)
ARE: Dary, De Lassus, Dupuis, Lalumière, Macartney
ELDR: Bertens, Fassa, Larive, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen,
Wijsenbeek
PPE: Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, de Brémond d’Ars, Burenstam Linder, Burtone, Castagnetti,
Costa Neves, Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis,
Goepel, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Langen, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mombaur, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt,
Provan, Rinsche, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Botz, Bösch, Correia, Cot, Dı́ez de Rivera
Icaza, Dury, Ettl, Ford, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou,
Kindermann, Kuhn, Lage, Lindeperg, McMahon, Malone, Martin David W., Moniz, Morris, Paasio, Pérez
Royo, Peter, Rapkay, Rehder, Rothley, Sakellariou, Schulz, Skinner, Stockmann, Swoboda, Titley,
Vecchi, Waidelich, Watts, Wemheuer, Wilson, Wynn
UPE: d’Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira,
Guinebertière, Pasty
(O)
NI: Dillen, Le Gallou, Vanhecke

2. Ontwerpresolutie B4-0029/98
Transitovervoer door de alpen
(+)
ELDR: Fassa, Olsson
GUE/NGL: González Álvarez, Mohamed Ali, Pettinari
I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Nicholson, Pinel
NI: Blot, Dillen, Hager, Linser, Paisley, Vanhecke
PPE: Anastassopoulos, Banotti, Bardong, Bernard-Reymond, Bianco, de Brémond d’Ars, Burenstam
Linder, Burtone, Costa Neves, Cushnahan, Ebner, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Graziani, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch,
Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen,
Langenhagen, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Perry, Pex, Pimenta, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rinsche,
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Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Vaz Da Silva, van
Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau
PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Collins
Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dı́ez de Rivera Icaza, Dury, Ettl, Ford, Gebhardt, Görlach, Gröner,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Kindermann,
Kuckelkorn, Kuhn, Lambraki, Lindeperg, McMahon, Malone, Martin David W., Miller, Morris, Mutin,
Oddy, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Rapkay, Rehder, Rothley, Sakellariou, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Skinner, Stockmann, Swoboda, Tannert, Titley, Vecchi, Waidelich, Watts,
Weiler, Wemheuer, Wilson, Wynn
(−)
ELDR: Bertens, Goerens, Larive, Mulder, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL: Eriksson, Svensson
I-EDN: Fabre-Aubrespy, Sandbæk
PPE: Castagnetti, Konrad
PSE: White
UPE: d’Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Gallagher, Giansily, Girão Pereira,
Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Tajani
V: Aelvoet, Breyer, van Dijk, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna,
Soltwedel-Schäfer, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(O)
ARE: Dary, De Lassus, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney
ELDR: André-Léonard, Lindqvist, Nordmann
I-EDN: Souchet
PPE: Pack
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