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(Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 1985-1986

Vergaderperiode van 8 t/m 12 juli 1985
Nieuwe vergaderzaal — Luxemburg

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN MAANDAG 8 JULI 1985
(85/C 229/01)
DEELI
Verloop van de vergadering
VOORZITTER: MEVROUW CASSANMAGNAGO CERRETTI
Ondervoorzitter
(De vergadering wordt om 17.00 uur geopend)

1. Hervatting van de zitting

3. Samenstelling van de Paritaire Vergadering ACSEEG

De Voorzitter verklaart de zitting van het Europese
Parlement, die op 14 juni 1985 was onderbroken, te zijn
hervat.

De Voorzitter deelt mede van de fracties de voordrachten
van de Europese leden voor de Parlementaire Vergadering ACS-EEG te hebben ontvangen.
Zij deelt mede dat deze lijst als bijlage aan deze notulen zal
worden gehecht (bijlage I).

2. Goedkeuring van de notulen
Het woord wordt gevoerd door de heer Ulburghs die erop
wijst dat ten aanzien van de stemming over het verslag van
Aerssen (doe. A2-45/85) op donderdag 13 juni {zie deel I,
punt 21) de rapporteur hem gevraagd had zijn amendementen in te trekken met de verzekering dat deze in zijn
verslag zouden worden verwerkt.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Zij wijst erop dat de lijst donderdag op het voor
stemmingen vastgestelde tijdstip aan het Parlement ter
goedkeuring zal worden voorgelegd en dat de indieningstermijn voor eventuele amendementen hierop is bepaald
op woensdag 12.00 uur.
4. Schriftelijke verklaringen (artikel 49 van het Reglement)
De Voorzitter deelt mede dat aangezien de schriftelijke
verklaring, ingediend door de leden Newens, Van den
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Heuvel, Glinne, Van der Lek, Hansch, Squarcialupi,
Motchane, Christiansen, Pelikan, Lomas en Mallet over
vrede en mensenrechten in Iran (doe. B2-527/85) op 18
juni 1985 219 handtekeningen heeft ontvangen, zij naar
degenen is toegestuurd voor wie zij is bestemd, te weten de
ministers van Buitenlandse Zaken, de Raad en de
Commissie 0 (doe. C2-43/85).
Voorts deelt zij mede dat, aangezien de schriftelijke
verklaringen B2-126/85, B2-218/85, B2-228/85 en B2229/85 niet het vereiste aantal handtekeningen hebben
gekregen, zij op grond van de bepalingen van artikel 49,
lid 5, van het Reglement, komen te vervallen.

5.

Verzoekschriften

De Voorzitter deelt mede dat hij heeft ontvangen:
verzoekschrift van de leerlingen en docenten van de
Europese School over bescherming van personen en
goederen tijdens sportmanifestaties (nr. 48/85);
— verzoekschrift van het Schotse „Educational Institute" over onafhankelijke salarisherziening voor
Schotse leraren (nr. 49/85);
— verzoekschrift van de (Italiaanse) Nationale Consumentenbond, de Nationale Bond voor het Milieu en
het Comité voor consumentenbescherming van de
regio Lazio over het gebruik van hormonen in de
veeteelt (nr. 50/85);
— verzoekschrift van de heer Georg Guske over de
schending van het verkeersreglement in Italië (nr. 51/
85);
— verzoekschrift van de heer Wilfried Rundholz over de
beperking van de landbouwoverschotten nr. 52/85);
— verzoekschrift van de Wilfried Rundholz over
staalsubsidies voor Belgische, Franse, Britse en
Italiaanse ondernemingen (nr. 53/85);
— verzoekschrift van de heer Wilfried Rundholz over
douane- en pascontroles op internationale treinen in
de Europese Gemeenschap (nr. 54/85);
— verzoekschrift van de heer Wilfried Rundholz over
universiteitsonderwijs in de Europese Gemeenschap:
praktijksemester tijdens de studie (nr. 55/85);
— verzoekschrift van de heer Rainer M. Hofmann over
bepalingen betreffende het vrije verkeer van toeristen
(nr. 56/85);
— verzoekschrift van de Evangelische Allianz-Ennepetal over massale vernietiging van te veel geproduceerde levensmiddelen in de Europese Gemeenschap (nr.
57/85);
— verzoekschrift van de organisatie van mijnwerkersvrouwen — mevrouw Peter Callaghan over de
voorstellen voor de kolenindustrie in Europa (nr. 58/
85);
— verzoekschrift van M.C.W. Liauw A Fong over de
behandeling van kleurlingen aan de grens met België
(nr. 59/85);
(!) Zie bijlage.

— verzoekschrift van de „Groupe de réflexion sur Ie
développement" over de inachtneming van de door de
Lid-Staten van de Gemeenschap aangegane verbintenissen om de bewapeningswedloop te beëindigen (nr. 60/85);
— verzoekschrift van de heer-Willy Schreiber over
arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Frankrijk (nr.
61/85);
— verzoekschrift van de heer Guido Herbon over het
vrijelijk reizen in de Europese Gemeenschap (nr. 62/
85);
— verzoekschrift van de heer Th. Papoulakos over de
situatie van de Griekse studenten in de Gemeenschap
(nr. 63/85);
— verzoekschrift van mejuffrouw C. Reinig over de
inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens
(nr. 64/85);
— verzoekschrift van de heer Georges Lefere over de
niet-naleving van de gehandicaptenwetgeving in
Frankrijk (nr. 65/85);
— verzoekschrift van de heer Eduard Koch en echtgenote over de stopzetting van de vernietiging van groente
en fruit (nr: 66/85);
— verzoekschrift van de heer Boris Franssen over het
monopolie van Griekse gidsen (nr. 67/85);
— verzoekschriften van de heer Wilfried Rundholz over
de Europese staalindustrie (nr. 68/85);
— verzoekschrift van de heer Thomas Wilbertz over de
dubbele wegenbelasting (nr. 69/85);
— verzoekschrift van mevrouw Isabelle Giomi over de
herroeping van de aanstelling in vaste dienst d.d. 10
september 1984 (nr. 70/85);
— verzoekschrift van de heer Maurice Sitruk over de
vervallenverklaring van de Duitse wet inzake schadeloosstelling (nr. 71/85);
— verzoekschrift van de heer Wilfried Rundholz over
een op de praktijk afgestemde regeling voor de
maximumopbrengst per hectare in de sector wijnbouw (nr. 72/85);
— verzoekschrift van de heer Wilfried Rundholz over
het Verdrag van de Lid-Staten van de Gemeenschap
inzake de Europese Unie (nr. 73/85).
Deze verzoekschriften zijn ingeschreven in het in artikel
108, lid 3, van het Reglement bedoelde algemene register
en, overeenkomstig lid 4 van dit artikel, ter behandeling
naar de Commissie Reglement en verzoekschriften
verwezen.
Besluiten inzake diverse verzoekschriften:
a) Verzoekschriften die ontvankelijk zijn verklaard
overeenkomstig artikel 108, lid 4, van het Reglement:
nrs. 30/85, 31/85, 32/85, 33/85, 35/85, 36/85, 37/85,
38/85, 39/85,40/85,41/85,42/85,45/85,46/85,47/85,
48/85, 50/85, 51/85, 52/85, 53/85, 54/85 en 56/85.
De verzoekschriften nrs. 30/85, 31/85, 32/85, 33/85,
35/85, 36/85, 37/85, 38/85, 39/85,40/85,42/85,45/85,
46/85, 51/85, 53/85 en 56/85 zijn voor aanvullende
informatie naar de Commissie verzonden. Verzoekschrift nr. 32/85 is voor advies verzonden naar de
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Vervoerscommissie. Verzoekschrift nr. 36/85 is voor
advies verzonden naar de Jeugdcommissie.
De Voorzitter van het Parlement wordt verzocht
stappen te ondernemen bij de bevoegde Franse
autoriteiten om hun aandacht te vestigen op verzoekschrift nr. 3/84 en hen te verzoeken het Parlement
een kopie te doen toekomen van het rapport van de
Gendarmerie, opgesteld naar aanleiding van de door
de petitionaris ingediende klacht,
b) Verzoekschriften waarvan de behandeling is gesloten: nrs. 41/85, 48/85, 50/85, 52/85 en 54/85; aan de
petitionarissen is een documentatie ter zake toegezonden.
Verzoekschriften nrs. 45/84,85/84,153/84,1/85,3/85,
4/85, 9/85, 13/85 en 14/85: het schriftelijk antwoord
van de Commissie is aan de petitionaris toegezonden.
Behandeling gesloten op basis van de door de
desbetreffende informateur verstrekte inlichtingen:
— nrs. 19/82 en 24/82: de Voorzitter van het
Parlement wordt verzocht de verzoekschriften te
verwijzen naar de Juridische Commissie met de
suggestie een initiatiefverslag op te stellen over
het algemene vraagstuk dat door deze verzoekschriften aan de orde wordt gesteld;
— nr. 53/84.
e) Niet ontvankelijk verklaarde en overeenkomstig
artikel 108, lid 5, van het Reglement terzijde gelegde
verzoekschriften: nrs. 44/85, 49/85 en 55/85.
6. Machtiging tot het opstellen van verslagen — Aanwijzing van commissies
— Machtiging tot het opstellen van verslagen :
De Politieke Commissie wordt gemachtigd tot het
opstellen van een verslag over de betrekkingen met de
Sovjetunie.
De Commissie sociale zaken en werkgelegenheid
wordt gemachtigd tot het opstellen van verslagen
over:
— de mededeling van de Commissie aan de Raad
betreffende technologische en maatschappelijke
veranderingen
— de mededeling van de Commissie aan de Raad
betreffende beroepsopleiding en nieuwe formatietechnologieën
(medeadviserend: Begrotingscommissie).
De Milieucommissie wordt gemachtigd tot het
opstellen van een verslag over bewustmakingsacties inzake milieubescherming.'
De Commissie begrotingscontrole wordt gemachtigd tot het opstellen van een verslag over het
opslagbeleid (medeadviserend:
Landbouwcommissie).
De Commissie rechten van de vrouw wordt
gemachtigd tot het opstellen van een verslag over
de situatie van de vrouwen in de Instellingen van
de Gemeenschap.

Aanwijzing van commissies:
De Politieke Commissie wordt aangewezen voor
advies inzake het vraagstuk van de richtsnoeren voor
een gemeenschappelijk vervoerbeleid (commissie ten
principale: Vervoerscommissie, reeds aangewezen
voor advies: Juridische Commissie).
De Economische Commissie wordt aangewezen voor
advies inzake het vraagstuk van de EEG-gedragscode
voor Europese ondernemingen die werkzaam zijn in
Zuid-Afrika (commissie ten principale: Commissie
ontwikkelingssamenwerking, reeds aangewezen voor
advies: Politieke Commissie).

7. Ingekomen stukken
De Voorzitter deelt mede dat hij heeft ontvangen:
a) van de Raad, verzoeken om advies over de voorstellen
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
aan de Raad voor:
— een verordening tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 3181/78 voor wat het gebruik van de
Ecu door „andere houders" betreft (doe. C2-43/
85)
(verwezen naar de Economische Commissie);
-—I.

een richtlijn betreffende de normalisatie op
het gebied van de informatietechnologie en de
telecommunicatie

II. een richtlijn betreffende de eerste etappe van
de tenuitvoerlegging van de onderlinge erkenning van vergunningen voor telecommunicatie-eindstations (doe. C2-44/85)
(ten principale: Economische Commissie; voor
advies: Energiecommissie, Vervoerscommissie);
— verordening tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1943/81 betreffende een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden
voor de verwerking en de afzet in de sector
veevoeder in Noord-Ierland (doe. C2-45/85)
(ten principale: Landbouwcommissie;
advies: Begrotingscommissie);

voor

— verordening tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1938/81 betreffende een gemeenschappelijke actie voor versnelde uitvoering van de
verbetering van de infrastructuur in bepaalde
agrarische probleemgebieden van de Bondsrepubliek Duitsland (doe. C2-46/85)
(verwezen naar de Landbouwcommissie);
— verordening tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1054/81 betreffende een gemeenschappelijke actie voor de ontwikkeling van de
rundveemesterij in Ierland en Noord-Ierland
(doe. C2-47/85)
(ten principale: Landbouwcommissie;
advies: Begrotingscommissie);

voor
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— ontwerp-resolutie met betrekking tot nieuwe
doelstellingen voor het energiebeleid van de
Gemeenschap voor 1995 en de convergentie van
het beleid van de Lid-Staten {doe. C2-48/85)
(ten principale: Energiecommissie; voor advies:
Economische Commissie, Milieucommissie,
Commissie regionaal beleid);
— een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 73/404/
EEG betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgeving der Lid-Staten inzake detergentia
(doe. C2-50/85)
(ten principale: Economische Commissie; voor
advies: Milieucommissie);
— een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 75/130/
EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van
gecombineerd vervoer van goederen tussen de
Lid-Staten (doe. C2-51/85)
(verwezen naar de Vervoerscommissie);
— een verordening betreffende de instelling in 1985
van specifieke communautaire acties voor regionale ontwikkeling en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1787/84 (doe. C2-52/85)
(ten principale: Commissie regionaal beleid; voor
advies: Economische Commissie, Landbouwcommissie, Commissie sociale zaken, Begrotingscommissie) ;
— een besluit waarbij de Commissie de bevoegdheid
wordt verleend leningen aan te gaan op grond van
het Nieuwe Communautair Instrument ter bevordering van de investeringen in de Gemeenschap
(doe. C2-53/85)
(ten principale: Economische Commissie; voor
advies: Energiecommissie,
Begrotingscommissie) ;
— een verordening betreffende de sluiting van de
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Economische Gemeenschap
en Spanje inzake de uitvoering van de regeling
voor een specifieke financiële steun om de
aanpassing van de capaciteit in de visserijsector in
Spanje te stimuleren en te bespoedigen (doe. C254/85)
(ten principale: Commissie externe economische
betrekkingen; voor advies: Landbouwcommissie, Begrotingscommissie);
— I. pre-toetredingsprotocol bij de Overeenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal (4153/85), en
II. protocol tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Republiek Portugal
betreffende de regeling inzake geleidelijke
liberalisatie van de invoer in Portugal van uit
de Gemeenschap afkomstige automobielen
(4154/85)
(doe. C2-56/85)

(ten principale: Commissie externe economische
betrekkingen; voor advies: Economische Commissie, Politieke Commissie);
— een verordening tot vaststelling van het bedrag
van de steun aan de telers voor de oogst van 1984
in de sector hop (doe. C2-57/85)
(ten principale: Landbouwcommissie; voor
advies: Begrotingscommissie);
b) van de parlementaire commissies, de volgende
verslagen:
— verslag Stavrou, namens de Commissie landbouw, visserij en voedselvoorziening, over het
voorstel voor een verordening van de Raad
(COM(85) 146 def. — doe. C2-21/85) tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1603/83 houdende bijzondere maatregelen voor de afzet van
krenten en rozijnen en gedroogde vijgen, in het
bezit van opslagbureaus (doe. A2-66/85);
— verslag Rothley, namens de Commissie Reglement en verzoekschriften, over artikel 34 van het
Reglement (doe. A2-67/85);
— verslag Rothley, namens de Commissie Reglement en verzoekschriften, over artikel 33 van het
Reglement (overdracht van beslissingsbevoegdheid aan een commissie) (doe. A2-68/85);
— verslag Vandemeulebroucke, namens de Commissie regionaal beleid en ruimtelijke ordening,
over het belang van watervoorraden voor de groei
en ontwikkeling van bepaalde regio's in de
Gemeenschap (doe. A2-69/85);
— interimverslag Larive-Groenendaal, namens de
Commissie jeugd, cultuur, onderwijs, voorlichting en sport, over vandalisme en geweld bij
sportevenementen (doe. A2-70/85);
— verslag Gerontopoulos, namens de Commissie
jeugd, cultuur, onderwijs, voorlichting en sport,
over het Internationaal Jongerenjaar 1985 (doe.
A2-71/85);
— verslag Hutton, namens de Commissie regionaal
beleid en ruimtelijke ordening, over de voorstellen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Raad voor:
I.

een verordening houdende wijziging van
Verordening (EEG) nr. 2617/80 tot instelling
van een specifieke communautaire actie voor
regionale ontwikkeling om bij te dragen iot de
uitschakeling van de hinderpalen voor de
ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in sommige door de herstructurering
van de scheepsbouw getroffen zones

II. een verordening houdende wijziging van
Verordening (EEG) nr. 219/84 tot instelling
van een specifieke communautaire actie voor
regionale ontwikkeling om bij te dragen tot de
uitschakeling van de hinderpalen voor de
ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in sommige door de herstructurering
van de textiel- en kledingindustrie getroffen
zones
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III. een verordening houdende wijziging van
Verordening (EEG) nr. 2619/80 tot instelling
van een specifieke communautaire actie voor
regionale ontwikkeling om bij te dragen tot de
verbetering van de economische en sociale
toestand in de grenszones van Ierland en
Noord-Ierland
IV. een verordening tot instelling van een specifieke communautaire actie voor regionale
ontwikkeling om bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in
sommige door de tenuitvoerlegging van het
communautaire visserijbeleid getroffen zones
(COM(84) 715 def. — doe. 2-1556/84)
V. een verordening betreffende de instelling in
1985 van specifieke communautaire acties
voor regionale ontwikkeling en tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 1787/84
(COM(85) 243 def. — doe. C2-52/85);
verslag Pantazi, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking, over de invoering van een
week van solidariteit met de kinderen en jongeren
in de Derde Wereld (doe. A2-73/85);
verslag Hindley, namens de Commissie externe
economische betrekkingen, over het voorstel van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen
aan de Raad (doe. C2-39/85 — 4745/85) voor een
verordening houdende de sluiting van een Overeenkomst inzake commerciële en economische
samenwerking tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Volksrepubliek China (doe.
A2-74/85);
- verslag Hahn, namens de Commissie, jeugd,
cultuur, onderwijs, voorlichting en sport, over
een kaderregeling voor een Europees mediabeleid
op basis van het Groenboek van de Commissie
over het instellen van de gemeenschappelijke
markt voor de omroep, met name via satelliet en
kabel (COM(84) 300 def.) (doe. A2-75/85);
- verslag Tolman, namens de Commissie landbouw, visserij en voedselvoorziening, over de
voorstellen van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen aan de Raad voor:
A. een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1943/81 betreffende een
gemeenschappelijke actie ter verbetering van
de voorwaarden voor de verwerking en de
afzet in de sector veevoeder in Noord-Ierland
(COM(85).234 def. — doe. C2-45/85)
B. een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1938/81 betreffende een
gemeenschappelijke actie voor versnelde
uitvoering van de verbetering van de infrastructuur in bepaalde agrarische probleemgebieden van de Bondsrepubliek Duitsland
(COM(85) 236 def. — doe. C2-46/85)

C. een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1054/81 betreffende een
gemeenschappelijke actie voor de ontwikkeling van de rundveemesterij in Ierland en
Noord-Ierland (COM(85) 238 def. — doe.
C2-47/85)
(doe. A2-76/85);
— verslag Spinelli, namens de Commissie institutionele zaken, over de gevolgen van de Top van
Milaan voor de Europese Unie (doe. A2-77/85);
c) de volgende mondelinge vragen:
— mondelinge vraag met debat van de leden
Poettering, B. Friedrich, Bernard-Reymond,
Glinne, Selva, Mallet, Gawronski, Anglade,
Vgenopoulos, Walter, Hansch, Prag, Penders,
Nord, Klepsch, Tzounis, Sir Jack Stewart-Clark,
namens de Subcommissie veiligheid en ontwapening, aan de ministers van Buitenlandse Zaken
over de Europese veiligheid en Europese politieke
samenwerking (doe. B2-594/85);
— mondelinge vraag met debat van de leden
Poettering, B. Friedrich, Gawronski, Mallet,
Glinne, Vgenopoulos, Anglade, Bernard-Reymond, Selva, Prag, Izounis, Walter, Hansch,
Penders, Nord, Sir Jack Stewart-Clark, Klepsch,
namens de Subcommissie veiligheid en ontwapening, aan de ministers van Buitenlandse Zaken
over politieke en economische aspecten van de
veiligheid (doe. B2-595/85);
— mondelinge vraag met debat van de leden Cinciari
Rodano, Trupia, J. Hoffmann, De March en
Trivelli aan de Commissie over het decennium
van de vrouw (doe. B2-596/85);
— mondelinge vragen, overeenkomstig artikel 44
van het Reglement, voor het vragenuur van 9 en
10 juli 1985 van de leden von Wogau, ThomePatenötre, Guermeur, Andrews, Fitzgerald, Fitzsimons, Papoutsis, Ford, Christodoulou, Boot,
Oppenheim, Ducarme, Juppe, van den Heuvel,
MacSharry, Marshall, Roux, Van Miert, Vandemeulebroucke, Lalor, Ewing, Sir James ScottHopkins, Rogalla, Elliott, Moorhouse, Lemass,
van der Waal, Wijsenbeek, Wolff, Romeos,
Adamou, Crawley, Stavrou, Debatisse, Gerontopoulos, Giannakou-Koutsikou, Hughes, Collins,
Christensen, Clinton, MeCartin, Pearce, Hindley,
Jepsen, Sherlock, Lomas, Di Bartolomei, Flanagan, Raftery, Evrigenis, Squarcialupi, De Pasquale, Schinzel, Cottrell, Mouchel, Deprez,
Caroline Jackson, James Elles, Schleicher, Ephremidis, Cot, Van Hemeldonck, Eyraud, Turner,
Dury, Lizin, Iversen, Battersby, Prout, Ulburghs,
Larive-Groenendaal, Banotti, Thome-Patenötre,
MacSharry, Hutton, Elliott, Marshall, Fitzgerald, Toksvig, Pearce, Adamou, Raftery,
Giannakou-Koutsikou, Romeo, Bloch von
Blottnitz, Deprez, Flanagan, Selva, Pasty, Musso, Van Miert, Caroline Jackson, Costanzo,
Schleicher, Marck, Moorhouse, Ephremidis,
Alavanos, Boserup, Cornelissen, Eyraud,
Iversen, Dury, Lizin, James Elles, von Wogau,
Rabbethge, Raftery, Boutos, Tzounis, Evrigenis,
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Wurtz, de Vries, Balfe, Taylor, Ephremidis, Ford,
Iversen, Deprez, Marshall, Fellermaier, Adamou,
Alavanos, Hutton, Dury (doe. B2-627/85);
d) de volgende ontwerp-resoluties, overeenkomstig
artikel 47 van het Reglement
— ontwerp-resolutie van de leden Heinrich, Graefe
zu Baringdorf, Harlin en Verbeek over het
pleidooi van de minister van Buitenlandse Zaken
van de Verenigde Staten voor preventieve en
vergeldingsmaatregelen waarmee onder het motto van bestrijding van het internationale terrorisme de dood van onschuldige mensen op de
koop toe wordt genomen (doe. B2-382/85)
(verwezen naar de Politieke Commissie);
— ontwerp-resolutie van de heer Seligman over de
sociale behoeften van jongeren (ook kinderen) in
nood (doe. B2-383/85)

(ten principale: Energiecommissie; voor advies:
Economische Commissie, Begrotingscommissie);
ontwerp-resolutie van Lady Elles over de betrekkingen tussen het Europese Parlement en de Raad
(doe. B2-393/85)
(ten principale: Politieke Commissie; voor
advies:
Juridische
Commissie,
Vervoerscommissie) ;
ontwerp-resolutie van de heer Musso over het
rooien van wijngaarden op Corsica (doe. B2-394/
85)
(ten principale: Landbouwcommissie;
advies: Commissie regionaal beleid);

voor

ontwerp-resolutie van de heer Musso over de prijs
van clementines (doe. B2-395/85)
(verwezen naar de Landbouwcommissie);

(ten principale: Jeugdcommissie; voor advies:
Commissie sociale zaken, Begrotingscommissie,
Juridische Commissie);

ontwerp-resolutie van mevrouw Cinciari Rodano
over steun aan vrouwencoöperaties met het doel
nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen (doe. B2-396/
85)

— ontwerp-resolutie van de heer Schwalba-Hoth
over de arrestatie en gevangenhouding van Mila
Aguilar op de Filippijnen (doe. B2-384/85)

(ten principale: Commissie rechten van de
vrouw; voor advies: Commissie sociale zaken,
Begrotingscommissie, Economische Commissie);

(verwezen naar de Politieke Commissie);
— ontwerp-resolutie van de leden Mouchel, Guermeur, Mac Sharry, Musso, Fanton, Pasty,
Barrett, namens de Fractie van verenigde Europese democraten, S. Martin, Maher, B. Nielsen,
Curry, Taylor, Pearce, Cottrell, Turner, Battersby, Cassidy, Dalsass, Bocklet, Clinton,
O'Donnell, Herman over de noodzaak met spoed
een oplossing te vinden voor de ernstige problemen waarmee de sectoren pluimvee en eieren te
kampen hebben (doe. B2-386/85)
(verwezen naar de Landbouwcommissie);
— ontwerp-resolutie van de heer Van der Waal over
de positie van Joden in Syrië (doe. B2-388/85)
(verwezen naar de Politieke Commissie);
— ontwerp-resolutie van de heer Roelants du Vivier
over het gebruik van kwikbatterijen (doe. B2-389/
85)
(ten principale: Milieucommissie; voor advies:
Economische Commissie);
— ontwerp-resolutie van de heer Prag over het
aanbod van Gorbatsjov het kernwapenarsenaal
op het huidige peil te bevriezen (doe. B2-390/85)
(verwezen naar de Politieke Commissie);
— ontwerp-resolutie van mevrouw Cassanmagnago
Cerretti over een technologische gemeenschap
(doe. B2-391/85)

ontwerp-resolutie van de heer Debatisse over de
positie van de vrouw in het agrarisch bedrijf (doe.
B2-397/85)
(ten principale: Commissie rechten van de
vrouw; voor advies: Landbouwcommissie, Commissie sociale zaken, Juridische Commissie);
ontwerp-resolutie van de leden O'Donnell en
Poetschki over de behoefte van de probleemgebieden in de Europese Gemeenschap aan nieuwe
initiatieven op het gebied van opleiding en
onderwijs ter bevordering van hun economische
en sociale ontwikkeling (doe. B2-398/85)
(ten principale: Commissie regionaal beleid; voor
advies: Jeugdcommissie, Commissie sociale zaken) ;
- ontwerp-resolutie van mevrouw Piermont over de
onafhankelijkheid van de Franse overzeese
departementen en gebiedsdelen (doe. B2-399/85)
(verwezen naar de Juridische Commissie);
- ontwerp-resolutie van de heer Roelants du Vivier
over communautaire verordeningen ter uitvoering van het Verdrag van Bern van 1979 inzake
het behoud van wilde dieren en planten en hun
natuurlijke milieu in Europa (doe. B2-400/85)
(verwezen naar de Commissie milieubeheer);
- ontwerp-resolutie van de heer Roelants du Vivier
over de noodzaak van een communautaire
voorlichtingscampagne over de bescherming van
de wilde flora en fauna en het natuurlijk milieu
(doe. B2-402/85)
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(verwezen naar de Milieucommissie);
— ontwerp-resolutie van de heer Roelants du Vivier
over het sluiten van regionale overeenkomsten
met derde landen over bescherming van migrerende diersoorten (doe. B2-403/85)
(ten principale: Milieucommissie; voor advies:
Commissie externe economische betrekkingen,
Commissie ontwikkelingssamenwerking);
— ontwerp-resolutie van de heer Van Miert over
geweld tijdens sportmanifestaties (doe. B2-404/
84)
(ten principale: Jeugdcommissie; voor advies:
Juridische Commissie, Milieucommissie);
— ontwerp-resolutie van de heren Vandemeulebroucke en Kuijpers over het lot van Ulises
Gomez Navaro, Fernando Fuentes, Sergio Ruiz
Lazo, Maroa Doris Cifuentes Cassali en andere
slachtoffers van de Chileense dictatuur (doe. B2405/85)
(verwezen naar de Politieke Commissie);
— ontwerp-resolutie van de heren Vandemeulebroucke en Kuijpers over Besluit 585/261 /EEG
van de Commissie inzake de richtsnoeren voor
het beheer van het Europees Sociaal Fonds
gedurende de jaren 1986-1988 (doe. B2-406/85)

f)

van de Commissie:
— een verslag over de uitvoering van de begroting
van de Europese Gemeenschappen op 31 december 1984 (doe. C2-42/85)
(verwezen naar
controle) ;

de

Commissie

begrotings-

— een raadpleging over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 3/1985 van het ene hoofdstuk naar
het andere binnen afdeling III „Commissie" van
de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1985 (doe. C249/85)
(verwezen naar de Begrotingscommissie);
g) van de Raad:
— een consensus door de Raad van de Europese
Gemeenschappen bereikt over de twintigste
richtlijn betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting en het gemeenschappelijk stelsel van
belastingen over de toegevoegde waarde: afwijkingen in verband met de bijzondere steun aan
bepaalde landbouwers ter compensatie van de
afbraak van de monetaire compenserende bedragen voor bepaalde landbouwprodukten (doe. C255/85)
(ten principale: Economische Commissie; voor
advies: Juridische Commissie, Begrotingscommissie, Landbouwcommissie).

(verwezen naar de Commissie sociale zaken);
— ontwerp-resolutie van de heer De Gucht over de
afschaffing van de doodstraf in Turkije (doe. B2413/85)
(verwezen naar de Politieke Commissie);
— ontwerp-resolutie van de leden Romeos, Woltjer,
Eyraud, Happart, Rothe, Thareau en Vernimmen
over de problemen van de Griekse landbouw
(doe. B2-414/85)
(ten principale: Landbouwcommissie; voor
advies: Begrotingscommissie, Commissie sociale
zaken en Commissie regionaal beleid);
— ontwerp-resolutie van de heer Deprez over
toename van de piraterij tegen de Vietnamese
bootvluchtelingen (doe. B2-420/85)
(ten principale: Politieke Commissie; voor
advies: Begrotingscommissie);
e) de volgende schriftelijke verklaringen ter inschrijving
in het register, ingediend overeenkomstig artikel 49
van het Reglement:
— schriftelijke verklaring van de leden D, Martin,
Falconer, Huckfield, Balfe, Stewart, Cryer e.a.
betreffende de campagne van de District Council
van Edingburgh tot verbetering van de dienstverlening en ter bevordering van de werkgelegenheid
(doe. B2-537/85);

8. Van de Raad ontvangen verdragsteksten
De Voorzitter deelt mede dat hij van de Raad voor
eensluidend gewaarmerkt afschrift heeft ontvangen van
de volgende documenten:
— Verklaring van de ondertekening van de derde ACSEEG-Overeenkomst door de Volksrepubliek Angola;
— Proces-verbaal van rectificatie van de derde ACSEEG-Overeenkomst ondertekend te Lomé op 8
december 1984;
— Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en het Zwitserse Eedgenootschap inzake onderzoek en ontwikkeling op het
gebied van hout als hernieuwbare grondstof.

9. Overdracht van beslissingsbevoegdheid aan een commissie (artikel 33 van het Reglement)
Op basis van artikel 33 van het Reglement stelt de
Voorzitter het Parlement voor het voorstel van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de
Raad voor een verordening tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 3181/78 voor wat het gebruik van de Ecu door
„andere houders" betreft (doe. C2-43/85) ter beslissing
naar de Commissie economische en monetaire zaken en
industriebeleid te verwijzen.
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Zij wijst erop dat het zojuist door haar gedane voorstel
geacht wordt te zijn aangenomen indien hiertegen bij de
goedkeuring van deze notulen geen bezwaar wordt
gemaakt.

10. Vaststelling van de agenda
De Voorzitter deelt mede dat de ontwerp-agenda van de
huidige vergaderperiode (PE 99.004) is rondgedeeld.
Tijdens de vergadering met de fractievoorzitters die
vanmiddag overeenkomstig artikel 55, lid 1, van het
Reglement is gehouden, is besloten het Parlement de
volgende wijziging op deze ontwerp-agenda voor te
stellen:

Het woord wordt gevoerd door Sir James Scott-Hopkins,
die terugkomt op hetgeen hij zojuist heeft gezegd, de leden
Van den Heuvel, over de leiding van de beraadslagingen,
Patterson en Griffiths, over hetgeen Sir James Scott
Hopkins heeft gezegd, Plaskovitis, over hetgeen waarover
zojuist is gestemd, de heer Marshall, over hetgeen Sir
James Scott-Hopkins heeft gezegd, en Viehoff over de
orde.
In haar antwoord aan Sir James Scott-Hopkins wijst de
Voorzitter erop dat de indiening van ontwerp-resoluties
na afloop van de verklaring van de Raad over de
Europese Raad een door het Parlement toegestane
praktijk is en dat het Reglement overigens niet verbiedt
dergelijke voorstellen in aanmerking te nemen.
Sir James Scott-Hopkins vraagt deze ontwerp-resoluties
niet ontvankelijk te verklaren en in te trekken.
De heer Arndt voert het woord.

Maandag 8 juli 1985:
— afvoering van het verslag Donnez (punt nr. 117) dat in
de commissie is goedgekeurd.
Dinsdag 9 en woensdag 10 juli:
— er zijn geen wijzigingen voorgesteld.
De heer Arndt stelt namens de Socialistische Fractie voor
het verslag Spinelli (doe. A2-77/85) onmiddellijk na het
debat in stemming te brengen.
De heer Klepsch stemt er namens de EVP (CD)-Fractie
mee in, mits de vergadering onder geen beding langer dan
tot 19.00 uur duurt.
De Voorzitter stelt voor deze stemming dinsdag om 17.30
uur vóór het vragenuur in te schrijven. •
Het Parlement stemt met dit voorstel in.
De heer Klepsch vraagt om het verslag Van den Heuvel
(doe. A2-61/85) naar de commissie terug te verwijzen en
in plaats hiervan in te schrijven de verslagen Gerontopoulos (doe. A2-71/85) en Pantazi (doe. A2-73/85), die
donderdag zouden worden behandeld.
De Voorzitter stelt vast dat dit verzoek niet met algemene
stemmen door het Parlement wordt gesteund.
Het woord wordt gevoerd door Sir James Scott-Hopkins,
die naar de bepaling uit het Reglement vraagt op grond
waarvan ontwerp-resoluties na afloop van de verklaring
van de fungerend voorzitter over de Europese Raad van
Milaan zouden kunnen worden ingediend, de leden
Klepsch, die uiteenzet waarom hij zijn verzoek heeft
ingediend, Ewing, voorzitter van de Jeugdcommissie, en
Ford over de orde.
Het Parlement willigt bij elektronische stemming het
verzoek van de heer Klepsch in.
Overeenkomstig artikel 85 van het Reglement wordt het
verslag Van den Heuvel naar de commissie terugverwezen
en worden de verslagen Gerontopoulos en Pantazi in de
plaats hiervan ingeschreven.

Het Parlement verwerpt het verzoek van de heer ScottHopkins
De heer Van der Lek voert het woord.
Donderdag 11 juli
— vervanging van het verslag Lambrias (punt nr. 138),
dat niet in de commissie is goedgekeurd, door het
verslag Vandemeulebroucke over het belang van
watervoorraden voor de groei en ontwikkeling van
bepaalde regio's in de Gemeenschap (doe. A2-69/85);
— inschrijving als eerste punt bij de stemmingen de
stemming over het verslag Rothley (doe. A2-35/85/
rev.), dat op 14 juli jl. naar de commissie was verwezen
en opnieuw ongewijzigd is ingediend;
— verzoek van de heer Chambeiron en negen andere
ondertekenaars, overeenkomstig artikel 56 van het
Reglement, tot inschrijving van een mondelinge vraag
van de heer Pranchère e.a. aan de Commissie over de
daling van de graan- en koolzaadprijzen.
Het woord wordt gevoerd door de heren Pranchère en De
Courcy Ling
Het verzoek wordt verworpen.
vrijdag 12 juli:
— toepassing van de urgentieprocedure (artikel 57 van
het Reglement)
a) op verzoek van de Raad over:
— een voorstel voor een verordening betreffende de
aanpassing van de capaciteit in de visserijsector in
Spanje (doe. C2-54/85).
De urgentie wordt gemotiveerd door het feit dat
de overeenkomst met Spanje de aan de toetreding
van Spanje voorafgaande periode bestrijkt en dus
ten spoedigste in werking moet treden;
— het pre-toetredingsprotocol bij de Overeenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap
en de Republiek Portugal (doe. C2-56/85), en
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— het protocol tussen de EEG en de Republiek
Portugal betreffende de invoer in Portugal van uit
de Gemeenschap afkomstige automobielen (doe.
C2-56/85). De urgentie van de behandeling van
beide protocollen wordt gemotiveerd door het feit
dat zij de aan de toetreding van Portugal
voorafgaande periode bestrijken en dus ten
spoedigste in werking moeten treden.
Het Parlement zal morgen over deze verzoeken om
urgentverklaring worden geraadpleegd.
Wordt tot urgentverklaring besloten dan zullen deze
punten bovenaan de agenda van vrijdag worden
ingeschreven.
b) op verzoek van de Commissie over:
— een voorstel voor een verordening betreffende de
regeling die van toepassing is op de landbouwprodukten en bepaalde van de verwerking van
landbouwprodukten van oorsprong uit de ACSlanden afkomstige goederen (COM(85) 316 def.)

Voor alle aan de agenda toegevoegde verslagen wordt de
indieningstermijn voor amendementen bepaald op dinsdag 12.00 uur.
Het woord wordt gevoerd door de heren Alavanos en
Plaskovitis.

12. Spreektijd
De spreektijd voor de huidige vergaderperiode wordt
overeenkomstig artikel 65 van het Reglement als volgt
verdeeld:
— Totale spreektijd voor de agendapunten van maandag:
Rapporteurs 20 minuten (2 x 10)
Commissie 20 minuten in totaal
Leden: 90 minuten als volgt verdeeld:
Socialistische Fractie 23 minuten

De urgentie wordt gemotiveerd door het feit dat
Angola eind april de Overeenkomst van Lomé III
heeft ondertekend en dus zo snel mogelijk op gelijke
voet moet worden behandeld als de andere landen die
hebben ondertekend.

EVP(CD)-Fractie 19 minuten

De bevoegde commissie heeft reeds om de toepassing
van de procedure zonder verslag (artikel 99 van het
Reglement) gevraagd.

Liberale en Democratische Fractie 7 minuten

Het Parlement zal dus over deze raadpleging vrijdag
aan het begin van de vergadering moeten beslissen.

Regenboogfractie 5 minuten

Het woord wordt gevoerd door de heren von der Vring
over de indieningstermijn van amendementen, en Arndt,
over de financiering door het Parlement van de tijdens de
vergaderperiode van oktober georganiseerde tentoonstelling over technologie.
De Voorzitter wijst erop dat het Bureau in uitgebreide
samenstelling, waaraan het vraagstuk ter behandeling is
voorgelegd, zich hiermede in zijn vergadering van morgen
zal bezighouden en vervolgens voorstellen ter zake zal
doen.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

Europese Democratische Fractie 10 minuten
Communistische Fractie en geestverwanten 9 minuten
Fractie van verenigde Europese democraten 7 minuten
Europese Rechtse Fractie 4 minuten
Niet-ingeschrevenen 6 minuten
— Totale spreektijd voor de agendapunten van dinsdag :
Rapporteurs 30 minuten (3 x- 10)
Raad 30 minuten in totaal
Commissie 50 minuten in totaal
Leden: 240 minuten als volgt verdeeld:
Socialistische Fractie 67 minuten
EVP(CD)-Fractie 57 minuten

11. Indieningstermijn voor amendementen
De Voorzitter wijst erop dat de indieningstermijn voor
amendementen op de agenda ingeschreven verslagen is
verstreken.
Voor de volgende verslagen is deze termijn tot vanavond
20.00 uur verlengd:

Europese Democratische Fractie 27 minuten
Communistische Fractie en geestverwanten 23 minuten
Liberale en Democratische Fractie 17 minuten
Fractie van verenigde Europese democraten 17 minuten
Regenboogfractie 12 minuten

— verslag Rothley (döc. A2-35/85/rev.)

Europese Rechtse Fractie 10 minuten

— verslag Larive-Groenendaal (doe. A2-70/85)

Niet-ingeschrevenen 10 minuten

— verslag Hindley (doe. A2-74/85)
— verslag Hutton (doe. A2-72/85)

— Totale spreektijd voor de agendapunten van woensdag :

— verslag Gerontopoulos (doe. A2-71/85)

Rapporteurs 60 minuten (6 x 10)

— verslag Pantazi (doe. A2-73/85).

Auteur 10 minuten in totaal
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Raad 30 minuten in totaal
Commissie 60 minuten in totaal
Leden: 150 minuten als volgt verdeeld:
Socialistische Fractie 41 minuten
EVP(CD)-Fractie 34 minuten
Europese Democratische Fractie 17 minuten
Communistische Fractie en geestverwanten 14 minuten
Liberale en Democratische Fractie 11 minuten
Fractie van verenigde Europese democraten 11 minuten
Regenboogfractie 8 minuten

13. Aanbeveling inzake schuldvorderingen uit hoofde van
de in de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag
bedoelde heffingen
De heer Wijsenbeek leidt het verslag in dat hij namens de
Commissie juridische zaken en rechten van de burger
heeft opgesteld over de mededeling van de Commissie van
de Europese Gemeenschappen aan de Raad en het
Europese Parlement (COM(84) 652 def. — doe. 2-1564/
84) betreffende een ontwerp-aanbeveling inzake de
invoering van een voorrecht van schuldvorderingen uit
hoofde van de in de artikelen 49 en 50 van het EGKSVerdrag bedoelde heffingen (doe. A2-28/85).
Mevrouw Vayssade voert namens de Socialistische
Fractie het woord.
VOORZIITER: DE HEER GRIFFITHS

Ondervoorzitter

Europese Rechtse Fractie 7 minuten
Niet-ingeschrevenen 7 minuten
— Totale spreektijd voor donderdag (uitgezonderd debat
over actuele en dringende kwesties)
Rapporteurs 40 minuten (8 x 5)
Commissie 40 minuten in totaal
Leden: 210 minuten als volgt verdeeld:
Socialistische Fractie 58 minuten

Het woord wordt gevoerd door de heren Möhlen, namens
de EPV(CD)-Fractie, en Clinton Davis, lid van de
Commissie.
De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming
— Ontwerp-aanbeveling COM(84) 652 def. — doe. 21564/84:
artikel 4, tweede alinea:

EVP(CD)-Fractie 49 minuten

— amendement nr. 1/corr. van de Juridische Commissie: aangenomen

Europese Democratische Fractie 24 minuten

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (zie deel II, punt 1).

Communistische Fractie en geestverwanten 20 minuten

— Ontwerp-resolutie:

Liberale en Democratische Fractie 15 minuten
Fractie van verenigde Europese democraten 15 minuten
Regenboogfractie 11 minuten
Europese Rechtse Fractie 9 minuten
Niet-ingeschrevenen 9 minuten
De heer Marshall voert het woord over de vroeger aan de
orde gestelde kwesties (zie de notulen van 10 juni 1985, deel
I, punt 14), betreffende eventuele onregelmatigheden bij
de stemming over het verslag over de landbouwprijzen en
de door de betrokkenen verstrekte antwoorden op de aan
hen door de Voorzitter geadresseerde brieven.
De Voorzitter wijst erop dat de heren Flanagan en Smith,
die de presentielijst van de vergadering van 24 april
waarin de betrokken stemming plaatsvond, niet hadden
getekend doch wier namen voorkwamen onder degenen
die aan de stemming deelnamen, haar schriftelijk hebben
bevestigd dat zij deze vergadering hebben bijgewoond.
De heer Flanagan voert het woord.

preambule, overwegingen en paragrafen 1 t/m 3:
aangenomen
Na paragraaf 3:
— amendement nr. 2 van de heer Möhlen, namens de
Economische Commissie: aangenomen nadat de
rapporteur het woord heeft gevoerd.
Paragraaf 4: aangenomen
Het Parlement neemt de resolutie aan (zie deel II, punt 1).

14. Beschikking inzake de verontreiniging van de zee door
olie (debat en stemming)
Mevrouw Squarcialupi leidt het verslag in dat zij namens
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming heeft opgesteld over het voorstel van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de
Raad (COM(85) 123 def. — doe. C2-15/85) tot wijziging
van Beschikking 81/971/EEG tot instelling van een
communautair informatiesysteem voor de controle op en
de beperking van de verontreiniging van de zee door olie
(doe. A2-51/85).
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Het woord wordt gevoerd door de leden Van Hemeldonck, namens de Socialistische Fractie, Lambrias,
namens de EVP(CD)-Fractie, Lemass, namens de VEDFractie, Bloch von Blottnitz, ARC-Fractie, Ulburghs,
niet-ingeschrevene, en de heer Clinton Davis, lid van de
Commissie.

15. Agenda voor de volgende vergadering
De Voorzitter brengt in herinnering dat de agenda voor
de vergadering van morgen, dinsdag 9 juli 1985, als volgt
is vastgesteld:

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
9.00 tot 13.00 en 15.00 tot 19.00 uur:
Stemming
— voorstel voor een beschikking (GOM(85) 123 def. —
doe. C2-15/85) :

— Debat over actuele en dringende kwesties (bekendmaking van de ingediende ontwerp-resoluties)

artikel 1, lid 2:
— amendement nr. 6 van mevrouw Van Hemeldonck:
aangenomen nadat de rapporteur het woord heeft
gevoerd over alle amendementen
Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus
gewijzigd goed (zie deel II, punt 2).
— ontwerp-resolutie:
Preambule en overweging A: aangenomen
Na A:
— amendement nr. 4 van de heren Kuijpers en Vandemeulebroucke: aangenomen
B en C: aangenomen
NaC:
— amendementen nrs. 1 t/m 3 van de leden Lemass en
Andrews: achtereenvolgens aangenomen

— Besluit inzake urgentverklaring
— Indiening van het voorontwerp van begroting voor
1986, gevolgd door 30 minuten voor vragen
— Verslag Gerontopoulos over het Internationale
Jongerenjaar
— Verslag Pantazi over een week solidariteit met
kinderen van de Derde Wereld

12.00 uur:
— Gecombineerde beraadslaging over een verklaring
van de Raad en van de Commissie en een verslag
Spinelli over de resultaten van de Top te Milaan

Paragrafen 1 en 2: aangenomen
Na paragraaf 2:
— amendement nr. 7 van mevrouw Van Hemeldonck:
aangenomen

17.30 uur:

Paragrafen 3 t/m 5: aangenomen

— Stemming over het verslag Spinelli

Na paragraaf 5:

— Debat over actuele en dringende kwesties (bekendmaking van de lijst met op te nemen onderwerpen)

— amendement nr. 5 van de heren Kuijpers en Vandemeulebroucke: aangenomen

— Aan de adviezen van het Parlement gegeven gevolg

Paragrafen 6 en 7: aangenomen
Het Parlement neemt de resolutie aan (zie deel II, punt 2).

— Vragenuur (vragen aan de Commissie)

(De vergadering wordt om 18.50 uur gesloten)
H. - J. OPITZ
Secretaris-generaal

W. GRIFFITHS
Ondervoorzitter
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DEEL II
Teksten aangenomen door het Europese Parlement

1. Aanbeveling inzake schuldvorderingen uit hoofde van de in de artikelen 49 en 50 van
het EGKS-Verdrag bedoelde heffingen
-

COM(84) 652 def.

DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN VOORGESTELDE TEKST (*)

DOOR HET EUROPESE PARLEMENT
GEWIJZIGDE TEKST

Aanbeveling van de Commissie inzake de invoering van een voorrecht voor schuldvorderingen uit
hoofde van de in de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag bedoelde heffingen
Preambule, considerans ongewijzigd
Artikelen 1 t/m 3 ongewijzigd
Artikel 4

Artikel 4
Eerste alinea ongewijzigd

De lid-staten schrijven voor dat de bepalingen van de
artikelen 1, 2 en 3 van toepassing zijn op de datum van de
tenuitvoerlegging van deze aanbeveling aanhangige invorderingsprocedures.

De lid-staten schrijven voor dat de bepalingen van de
artikelen 1, 2 en 3 van toepassing zijn op de datum van de
tenuitvoerlegging van deze aanbeveling aanhangige procedures, onverminderd de rechten van de andere schuldeisers van de belastingplichtige die door de nationale wetgeving als verworven rechten worden beschouwd.

Artikel 5 ongewijzigd
(*) Voor voliedige tekst zie PB. nr. C 3 van 5.1.1985, blz. 7.

Doe. A2-28/85
RESOLUTIE
tot besluit van de raadpleging van het Europese Parlement over de mededeling van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen aan de Raad en aan het Europese Parlement beo-effende een
ontn er p-aanbeveling inzake de invoering van een voorrecht voor schuldvorderingen uit hoofde van
de in de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag bedoelde heffingen (COM(84) 652 def.)
Het Europese Parlement,
— gezien de ontwerp-aanbeveling van de Commissie overeenkomstig artikel 14 van het EGKSVerdrag ('),
— onder verwijzing naar zijn resoluties van 20 oktober 1966 en 17 oktober 1967 (2), waarin de
wens wordt uitgesproken dat het Parlement, zelfs indien de Verdragen zulks niet vereisen,
wordt geraadpleegd,
(') P B nr. C 3 van 5.1.1985, blz. 7.
(2) Zie P B nr. 201 van 5.11.1966, blz. 3465 en P B nr. 268 van 6.11.1967, blz. 7.
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— dienovereenkomstig geraadpleegd door de Commissie (doe. 2-1564/84),
— gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 17 mei 1983 in zaak 168/82 (EGKS/t. Ferriere
S. Anna SpA) ('),
— gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger en de adviezen
van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en de Commissie
begrotingscontrole (doe. A2-28/85),
— gezien de uitslag van de stemming over de ontwerp-aanbeveling van de Commissie,
A. overwegende dat de heffingen op de produktie van kolen en staal, overeenkomstig de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag, de voornaamste bron van inkomsten voor de operationele begroting van de EGKS vormen en derhalve bij uitstek de noodzakelijke middelen voor
de uitvoering van de taak die de Commissie zich in het kader van dit Verdrag heeft
gesteld,
B. gelet op de huidige moeilijkheden met betrekking tot de mogelijkheden een deel van deze
heffingen daadwerkelijk te innen, moeilijkheden als gevolg van de insolvabiliteit van een
aantal ondernemingen waartegen de Commissie tenuitvoerleggingsprocedures heeft ingesteld
met betrekking tot schuldvorderingen die zijn ontstaan uit de oplegging van de desbetreffende
heffingen,
C. overwegende dat deze moeilijkheden des te ernstiger van aard zijn omdat, volgens het Hof
van Justitie in voornoemd arrest, „uit het door de (artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag)
aan de heffingen toebedeelde karakter en doel (...) evenwel niet (volgt) dat deze heffingen
ingeval van faillissement van de onderneming die deze heffingen verschuldigd is, automatisch
dezelfde voorrechten moeten genieten als de wetgevingen van de lid-staten aan gelijkaardige
nationale belastingen toekennen" (2),
D. vaststellende bijgevolg dat schuldvorderingen uit hoofde van EGKS-heffingen, bij gebreke
van dergelijke voorrechten, concurrente schuldvorderingen zijn wanneer sprake is van een
tenuitvoerleggingsprocedure in geval van faillissement van een onderneming of een gerechtelijk akkoord,
E. overwegende dat volgens het Hof van Justitie dergelijke voorrechten, „waar zij afbreuk doen
aan het algemene beginsel van de gelijkheid der schuldeisers, slechts kunnen voortspruiten uit
specifieke, vooraf vastgestelde wetsbepalingen" (3),
F. in de mening dat de toekenning aan schuldvorderingen uit hoofde van EGKS-heffingen van
hetzelfde voorrecht als de fiscale vorderingen van de staat genieten, en meer in het bijzonder
van dezelfde rang als die door elk van de betrokken lid-staten wordt verbonden aan schuldvorderingen uit hoofde van de belasting over de toegevoegde waarde, niet alleen de daadwerkelijke inning van deze schuldvorderingen kan vergemakkelijken, maar voor alles een onontbeerlijke aanvulling vormt op de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag, waarvan de
strekking (4) — althans volgens de interpretatie van het Hof van Justitie — onvoldoende
waarborg biedt dat aan de heffingen op de produktie van kolen en staal het belang wordt
gehecht dat hen als voornaamste bron van inkomsten voor de operationele begroting van de
EGKS toekomt,
G. zich evenwel ervan bewust dat een dergelijke wetstekst — in casu de onderhavige ontwerpaanbeveling van de Commissie — in overeenstemming dient te zijn met de door het Hof van
Justitie genoemde rechtsbeginselen (5), ten einde geen afbreuk te doen aan de rechten van
andere schuldeisers van een belastingschuldige onderneming, die hun rechten reeds hebben
doen gelden in tenuitvoerleggingsprocedures met betrekking tot schuldvorderingen die op het
tijdstip van de tenuitvoerlegging van de aanbeveling in kwestie nog aanhangig zijn,
1. stemt in met het initiatief van de Commissie om, via een aanbeveling in de zin van artikel 14
van het EGKS-Verdrag, aan schuldvorderingen uit hoofde van de heffingen als bedoeld in de
artikelen 49 en 50 van hetzelfde Verdrag, hetzelfde voorrecht te verbinden als de lid-staten aan
hun fiscale vorderingen toekennen;
(')
(2)
O
(4)
(5)

HvJEG, jurisprudentie 1983-5, blz. 1681 e.v.
Zie arrest van 17.5.1983, op. cit., overweging nr. 14, blz. 1695.
Idem, nr. 15, blz. 1695.
Zie arrest van 17.5.1983, op. cit, overweging nr. 15.
Zie arrest van 17.5.1983, op. cit., overwegingen nrs. 15 en 18, blz. 1695-1696.
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2. spreekt — met het oog op de eerbiediging van de beginselen van gelijke behandeling en
rechtszekerheid van de burgers van de Gemeenschap — zijn grote ongerustheid uit over het feit
dat de toepassing van de bewuste aanbeveling zich tevens uitstrekt tot invorderingsprocedures die
ten tijde van de inwerkingtreding ervan aanhangig zijn, hetgeen, gevoegd bij de zeer lange
verjaringstermijn van schuldvorderingen uit hoofde van EGKS-heffingen, afbreuk kan doen aan
de rechten van andere schuldeisers, die door de nationale wet als verworven rechten worden
aangemerkt;
3. kan de ontwerp-aanbeveling van de Commissie derhalve slechts goedkeuren als zij akkoord
gaat met de voorgestelde wijziging van artikel 4, tweede alinea, van dit ontwerp;
4. verzoekt de Commissie op korte termijn na te gaan in hoeverre het mogelijk is een plicht in
te voeren tot openbaarmaking van bevoorrechte belastingvorderingen, bij voorbeeld door middel
van registratie;
5. verzoekt zijn voorzitter de ontwerp-aanbeveling van de Commissie in de door het Parlement goedgekeurde versie en de desbetreffende resolutie als advies van het Parlement te doen
toekomen aan de Commissie.

2. Beschikking inzake de verontreiniging van de zee door olie
-

COM(85) 123 def.

DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN VOORGESTELDE TEKST (»)

DOOR HET EUROPESE PARLEMENT
GEWIJZIGDE TEKST

Beschikking van de Raad tot wijziging van beschikking 81/971/EEG tot instelling van een
communautair informatiesysteem voor de controle op en de beperking van de verontreiniging van
de zee door olie
Preambule en considerans ongewijzigd

Artikel 1

Artikel 1

Beschikking 81/971 /EEG wordt als volgt gewijzigd:

Beschikking 81/971 /EEG wordt als volgt gewijzigd:

Lid 1 ongewijzigd
2.

Artikel 1 wordt als volgt gelezen:

2.

„Artikel 1

Artikel 1 wordt als volgt gelezen:

„Artikel 1
Lid 1 ongewijzigd

2.

Het informatiesysteem omvat:

2.

Het informatiesysteem omvat:

a) l/m c) ongewijzigd
c bis) gegevens over de voornaamste producenten en
transporteurs van gevaarlijke stoffen en de
door hen gebruikte zeeroutes.
Rest ongewijzigd
- (*) Voor volledige tekst zie PB nr. C 112 van 7.5.1985.
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-

Doe. A2-51/85

RESOLUTIE
tot besluit van de raadpleging van het Europese Parlement over het voorstel van de Commissie van
de Europese Gemeenschappen aan de Raad voor een beschikking tot wijziging van beschikking
81/971/EEG tot instelling van een communautair informatiesysteem voor de controle op en de
beperking van de verontreiniging van de zee door olie (COM(85) 123 def.)
Het Europese Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad ('),
— geraadpleegd door de Raad (doe. C2-15/8 5),
— gezien de ontwerp-resolutie van de heer De Gucht over de vervuiling van het Scheldewater
(doe. 2-808/84),
— gezien de ontwerp-resolutie van de heer Andrews en mevrouw Lemass over de noodzaak de
Baai van Dublin tegen verdere vervuiling te beschermen, (doe. 2-1281/84),
— gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (doe. A2-51/85),
— gezien de uitslag van de stemming over het voorstel van de Commissie,
A. gelet op de aanhoudende, door ongelukken veroorzaakte verontreiniging van de zeeën rond
de landen van de Europese Gemeenschap, die na de toetreding van Spanje en Portugal een
nog groter kustgebied zal hebben,
B. gelet op de illegale olielozingen van schepen in zee, met alle ecologische gevolgen vandien,
C. gelet op de ernst van de vele problemen rond de vervuiling van het zeewater door o.a. de
aanvoer van vervuild rivierwater en de al dan niet per ongeluk veroorzaakte lozingen van min
of meer giftige en/of andere verontreinigende stoffen, zoals onder meer in de bovengenoemde
resoluties is vastgesteld,
D. gelet op het voorstel tot wijziging van de beschikking van de Raad 81/79l/EEG van 3
december 1981 tot instelling van een communautair informatiesysteem voor de controle op
en de beperking van de verontreiniging door olie,
E. overwegende dat te sterk beslag wordt gelegd op het vermogen van sommige baaien en
riviermonden in de Gemeenschap om geloosde schadelijke stoffen, waaronder onbehandeld
rioolwater, te assimileren; overwegende derhalve in het licht van het Commissie-voorstel dat
voor baaien en riviermonden, vooral in de buurt van grote bevolkingscentra en waar het
opruimen van schadelijke stoffen in de nabijheid van stranden en openbare recreatiegebieden
grote problemen met zich meebrengt, communautaire steun moet worden verleend voor
beleidsplannen voor dergelijke gebieden,
F. overwegende dat in het kader van het derde communautaire actieprogramma op milieugebied voorrang moet worden gegeven aan de toekomstige bescherming van baaien en riviermonden van hoge kwaliteit als recreatiegebied in de buurt van grote steden en overwegende
dat voor dergelijke baaien en riviermonden onverwijld een model moet worden voorbereid
voor een geïntegreerd beleid voor het beheer van de milieurijkdommen,
G. overwegende dat zowel in het kader van het voorstel van de Commissie tot wijziging van
artikel 1 van beschikking 81/971/EEG als in internationaal verband een modelbeleidsprogramma waardevolle informatie zou kunnen verschaffen voor andere, in meervoudig opzicht
te gebruiken baaien en riviermonden van grote waarde voor het milieu en grote aantrekkelijkheid door:
(') PB nr. Cl 12 van 7.5.1985.
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a) gegevens te verzamelen die van nut zijn voor andere baaien en riviermonden met
soortgelijke problemen, en
b) een formule te vinden voor een beheersprogramma en de uitvoering ervan voor kleine en
grote kuststeden in Europa,
1. acht het een goede zaak dat de Commissie het voorstel voor een beschikking heeft uitgebreid
tot andere gevaarlijke stoffen dan koolwaterstoffen, en aldus rekening heeft gehouden met de
verzoeken van het Europese Parlement (');
2. acht het zinvol dat het begrip „gevaarlijke stoffen" niet nader wordt gepreciseerd, omdat er
via zee veel stoffen of verbindingen van stoffen, zoals toxische en gevaarlijke afvalstoffen, worden
vervoerd;
3. meent dat een effectief informatiesysteem ook moet beschikken over gegevens betreffende
de voornaamste producenten en transporteurs van gevaarlijke stoffen alsmede de door hen
gebruikte routes;
4.
stelt het voorts op prijs dat de Commissie onlangs heeft besloten een werkgroep bestaande
uit vertegenwoordigers van verschillende diensten in het leven te roepen, die zich met deze hele
problematiek zal bezighouden;
5. neemt kennis van de resultaten van de op grond van het onderzoekprogramma uitgewerkte
studies inzake de chemische en technische middelen ter bestrijding van de zeeverontreiniging
door olie (2), waaruit is gebleken dat deze middelen niet alleen weinig effect hebben gesorteerd
maar ook schadelijk zijn voor de zeefauna en -flora; verzoekt derhalve dat nieuwe initiatieven
worden genomen om naar doeltreffender en onschadelijke produkten te zoeken en dat het
onderzoek wordt uitgestrekt tot de biochemische middelen;
6. verzoekt derhalve de lid-staten de oplosmiddelen niet kritiekloos te gebruiken en zich te
houden aan de voorschriften van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de bestemming
van het uit water, olie en vaste stoffen bestaande mengsel dat uit zee en uit de kustwateren wordt
gehaald;
7. verzoekt de lid-staten over te schakelen op andere, technische middelen, zoals luchtdetectie,
temeer daar onderzoek uitgewezen heeft dat door dit systeem de illegale lozingen op zee afnemen;
8. onderstreept voorts dat het noodzakelijk is vooral preventieve — technische en juridische —
maatregelen te nemen die doeltreffender kunnen zijn, en naar behoren medewerking te verlenen
aan het door de Commissie voorgestelde programma ter bestrijding van de vervuiling;
9. verzoekt zijn Voorzitter het voorstel van de Commissie in de door het Parlement gewijzigde
versie alsmede deze resolutie als advies van het Europese Parlement te doen toekomen aan de
Commissie en de Raad, alsook ter informatie aan de landen die de Conventie van Barcelona, de
Conventie van Bonn en de Conventie van de Caraïben hebben ondertekend.
(') P B nr. C 172 van 2.7.1984, blz. 97.
PB nr. C 274 van 15.10.1984.
O
P B nr.C 162 van 8.7.1978.
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PRESENTIELIJST
Vergadering van 8 juli 1985
ABENS, ADAM, ADAMOU, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALMIRANTE, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARNDT,
AVGERINOS, BACHY, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BARZANTI, BAUDOUIN, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEUMER, BEYER DE RYKE, BLOCH VON BLOTTNITZ,
BOCKLET, B0GH, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOSERUP; BOUTOS, BRAUN-MOSER,
BROK, BROOKES, BUCHAN, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, GHABOCHE, CHAMBEIRON,
CHANTERIE, CHINAUD, CHIUSANO, CHOURAQUI, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN,
CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON^, COHEN, COLLINOT,
COLLINS, COSTANZO, COSTE-FLORET, COTTRELL, DE COURCY LING, CRAWLEY,
CROUX, CRYER, CURRY, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DE
PASQUALE, DE VRIES, DE WINTER, Dl BARTOLOMEI, DIDÖ, DIMITRIADIS, DONNEZ,
DOURO, DUCARME, DURY, EBEL, ELLES D., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EYRAUD,
FAITH, FALCONER, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FILINIS, FLANAGAN, FLESCH,
FOCKE, FORD, F R A N Z , FRIEDRICH I., F R Ü H , FUILLET, GAIBISSO, GATT!, GAUTIER,
GAWRONSKI, GAZIS,, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRIFFITHS, GUARRACI, GUERMEUR,
HABSBURG, HANSCH, HAMMERICH, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL,
HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN J., HOFFMANN K.H., HOON, HUCKFIELD,
HUGHES, HUME, HUTTON,TPPOLITO, IVERSEN, JACKSON CA., JACKSON CH., JACOBSEN,
JEPSEN, KLEPSCH, KLINKENBORG, KLÖCKNER, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS,
LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GROENENDAAL, LEHIDEUX, VAN DER LEK,
LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE PEN, LIENEM ANN, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LIZIN,
LUSTER, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAC SHARRY, MAHER, MAIJ-WEGGEN,
MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D.,
MATTINA, MAVROS, MERTENS, MIHR, MIZZAU, M0LLER, MOORHOUSE, MORRIS,
MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, MUSSO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN
J., NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, OPPENHEIM,
D'ORMESSON, PANNELLA, PANTAZI, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PENDERS, PETERS, PETRONIO, PEUS, PIERMONT, PININFARINA, PIRKL,
PISONI F., PISONI N., PITT, PLASKOVITIS, POETTERING, PONIATOWSKI, PORDEA,
PRANCHERE, PRICE, PROUT, PROVAN, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RINSCHE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEO, ROMEOS, ROMUALDI, VAN ROOY, ROSSETTI, A. ROSSI, T. ROSSI, ROTHE, RYAN, SABY, SALZER, SAKELLARIOU, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCHWALBA-HOTH, SCRIVENER, SEAL, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELVA, SHERLOCK, SIMMONDS,
SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPATH, S Q U A R C I A L U P I , STAES, STARITA, STAVROU, STEVENSON, STIRBOIS, TAYLOR, THAREAU, THOME-PATENÖTRE, TOGNOLI, TOKSVIG, TOLMAN,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORTORA, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHS, VALENZI, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VANNECK, VAYSSADE,
VERBEEK, VERGEER, VERGÈS, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VISSER, VON DER
VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST,
WIJSENBEEK, WOLFF, WURTZ, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.
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BIJLAGE

I

Lijst van de Europese leden voor de Paritaire Vergadering ACS-EEG
Socialistische Fractie
Amadei, Baget Bozzo, Balfe, Buchan, Cohen, Dury, Fellermaier, Fich, Focke, Hume, Loo,-McGowan,
Muntingh, Pantazi, Pery, Plaskovitis, Saby, Schmit, Seefeld, Simons, Van Hemeldonck.
Fractie van de Europese Volkspartij
Antoniozzi, Bersani, Cassanmagnago Cerretti, De Backer-Van Ocken, Debatisse, Estgen, Evrigenis, Früh,
Luster, Michelini, Pfennig, Rabbethge, Ryan, Schön, Vergeer, Wawrzik, Wedekind.
Europese Democratische Fractie
Daly, Christopher Jackson, Normanton, Pearce, Price, Simpson, Toksvig, Turner.
Communistische Fractie en geestverwanten
Cinciari Rodano, Iversen, Pajetta, Trivelli, Vergès, Wurtz.
Liberale en Democratische Fractie
Beyer de Ryke, Ghinaud, De Gucht, Flesch, Galland.
Fractie van verenigde Europese democraten
Andrews, de la Malène, Flosse, Guermeur.
Regenboogfractie
Heinrich, Kuijpers, Verbeek.
Europese Rechtse Fractie
d'Ormesson, Romualdi.
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BIJLAGE II
SCHRIFTELIJKE VERKLARING OVER VREDE EN MENSENRECHTEN IN IRAN
Het Europese

Parlement,

A. ontsteld over de voortdurende marteling en executies van politieke tegenstanders van het Khomeinibewind in Iran, ten gevolge waarvan naar schatting 120 000 mensen gevangen zijn gezet en 40 000
terechtgesteld, waarvan in 10 231 gevallen volledige gegevens zijn gepubliceerd door de Iraanse
Mojahedin Organisatie van het Volk, en onder wie zich 18 zwangere vrouwen en 430 jongeren en
kinderen bevinden,
B. zich bewust van het toenemende verlangen om de oorlog met Irak te beëindigen, die heeft geleid tot de
dood van een half miljoen Iraanse burgers, enorme schade, 3 miljoen vluchtelingen en een aanzwellende
golf van protesten en demonstraties tegen de oorlog in diverse Iraanse steden,
C. in de wetenschap dat zich onder leiding van Massoud Rajavi en de Nationale Verzetsraad van Iran een
samenhangende Iraanse verzetsbeweging begint af te tekenen die eisen heeft geformuleerd voor vrede,
democratie en vrijheid, met name sinds vier jaar geleden, op 20 juni 1981, een vreedzame demonstratie
van 500 000 mensen uit elkaar werd geslagen,
1. veroordeelt de voortdurende schending van de mensenrechten door het Khomeini-bewind en geeft
uiting aan zijn afgrijzen over de marteling en terechtstelling van politieke tegenstanders, met name van hen
die hebben deelgenomen aan demonstraties voor vrede en vrijheid;
2. spreekt zijn steun uit voor de beweging voor vrede en vrijheid die wordt aangevoerd door de Nationale
Verzetsraad van Iran en de Iraanse Mojahedin Organisatie van het Volk en haar vredesplan dat de
beëindiging behelst van alle krijgshandelingen door zowel Iran als Irak, gevolgd door een vreedzame regeling
van de geschillen tussen beide landen, hetgeen strookt met de door het Europese Parlement op 19 januari
1984 aangenomen resolutie (*);
3. verzoekt de Raad en de ministers van Buitenlandse Zaken, in het kader van de politieke samenwerking
bijeen, dringend te trachten wapenleveranties aan beide partijen te verhinderen, alle initiatieven te steunen
om er bij het Khomeini-bewind op aan te dringen af te zien van verdere executies en alles in het werk te stellen
om bij te dragen tot beëindiging van de vijandelijkheden en totstandbrenging van de door het Iraanse volk
gewenste vrede;
4. verzoekt zijn Voorzitter deze schriftelijke verklaring te doen toekomen aan de ministers van
Buitenlandse Zaken, in het kader van de politieke samenwerking bijeen, de Raad en de Commissie.

(i) PB nr. C 46 van 20. 2. 1984, blz. 79.
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Namen van de ondertekenaars
Abelin, Abens, Adam, Adamou, Amadei, Anastassopoulos, Andrews, Anglade, Arndt, Bachy, Balfe,
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