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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DONDERDAG 18 JULI 1996)

(96/C 261 /04)

DEEL

I

Verloop van de vergadering
VOORZITTER : DE HEER IMBENI

Ondervoorzitter

(De vergadering wordt om J0.00 uur geopend).

1. Goedkeuring van de notulen
Mevrouw Lambraki heeft medegedeeld dat zij niet tegen maar
vóór het voorstel tot verwerping in het kader van de stemming
over het verslag-Seal (A4-0229/96) (deel I , punt 10 van de
notulen van 16 juli 1996) had willen stemmen .

De heer Perry heeft medegedeeld dat hij vóór het derde deel
van am . 1 op het tweede verslag-Nordmann (A4-0 177/96)
(deel I , punt 13) had willen stemmen .

De heer de Villiers voert het woord om erop te wijzen dat zijn
naam niet op de presentielijst staat, terwijl hij wel aanwezig
was .

Het woord wordt gevoerd door mevrouw Fouque die verwijst
naar de stemming van gisteren over het vergaderrooster voor
1997 (deel I, punt 12) en wenst dat in de notulen een correctie
wordt aangebracht voor wat betreft de door haar over am . 27
uitgebrachte stem. Zij deelt mede tegen de schrapping van de
vergaderperiode van 6 t/m 1 0 oktober te hebben gestemd, doch
dat door een foute werking van het elektronisch stemsysteem
het tegenovergestelde is geregistreerd. Zij wijst elke verant
woordelijkheid voor deze fout van de hand en acht het niet
wenselijk dat een en ander aanleiding geeft tot een polemiek
binnen het Parlement; zij wijst erop dat het verschil van één
enkele stem geen afbreuk doet aan de rol van Straatsburg als
zetel van het Parlement.

De Voorzitter legt de volgende verklaring af:
„Ik neem ter kennis dat mevrouw Fouque zich tegen de
aanneming van am . 27 op het vergaderrooster voor de
vergaderperioden van het Parlement in 1997 had willen
uitspreken. Een en ander is overigens geregistreerd en staat in
de notulen (notulen van de vergadering van gisteren). De
uitslag van de stemming wordt hierdoor echter niet gewijzigd,
aangezien in artikel 123 , lid 5 van het Reglement het volgende
wordt bepaald : „De Voorzitter beslist over de geldigheid van
de bekendgemaakte uitslag . Zijn beslissing is definitief.""
Over dit onderwerp wordt het woord gevoerd door:
— de heer Striby, die beweert dat de notulen niet zo kunnen
worden goedgekeurd en dat ze dienen te worden gecomple
teerd voor wat betreft amendement 27 met de zin „amende

ment 27 kan niet worden aangenomen";

— de heer Pasty , die mededeelt dat er geen twijfel bestaat
over de wijze waarop mevrouw Fouque had willen stemmen,
d.w.z. tegen am. 27, noch over haar oprechtheid. Het zou
derhalve mogelijk moeten zijn de desbetreffende uitslag te

corrigeren (na kennis te hebben genomen van deze opmerking,
wijst de Voorzitter erop dat de technische diensten de stemin
stallatie van mevrouw Fouque hebben gecontroleerd en deze in
goede staat is bevonden );
— de heer Fabre-Aubrespy, die verwijst naar art. 133 , lid 3
van het Reglement en mededeelt bezwaar te maken tegen punt
12 van deel I van de notulen van gisteren in zijn totaliteit ; hij
wenst derhalve dat het Parlement, gezien het feit dat een
bezwaar is ingebracht tegen de notulen , zich uitspreekt over

het in overweging nemen van de volgende wijziging : „punt 12
in zijn totaliteit schrappen";

— de heer Gollnisch om zich bij de woorden van voorgaande
spreker aan te sluiten en erop te wijzen dat het niet mogelijk is
in de notulen op te nemen dat mevrouw Fouque niet vóór maar
tegen had willen stemmen ;
— mevrouw Guinebertière om erop te wijzen dat zij zich
gisteren tot de administratieve diensten had gewend om te
vragen rekening te houden met een hoofdelijke stem die zij niet
tijdig had kunnen uitbrengen en dat haar was geantwoord dat
hiermee rekening zou worden gehouden ; zij keurt deze onge
lijke behandeling af;
— de heer Vecchi , die onderstreept dat het weliswaar legi
tiem is dat in de notulen melding wordt gemaakt van een
correctie die een lid wenst aan te brengen in de door hem
uitgebrachte stem , doch dat het voor het functioneren van het
Parlement gevaarlijk is het fundamentele beginsel in twijfel te
trekken volgens hetwelk de uitslag van de elektronische
stemming de rechtsgeldige uitslag is, met name wanneer het
adequate functioneren van de elektronische steminstallaties is
gecontroleerd ;
— de heer McMillan-Scott, die er allereerst op wijst dat er
precedenten zijn voor wat betreft het aanvechten van een
hoofdelijke stemming en voorts het belang onderstreept van
naleving van het Reglement; hij is van oordeel dat de uitslag
van deze stemming gehandhaafd dient te blijven ;
— de heer Hallam over de afwezigheid van Sir James
Goldsmith tijdens de stemming in kwestie;

— de heer Megahy, die erop wijst talrijke malen zijn
stemgedrag te hebben gecorrigeerd wanneer hij zich vergist
had, doch dat een en ander nooit een wijziging van de uitslag
van de stemming tot gevolg heeft gehad.
De Voorzitter verwijst naar voorgaande opmerkingen van de
heren Gollnisch en Fabre-Aubrespy en met name naar hun
beroep op art. 133 van het Reglement; hij besluit derhalve de
notulen van de vorige vergadering bij de stemming van 1 1.30
uur in stemming te brengen .
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Het woord wordt gevoerd door de heer Gollnisch die protest
aantekent tegen dit besluit en op grond van artikel 133 , lid 2
van het Reglement waarin wordt bepaald dat „bij het begin van
elke vergadering de Voorzitter de notulen van de vorige
vergadering aan het Parlement ter goedkeuring voorlegt",
verlangt dat er onmiddellijk gestemd wordt (de Voorzitter leest
lid 3 van hetzelfde artikel voor en handhaaft zijn besluit).
Het woord wordt gevoerd door:
— mevrouw Oomen-Ruijten, die haar afkeuring uitspreekt
over de poging van een aantal leden om via de goedkeuring
van de notulen de uitslag van de stemming in kwestie te
betwisten, uitslag die harer inziens niet door de Voorzitter in
twijfel is getrokken;
— de heer Pasty, die erop wijst niet om een herhaling van de
stemming te hebben verzocht, doch uitsluitend om een correc
tie teneinde deze in overeenstemming te brengen met een
verklaring van een parlementslid die vroeg genoeg is afgelegd
om in de notulen te worden opgenomen (de Voorzitter
bevestigt opnieuw dat niet getornd kan worden aan de uitslag
van de stemming van gisteren, aangezien deze niet kan worden
gewijzigd; hij wijst erop dat de notulen om 1 1 .30 uur ter
goedkeuring aan het Parlement zullen worden voorgelegd);
— de heer Striby, die wenst dat in de notulen wordt vermeld
dat hij niet tegen maar vóór am . 1 t/m 7 had willen stemmen ;

— de heer Le Pen, die wenst dat de notulen onverwijld in
stemming worden gebracht (de Voorzitter herhaalt zijn besluit
ter zake);

2. Agenda van de vergadering van 4 september
1996

Ten einde de Raad in staat te stellen tijdens de zitting van 16 en
17 september 1996 zijn besluit naar behoren te nemen, stelt de
Voorzitter voor onder aan de agenda van de vergadering van
woensdag 4 september het verslag Colino Salamanca, namens
de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, over het
voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot invoering
van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten
(CC)M(96)0177 - C4-0321 /96 - 96/01 20(CNS )) ( A4-0233/96)
toe te voegen .
Het Parlement stemt in met dit voorstel .

De indieningstermijn voor amendementen wordt vastgesteld
op donderdag 29 augustus 1996, 12.00 uur.

3. Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afri
ka

**II (debat)

Mevrouw Günther leidt de aanbeveling voor de tweede lezing
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking in betref
fende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastge
steld met het oog op de aanneming van een verordening van de
Raad betreffende ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afri
ka ( C4-0221 /96 - 95/01 10(SYN )) ( A4-0214/96 ).

Het woord wordt gevoerd door de leden Kinnock, namens de
PSE-Fractie, Maij-Weggen, namens de PPE-Fractie, Aelvoet,
namens de V-Fractie, Macartney, namens de ARE-Fractie,
Nuftbaumer, niet-ingeschrevene, Baldi , namens de UPE-Frac

— de heer Fabre-Aubrespy, die naar aanleiding van de
opmerking van mevrouw Oomen-Ruijten eraan herinnert alles
onder punt 12 van deel I van de notulen te hebben betwist en
niet alleen de stemming over am . 27 ; hij verzoekt daarom het
hele punt 12 in stemming te brengen en wel onmiddellijk (de
Voorzitter herhaalt zijn eerdere antwoord);

tie, McGowan , Corrie en Torres Couto .

— de heer Blak, die wenst dat tot het volgende agendapunt
wordt overgegaan ;

Het woord wordt gevoerd door de leden Stasi , Vecchi en de

Ondervoorzitter

heer Pinheiro , lid van de Commissie .

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.

*
*

VOORZITTER ; DE HEER VERDE I ALDEA

*

Stemming : deel I, punt 1 1 van deze notulen .

Het woord wordt gevoerd door:
—

de heer Cornelissen, voorzitter van de Commissie vervoer

en toerisme, die mededeelt dat een vliegtuig dat in New-York
is opgestegen met bestemming Parijs voor de Amerikaanse
kust is neergestort en dat hierbij meer dan 200 mensen zijn
omgekomen ; namens de Commissie vervoer en toerisme
verzoekt hij de Voorzitter namens het Parlement zijn medele
ven over te brengen aan de families van de slachtoffers (de
Voorzitter sluit zich bij deze woorden aan);
—

mevrouw Pailler die eraan herinnert dat het Parlement op

23 mei 1996 een resolutie over de mensenrechten in Tunesië

heeft aangenomen (deel II, punt 10 e) van de notulen van die
datum), waarin het zijn verontrusting uitsprak over de gevol
gen van de arrestatie van het parlementslid, de heer Chamari ;
zij deelt mede dat de heer Chamari gisteren tot vijf jaar
gevangenisstraf is veroordeeld en wenst dat de Voorzitter op

grond van deze resolutie bij de Tunesische autoriteiten protest
aantekent ;

— mevrouw Lindeperg die de woorden van voorgaande
spreker onderschrijft.

4. Rechten van de mens in de EU (1994) (debat)
Aan de orde is het verslag dat mevrouw De Esteban Martin
namens de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
zaken heeft opgesteld over de eerbiediging van de rechten van
de mens in de Europese Unie ( 1994) (A4-0223/96).

De rapporteur voert het woord over de te volgen procedure,
aangezien het tijdstip van de stemming nadert.
Het woord wordt gevoerd door de heer Schulz die namens de
PSE-Fractie op grond van art. 1 3 1 , lid 1 van het Reglement om
uitstel van het debat tot de komende vergaderperiode in
Brussel verzoekt.

Mevrouw Roth voert namens de V-Fractie het woord om erop
aan te dringen dat dit verslag op een geschikte plaats op de
agenda wordt ingeschreven, d.w.z. onmiddellijk na de mede
deling van de Commissie over dringende en bijzonder belang
rijke politieke kwesties .
Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit verzoek.
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De heer Schulz voert het woord om zich aan te sluiten bij de
woorden van mevrouw Roth (de Voorzitter antwoordt dat het
besluit over de plaats die dit verslag op de agenda krijgt door
de Conferentie van voorzitters wordt genomen).

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad
tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1 107/70 betreffende
de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor,
over de weg en over de binnenwateren (C4-0368/96 —
95 /01 23(SYN))

5. Steun voor de wederopbouw in het voorma
lig Joegoslavië * (debat)
De heer Cars leidt het verslag in dat hij namens de Commissie
buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid heeft opge
steld over het voorstel voor een verordening van de Raad (EG)
over de mededeling van de Commissie betreffende de steun
aan Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federatieve Republiek
Joegoslavië en de voormalige Joegoslavische Republiek Mace
donië (CC)M(96)0123 - 8256/96 - C4-0333/96 - 96/
0096(CNS )) (A4-0247/96).

verwezen naar :

> ten principale : VERV
voor advies : BEGR, BCON

rechtsgrondslag : Art. 075 EG-Verdrag

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lid-staten inzake de technische controle van motorvoertui

gen en aanhangwagens (C4-0369/96 — 95/0226(SYN))
verwezen naar :

Het woord wordt gevoerd door de leden Müller, rapporteur
voor advies van de Commissie begrotingscontrole, en Wier
sma, namens de PSE-Fractie .

ten principale : VERV
voor advies : ECON, JURI

rechtsgrondslag : Art. 075 EG-Verdrag
(Aangezien het tijdstip van de stemming is aangebroken, wordt
het debat thans onderbroken; het zal om 18.00 uur worden

voortgezet.) (deel 1, punt 30)

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad
inzake uitrusting van zeeschepen (C4-0370/96 — 95/
0163(SYN ))
verwezen naar :

VOORZITTER : MEVROUW FONTAINE

Ondervoorzitter

ten principale : VERV
voor advies : ECON , MILI

rechtsgrondslag : Art. 084 EG-Verdrag

6. 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

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad tot
wijziging van richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieuef
fectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projec
ten ( C4-0371 /96 - 94/0078(SYN))
verwezen naar :

ten principale : MILI
voor advies : LAND , ECON , ONDE , VERV

Commissie inzake :

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

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad
tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1101 /89 betreffende
de structurele sanering van de binnenvaart (C4-0366/96 —

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad
betreffende acties op het gebied van HIV/AIDS in de ontwik
kelingslanden (C4-0372/96 - 95/0164(SYN ))

95/01 22(SYN))

verwezen naar :

verwezen naar :

ten principale : ONTW

ten principale : VERV

voor advies : BEGR, BCON, MILI , VROU

voor advies : BEGR, BCON

rechtsgrondslag : Art. 075 EG-Verdrag

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad
houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in
de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de
binnenwateren in de Gemeenschap (C4-0367/96 — 95/
0121(SYN))

.

rechtsgrondslag : Art. 130 W EG-Verdrag
— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad
met betrekking tot acties die in het kader van een duurzame
onwikkeling in de ontwikkelingslanden op het gebied van het
milieubeheer worden uitgevoerd (C4-0373/96 — 95/
0J61(SYN))

verwezen naar :

verwezen naar :

ten principale : VERV

ten principale : ONTW

voor advies : BEGR, BCON

voor advies : BEGR , MILI

rechtsgrondslag: Art. 075 EG-Verdrag

rechtsgrondslag : Art. 130 S en art. 130 W 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 acties op het gebied van „de hulp aan de ontwor
telde bevolkingsgroepen (vluchtelingen, ontheemden en gere
patrieerden) in de ALA-ontwikkelingslanden" (C4-0374/96 —
95/01 62(SYN ))
verwezen naar :

ten principale : ONTW
voor advies : BEGR , BCON

rechtsgrondslag : Art. 130 W EG-Verdrag
— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een beschikking van de Raad
betreffende een meerjarenprogramma ter bevordering van de
energie-efficiëntie in de Gemeenschap — SAVE II (C4
0375/96 - 95 /0131(SYN ))
verwezen naar :

ten principale : ONDE
voor advies : SOCI , BEGR , ECON , MILI

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

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de
lid-staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactivitei
ten ( C4-0380/96 - 95/0074(CC)D ))
verwezen naar :

ten principale : CULT
voor advies : ECON , MILI , JURI , EXTE

rechtsgrondslag : Art. 057 , lid 2 en art. 066 EG-Verdrag
— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn
93/ 16/EEG ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van
artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certifi
caten en andere titels door middel van het verlenen van

uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie met het oog op de
bijstelling van bepaalde artikelen daarvan (C4-0381 /96 —
94/0305(COD ))
verwezen naar :

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een verordening van het
Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van verorde
ning (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (C4-0376/96 — 95/01 82(COD ))
verwezen naar :

ten principale : JURI
voor advies : CULT

rechtsgrondslag : Art. 049 , art. 057, leden 1 en 2 en art. 066
EG-Verdrag
De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt

om zich uit te spreken gaat bijgevolg morgen, vrijdag 19 juli

ten principale : ECON

1996 , in .

voor advies : EXTE

Gezien het ingewikkeld karakter van deze dossiers , acht het

rechtsgrondslag: Art. 028 , art. 100 A en art. 1 13 EG-Verdrag

Europees Parlement een extra maand wenselijk ; een daartoe
strekkend schrijven zal aan de fungerend voorzitter van de
Raad worden gericht.

— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een beschikking van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
steunprogramma op het gebied van het boek en lezen —

STEMMINGEN

ARIANE ( C4-0377/96 - 94/01 89(COD ))
verwezen naar :

ten principale : CULT
voor advies : BEGR , EXTE

rechtsgrondslag : Art. 128 EG-Verdrag
— 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 een communautair
actieprogramma op het gebied van het cultureel erfgoed —
RAPHAEL (C4-0378/96 - 95/0078(COD ))

7. Goedkeuring van de notulen (stemming)
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

8. Tijdelijke enquetecommissie BSE (stemming)
VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT B4-0964/96

par. 1 en 2 : aangenomen
am . 1 : aangenomen

verwezen naar :

ten principale: CULT
voor advies : BEGR, ONDE, EXTE

rechtsgrondslag : Art. 128 EG-Verdrag
— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld
met het oog op de aanneming van een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de bijlage bij
richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende
de teruggave van cultuurgoederen die op onrechmatige wijze
buiten het grondgebied van een lid-staat zijn gebracht (C4
0379/96 - 95/0254(COD ))
verwezen naar :

ten principale : CULT
voor advies : ECON, JURI , OPEN

rechtsgrondslag : Art. 100 A EG-Verdrag

Het Parlement neemt het besluit aan (deel I, punt 1 ).

De Voorzitter deelt mede dat de voorstellen met betrekking tot
de samenstelling van deze tijdelijke commissie vandaag na de
vergadering van de Conferentie van voorzitters zullen worden
bekendgemaakt. De indieningstermijn voor amendementen
wordt vastgesteld op 20.00 uur en de stemming zal morgen om
9.00 uur plaatsvinden .

9. Gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1
voor 1996 (stemming)
Ontwerp van GAB en verslag Elles en Miranda —
A4-0245 /96

Het woord wordt gevoerd door de heer Samland, voorzitter van
de Begrotingscommissie, om erop te wijzen dat hij , alvorens de
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amendementen op het verslag Elles en Miranda in stemming
worden gebracht, het standpunt van de rapporteur, de heer
Elles, die hij vervangt, uiteen wenst te zetten (de Voorzitter
neemt kennis van dit verzoek ).

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus

gewijzigd goed (deel II, punt 5).
ONTWERP- WETGEVINGSRESOLUTIE :

a) Ontwerp van GAB

Aangenomen amendementen: 2 en 3 en bloc ; 4 t/m 8 (en bloc )
bij ES (364 vóór, 10 tegen, 6 onthoudingen)
(deel II, punt 2 a)

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

13. Garantie aan de EIB voor verliezen op lenin
gen * (stemming)

b) A4-0245/96

Verslag-Tomlinson — A4-0205/96

ONTWERP-RESOLUTIE

Aangenomen amendementen: 2 bij ES (211 vóór, 168 tegen,
9 onthoudingen); 3
Verworpen amendementen: 1

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT COM(95)0742 - C4
0100/96 - 96/001 5(CNS ):

Aangenomen amendementen: 1 t/m 3 en bloc ; 4 en 5 en bloc

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen .

Verworpen amendement: 6

Het woord werd gevoerd door:

Het Parlement keurt het voorstel van de Commissie aldus

—

gewijzigd goed (deel II, punt 6).

de heer Samland, voorzitter van de Begrotingscommissie,

die als plaatsvervanger van de heer Elles, mederapporteur,
vóór de stemming over am . 1 en 2 het woord voerde om het
standpunt van de rapporteur met betrekking tot deze am . uiteen
te zetten ; hij voerde tevens het woord na de eindstemming om
erop te wijzen dat de woorden „(op de hoofdzetel en bij de
delegaties)" in am . 6, 7 en 8 op het ontwerp van gewijzigde en
aanvullende begroting nr. 1 voor 1996 moesten worden
geschrapt.
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 2 b)).

ONTWERP-WETGEVINGSRESOLUTIE :

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

14. Biologie en geneeskunde (verdrag inzake
bio-ethiek) (stemming)
Verslag-Pelttari — A4-0 190/96

10. Ad hoc-procedure voor de begroting 1997
(stemming)
Verslag-Brinkhorst — A4-0246/96

ONTWERP-RESOLUTIE
Mevrouw Palacio Vallelersundi voert het woord over de

ONTWERP- RES OLUTIE

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

11. Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afri
ka **II (stemming)
Aanbeveling voor de tweede lezing-Günther — A4-0214/
96

Spaanse versie van par. 1 2.4 en de vertaling in het Italiaans en
het Spaans van am . 21 , waarvoor van de Duitse versie dient te
worden uitgegaan .
De Voorzitter zegt dat de teksten gecontroleerd en eventueel
gecorrigeerd zullen worden en dat de rapporteur het aan het
Parlement overlaat hoe over de amendementen wordt gestemd.

De heer Pompidou voert het woord om erop te wijzen dat twee
mondelinge amendementen zijn ingediend die te gelegener tijd
nader zullen worden toegelicht.

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

C4-02 14/96 - 95/01 10(SYN):

Aangenomen amendementen: 1 t/m 4 en bloc
Het gemeenschappelijk standpunt wordt aldus gewijzigd
(deel II, punt 4).

12. Douane-unie met Turkije

* (stemming)

Verslag-Kittelmann — A4-0 197/96
VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT COM(96)0018 - C4
0126/96 - 96/0020(CNS ):

Aangenomen amendementen: 1 ; 2 ; 30 als gewijzigd ; 31 ; 33 ; 34;
36 ; 19 ; 37 ; 17 ; 39 bij ES (313 vóór, 102 tegen, 7 onthoudin
gen); 21 ; 25 ( 1ste deel ) bij HS ; 25 (2de deel ) bij HS ; 40; 41 ; 29
(2de deel ) bij ES (262 vóór, 137 tegen, 9 onthoudingen)
Verworpen amendementen: 32 bij ES ( 1 90 vóór, 2 1 7 tegen, 1 1
onthoudingen); 35 bij ES ( 180 vóór, 233 tegen, 13 onthoudin
gen); 3 ; 16 bij ES ( 144 vóór, 248 tegen, 9 onthoudingen); 4 ;
5 bij ES (90 vóór, 321 tegen, 7 onthoudingen); 38 ; 6 ; 7 bij ES
(94 vóór, 321 tegen , 2 onthoudingen); 22 ; 8 ; 23 ; 24 ; 9 ; 12 ; 26 ;
13 ; 10 ; 27 ; 14(ditam. betreft op verzoek van de PSE-Fractie en
met instemming van de indieners ervan slechts het eerste deel

van par. 12.10); 29 ( 1ste deel ); 15 ; 28

Aangenomen amendementen: 1 ; 3 bij ES (210 vóór, 155 tegen,
27 onthoudingen)

Vervallen amendement: 1 1

Vervallen amendement: 2

Ingetrokken amendementen: 18 , 20
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De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen (overw . G bij ES (248 vóór, 170 tegen, 5
onthoudingen); par. 12.13 bij ES (313 vóór, 81 tegen , 14
onthoudingen)).

Stemming in onderdelen:
overw . F (V )

lste deel : t/m „vraagstukken behandelt"
2de deel : rest

Het woord werd gevoerd door:
— de Voorzitter om mede te delen dat de rapporteur had
voorgesteld de volgorde van de paragrafen als volgt te
wijzigen :
par. 1 0 voor par. 6;
par. 12.2 vóór par. 12.1 ;
par. 12.9 vóór par. 12.3 ;
par. 12.10 vóór par. 12.8 ;
Het Parlement stemde in met deze wijzigingen.
Mevrouw Dury wenste de verzekering te ontvangen — hetgeen
geschiedde — dat de paragrafen in de oorspronkelijke volgorde
in stemming zouden worden gebracht;
— de Voorzitter om erop te wijzen dat de PPE-Fractie het
eerste deel van am . 30 had ingetrokken (alleen de voetnoot

par. 2 ( V )
lste deel : tekst zonder het woord „minimum"
2de deel : dit woord

par. 12.1 (UPE)
lste deel : t/m „wettelijke waarborgen"

2de deel : de zinsnede „de betrokkene er geen bezwaar tegen
maakt"

3de deel : t/m „er baat bij kan hebben"
4de deel : rest

par. 12.2 (V)
lste deel : t/m „bestaan"
2de deel : rest

bleef staan );

am . 25 (PSE)

— mevrouw Poisson , na de elektronische stemming over am .
32, om erop te wijzen dat zij vóór had willen stemmen , doch
dat haar apparaat niet werkte (de Voorzitter deelde mede dat
dergelijke technische problemen vóór het einde van de stem
ming moesten worden gesignaleerd);
de heer Gollnisch om te protesteren tegen het feit dat
verzoeken om het woord te voeren, met name ter rechterzijde
in de vergaderzaal , vaak door de Voorzitter van de vergadering
niet worden opgemerkt; het zou zijns inziens wenselijk zijn,
naar het voorbeeld van de Franse nationale vergadering, op het
voorzittersgestoelte ambtenaren te plaatsen die speciaal ermee
belast worden beide kanten van de vergaderzaal in het oog te

2de deel : rest

houden (de Voorzitter antwoordde dat de voorzitters van de

vergaderingen altijd nauwgezet in het oog hielden uit ongeacht
welke hoek van de vergaderzaal de verzoeken om het woord te
voeren kwamen);
—

de heer Tamino over de Italiaanse versie van am . 23 ;

— de heer Pompidou, namens de UPE-Fractie, om een
mondeling amendement op par. 1 2.4 voor te stellen strekkende
tot de toevoeging van de woorden „tenzij het bedoeld is voor
een betere ontwikkeling van dit embryo; vernietiging van het
embryo wordt verboden" (de Voorzitter stelde vast dat over
eenkomstig art. 124, lid 6 van het Reglement meer dan twaalf
leden bezwaar maakten tegen het in stemming brengen van dit
mondeling amendement; het werd bijgevolg niet in stemming
gebracht);

— mevrouw Gebhardt om erop te wijzen dat de PSE-Fractie
het aan haar leden zelf overliet hoe zij over het tweede deel van
am . 25 zouden stemmen ;

— de heer Pompidou, namens de UPE-Fractie, om een
mondeling amendement op par. 12.7 voor te stellen strekkende
tot de toevoeging van de woorden „tenzij voor de behandeling
van gonadekanker" (de Voorzitter stelde vast dat overeen
komstig art. 124, lid 6 van het Reglement meer dan twaalf
leden bezwaar maakten tegen het in stemming brengen van dit
mondeling amendement; het werd bijgevolg niet in stemming
gebracht);
— de rapporteur over het voorstel van de PSE-Fractie om het
eerste deel van par. 12.10 te vervangen door am. 14.
Aparte stemming: overw . C, K (ELDR);

lste deel : t/m „in te planten"
am . 29 ( V)

lste deel : sub a)
2de deel : sub b )

Uitslag van de hoofdelijke stemming:
am . 25 ( lste deel ) (PSE, PPE)
Stemmen :
Voor:

401
223

Tegen :
Onthoudingen :

172
6

(De heer Wynn had niet vóór willen stemmen maar zich van
stemming willen onthouden .)
am . 25 (2de deel ) ( PSE, PPE )
Stemmen :
Voor :

Tegen :
Onthoudingen :

417
304

94
19

Bij HS (PSE) verwerpt het Parlement de ontwerp-resolutie
Stemmen :
Voor:

419
192

Tegen :
Onthoudingen :

197
30

(de leden Erika Mann en Souchet hadden vóór willen stemmen

en zich niet van stemming willen onthouden ; de heer Fabre
Aubrespy had niet tegen maar vóór willen stemmen .)

15. Herstructurering van de ijzer- en staalindus
trie (stemming)
Verslag-Caudron — A4-02 13/96
ONTWERP-RESOLUTIE

Aangenomen amendementen: 4 bij ES ( 166 vóór, 161 tegen, 6
onthoudingen); 12 als toevoeging ; 6 bij ES ( 167 vóór, 152
tegen , 4 onthoudingen ); 21 ; 22 ( lste deel ) als toevoeging;
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14 als toevoeging ; 5 bij ES ( 181 vóór, 165 tegen, 4 onthoudin
gen); 16 bij ES ( 176 vóór, 171 tegen, 7 onthoudingen); 17 bij
ES (1 82 vóór, 162 tegen , 6 onthoudingen); 18 bij ES (1 86 vóór,
166 tegen , 9 onthoudingen); 20 ( 1ste deel) als toevoeging

Verworpen amendementen: 1 1 ; 22 (2de deel) bij ES ( 143 vóór,
199 tegen , 3 onthoudingen); 1 ; 13 bij ES ( 157 vóór, 185 tegen,
5 onthoudingen); 7 ; 2; 15 ; 8 ; 23 ; 24 ; 9 ; 3 ; 19 ; 10; 20 (2de deel)
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen (overw . A en B bij ES ( 311 vóór, 1 tegen , 1
onthouding);
het tweede deel van par. 3 werd verworpen).

Vervallen amendement: 4

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen .

Aparte stemming: overw . I (V)

Stemming in onderdelen:
overw . K (V )

lste deel : t/m „en vrijheden"
2de deel : rest

am . 8 (ELDR)
lste deel : tekst zonder de woorden „ontoereikend en onbevre

Het woord werd gevoerd door:

digend"

— de rapporteur om voor te stellen am . 12 van mevrouw
Garcia Arias e.a. als toevoeging te beschouwen , voorstel

par. 22 (V)

waarmee mevrouw Garcfa Arias instemde ;

2de deel : deze woorden

lste deel : tekst zonder de woorden „in het kader van een

gemeenschappelijk defensiebeleid"

— de rapporteur om voor te stellen het eerste deel van am . 22
als toevoeging te beschouwen (voorstel waarmee de V-Fractie,
indiener van het am ., instemde) en het tweede deel te
verwerpen ;

— de PSE-Fractie om voor te stellen am . 14 als toevoeging
aan par. 4 te beschouwen, voorstel waarmee mevrouw Garcfa
Arias , indiener van dit amendement, instemde ;

— de rapporteur om voor te stellen het eerste deel van am . 20
als toevoeging aan par. 23 te beschouwen (voorstel waarmee
mevrouw Garcfa Arias , medeindiener van het amendement,

instemde) en het tweede deel te verwerpen.

2de deel : deze woorden

Bij HS (PSE) neemt het Parlement de resolutie aan
Stemmen :

353

Voor :

292

Tegen :
Onthoudingen :

30
31

(deel II, punt 8).

17. Kinderontvoering (stemming)
Ontwerp-resolutie B4-0869 (ontwerp-resolutie B4-0870/
96 is ingetrokken)

Aparte stemming: overw . C (EDN)
ONTWERP-RESOLUTIE B4-0869/96

Stemming in onderdelen:

(de UPE-Fractie is medeondertekenaar)

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 9).
am . 22 (PSE)

lste deel : t/m „produktie van staal"
2de deel : rest

par. 3 (PPE)
lste deel : tekst zonder de woorden „zoveel mogelijk
2de deel : deze woorden

am . 20 (PSE)

lste deel : t/m „prijsafspraken worden gemaakt"
2de deel : rest

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 7).

18. Marktordening in de sector schape- en
geitevlees (stemming)
Verslag-McCartin — A4-0221 /96
ONTWERP-RESOLUTIE

Aangenomen amendement: 1

Verworpen amendementen: 2 bij ES ( 144 vóór, 165 tegen,
4 onthoudingen); 3 bij ES ( 143 vóór, 162 tegen , 2 onthoudin
gen)
De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen .

16. Vorderingen van het GBVB (stemming)

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

Verslag-Fernandez-Albor — A4-0 175/96

*

*

ONTWERP-RESOLUTIE

Aangenomen amendementen: 8 ( lste deel) bij ES ( 179 vóór,
148 tegen , 4 onthoudingen); 8 (2de deel) bij ES ( 175 vóór, 105
tegen , 11 onthoudingen); 2 bij ES ( 169 vóór, 152 tegen, 2
onthoudingen); 9 bij ES ( 169 vóór, 148 tegen, 11 onthoudin
gen); 10 bij ES ( 168 vóór, 162 tegen , 8 onthoudingen)
Verworpen amendementen: 1 ; 7 ; 3 ; 5 ; 6

*

Stemverklaringen:
GAB en verslag Elles/Miranda — A4-0245/96
— mondeling: de heer Telkamper, namens de V-Fractie
Verslag-Brinkhorst — A4-0246/96
— mondeling: de heer Fabre-Aubrespy
— schriftelijk: de leden Poisson ; Souchet
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Verslag-Kittelmann — A4-01 97/96

De heer de Silguy, lid van de Commissie, voert het woord.

— schriftelijk: de leden Lindqvist; Kreissl-Dörfler; Ahlqvist,

De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten .

Theorin , Waidelich

Verslag-Tomlinson — A4-0205/96
— schriftelijk: de heer Martinez

Stemming : deel I, punt 25 van deze notulen .

Verslag-Pelttari — A4-01 90/96
— mondeling: de leden Breyer, namens de V-Fractie, Seillier,

20. Noodzaak tot arrestatie van de aangeklaagde
oorlogsmisdadigers in het voormalig Joego

namens de EDN-Fractie

— schriftelijk: de leden Roth ; Martinez ; Theonas; Holm ;
Wolf; Graefe zu Baringdorf; Hautala; Lannoye; Tamino ;
Aelvoet; Muller; Ripa Di Meana; Lindholm; Gahrton, Schör
ling; Vaz da Silva; Ahern

slavië (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van twee
ontwerp-resoluties B4-0872 en 0887/96 .
Om de ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Cars en Sir Jack Stewart-Clark .

Verslag-Caudron — A4-02 13/96
— schriftelijk: de leden Caudron ; Theonas ; Ephremidis ;
Schörling

Het woord wordt gevoerd door de leden Konecny, namens de
PSE-Fractie, Laurila, namens de PPE-Fractie, Dupuis, namens
de ARE-Fractie, en de heer de Silguy, lid van de Commissie .

Verslag-Fernández-Albor — A4-0 175/96

De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn

— mondeling: de leden Olli I. Rehn ; Konecny ; Bosch ;
Hlavac ; Graenitz; Crepaz; Meier; Hawlicek
— schriftelijk: de leden Cushnahan ; Olsson, Lindqvist, Ryy
nänen, Järvilahti , Pelttari ; Theorin, Waidelich , Ahlqvist, Lööw,
Andersson ; Gahrton, Holm, Schörling, Lindholm , Sjöstedt,
Eriksson

Stemming : deel I , punt 26 van deze notulen .

21 . Mensenrechten (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van twintig
ontwerp-resoluties B4-0873 , 0883 , 0895 , 0899, 0919 , 0924,

Kinderontvoering

— schriftelijk: de leden Sornosa Martinez ; Ephremidis ; Kir
sten M. Jensen , Blak , Sindal

Verslag-McCartin — A4-0221 /96
—

gesloten .

mondeling: de heer Martinez

— schriftelijk: de leden Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal

0944 , 0949 , 0959 , 0874 , 0927 , 0940, 0892 , 0917 , 0930 , 0885 ,
0906, 0937 , 0876 en 0955/96 .

De Voorzitter deelt mede dat in de toekomst bij de mensen
rechten over elke rubriek apart een debat wordt gehouden ; de
Commissie zal echter aan het einde van de gecombineerde
behandeling een allesomvattend antwoord geven .
Birma

EINDE VAN DE STEMMINGEN

(De vergadering wordt om 13.15 uur onderbroken en om 15.00
uur hervat.)

Om de ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Bertens , Kristoffersen , Baldi , Leperre
Verrier, Pettinari , Telkamper en Kinnock .
Het woord wordt gevoerd door de leden Kirsten M. Jensen ,
namens de PSE-Fractie , en d'Ancona .

Cyprus
VOORZITTER : DE HEER GUTIERREZ DIAZ

Ondervoorzitter

Om de ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Green en Hatzidakis .
Het woord wordt gevoerd door de leden Rosado Fernandes,

ACTUALITEITENDEBAT

Aan de orde is het debat over actuele, dringende en bijzonder
belangrijke kwesties (voor de titels en indieners van de
ontwerp-resoluties , zie deel I, punt 4 van de notulen van 16 juli

namens de UPE-Fractie , en Bertens , namens de ELDR-Fractie .

VOORZITTER : MEVROUW SCHLEICHER

1996).

19. Stopzetting kernproeven (debat)
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van zes
ontwerp-resoluties B4-0890, 0900, 0908 , 0935 , 0945 , 0950/96.
Om de ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord

gevoerd door de leden Macartney , Marset Campos , Ahern,
Bertens en Wiersma .

Ondervoorzitter

Bootvluchtelingen
Om de ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Goerens, Telkamper en Aelvoet.

Ethiopië
Om de ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Bertens, Pettinari en Telkamper.
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Filippijnen

23. Taiwan (debat)

Om de ontwerp-resolutie toe te lichten wordt het woord
gevoerd door mevrouw Banotti .

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van 4 ontwerp

Het woord wordt gevoerd door de leden d' Ancona, namens de
PSE-Fractie, en Hyland, namens de UPE-Fractie .

resoluties B4-0877 , 0881 , 0904 en 0926/96

Om deze ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Nordmann, Laurila, Dupuis en KreisslDörfler.

Algerije
Om de ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Elmalan en Gahrton .
Het woord wordt gevoerd door de leden Izquierdo Rojo,
namens de PSE-Fractie , Baldi , en Goerens , namens de ELDR
Fractie .

Salman Rushdie

Om de ontwerp-resolutie toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de heer Cars.
Gevangenneming van pastoor Matanovic

Het woord wordt gevoerd door de leden Van Bladel , namens
de PSE-Fractie, Lenz, namens de PPE-Fractie, Gollnisch ,

niet-ingeschrevene, Pex , de heer de Silguy , lid van de Com
missie , Nordmann , d ' Ancona, Gollnisch , Pex , die de Commis

sie een vraag stelt, Laurila, de Silguy en Kreissl-Dörfler.

De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten .
Stemming : deel I , punt 28 van deze notulen .

24. Tsjetsjenië (debat)

Om de ontwerp-resolutie toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de heer von Habsburg.

Aan de orde is de gecombineerde behandeling van 6 ontwerp

Het woord wordt gevoerd door de heren de Silguy, lid van de
Commissie, en Moorhouse, die de Commissie een vraag stelt
welke de heer de Silguy beantwoordt.

Om deze ontwerp-resoluties toe te lichten wordt het woord
gevoerd door de leden Bertens, Pelttari , Schroedter, Krehl en
von Habsburg .

De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten.

Het woord wordt gevoerd door de leden Gonzalez Alvarez,

Stemming : deel I , punt 27 van deze notulen .

22. Samenstelling van de tijdelijke enquêtecom
missie BSE

resoluties B4-0891 , 0901 , 0920, 0925 , 0948 en 0951 /96

namens de GUE/NGL-Fractie, de heer de Silguy, lid van de
Commissie, Schroedter, en de heer de Silguy .
De Voorzitter verklaart de gecombineerde behandeling te zijn
gesloten .
Stemming : deel I, punt 29 van deze notulen .

De Voorzitter deelt mede de volgende voorstellen te hebben
ontvangen met betrekking tot de samenstelling van de tijdelij
ke enquêtecommissie voor het onderzoeken van vermeende
inbreuken op het Gemeenschapsrecht of van gevallen van
wanbeheer bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht met
betrekking tot BSE, onverminderd de jurisdictie van de
nationale en communautaire rechtbanken :

VOORZITTER : DE HEER ANASTASSOPOULOS

Ondervoorzitter
STEMMINGEN

— PSE-Fractie: de leden Fantuzzi , Happart, Laignel , Medina
Ortega, Roth-Behrendt en Whitehead
—

PPE-Fractie : de leden Bébéar, Böge, Plumb, Redondo

25. Stopzetting kernproeven (stemming)
Ontwerp-resoluties B4-0890, 0900, 0908 , 0935 , 0945 en

Jiménez, Trakatellis

0950/96

—

UPE-Fractie : Santini en Philippe-Armand Martin

—

ELDR-Fractie : de heer Kofoed

—

GUE/NGL-Fractie : de heer Jové Peres

—

V-Fractie : de heer Graefe zu Baringdorf

—

ARE-Fractie : de heer Mamère

Wiersma, namens de PSE-Fractie,
Oostlander, namens de PPE-Fractie ,
Bertens , namens de ELDR-Fractie ,

—

EDN-Fractie : de heer des PI aces

Piquet, Marset Campos, Svensson, Ephremidis, Papayan

—

niet-ingeschrevenen : de heer Martinez

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0890, 0900, 0908 , 0935 , 0945 ,
0950/96 :

De indieningstermijn voor amendementen op deze voorstellen
wordt vastgesteld op vanavond 20.00 uur en de stemming zal

morgen plaatsvinden (deel I, punt 3 van de notulen van 19 juli
1996).

—

gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :

nakis en Ribeiro , namens de GUE/NGL-Fractie,

McKenna, Lannoye, Ahern, Roth, Aelvoet en Schroedter,
namens de V-Fractie ,

Macartney, Mamere, Vandemeulebroucke en Ewing,
namens de ARE-Fractie ,

ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe
tekst

De amendementen kunnen slechts betrekking hebben op de
namen van de leden .

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 11 ).
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26. Noodzaak tot arrestatie van de aangeklaagde
oorlogsmisdadigers in het voormalig Joego
slavië (stemming)
Ontwerp-resoluties B4-0872 en 0887/96

Het woord werd gevoerd door:

mevrouw d'Ancona over de stemming over het tweede deel
van par. 15 .
Het Parlement neemt de resolutie aan (deel 11, punt 13 a)).

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0872 , 0887/96 :

Cyprus

— gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :
Hoff, Wiersma en d'Ancona, namens de PSE-Fractie ,
Stewart-Clark, Oostlander en Pack, namens de PPE
Fractie ,
La Malfa, Cars en Bertens , namens de ELDR-Fractie ,
Pettinari , Sierra González en Mohamed Ali , namens de
GUE/NGL-Fractie ,
Cohn-Bendit, Aelvoet, Tamino en Müller, namens de
V-Fractie,

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0949 en 0959/96 :

—

Green en Rothe , namens de PSE-Fractie,
Hatzidakis , namens de PPE-Fractie ,
Kaklamanis en Daskalaki , namens de UPE-Fractie ,
Bertens , namens de ELDR-Fractie ,

Puerta, Alavanos en Ephremidis, namens de GUE/NGL
Fractie ,

Dupuis en Dell'Alba, namens de ARE-Fractie,
ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe
tekst

gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :

Roth, namens de V-Fractie,

ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe
tekst

Aangenomen amendementen : 1 bij ES (75 vóór, 58 tegen, 1
onthouding); 3 ; 4

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

Verworpen amendement: 2 bij ES (71 vóór, 79 tegen , 2
onthoudingen)

Bootvluchtelingen

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0874 , 0927 en 0940/96 :

aangenomen .

— gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :
Howitt, namens de PSE-Fractie ,
Lenz, namens de PPE-Fractie,
Gredler, namens de ELDR-Fractie,
Siërra Gonzalez , namens de GUE/NGL-Fractie ,

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

27. Mensenrechten (stemming)
Ontwerp-resoluties B4-0873, 0883, 0895 , 0899, 0919,
0924, 0944, 0949 , 0959, 0874, 0927 , 0940, 0892 , 0917 ,
0930, 0885 , 0906, 0937 , 0876 en 0955/96

Telkamper en Kreissl-Dörfler, namens de V-Fractie,
ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe
tekst

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

Birma

Ethiopië

- ONTWERP-RESOLUTIES B4-0873 , 0883 , 0895 , 0899 ,
0919 , 0924 en 0944/96 :

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0892 , 0917 , 0930/96 :

—
— gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :
Kinnock en Kirsten M. Jensen , namens de PSE-Fractie ,
Kristoffersen , namens de PPE-Fractie ,

Pasty , namens de UPE-Fractie,
Haarder, Väyrynen, Olli I. Rehn en Bertens, namens de
ELDR-Fractie,
Iversen , Vinei en Sornosa Martínez, namens de GUE/
NGL-Fractie ,

Telkamper, Aelvoet en van Dijk, namens de V-Fractie,
Vandemeulebroucke, Leperre-Verrier en Macartney , na

gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden:
McGowan , namens de PSE-Fractie ,
Fassa en André-Leonard , namens de ELDR-Fractie ,
Pettinari en Carnero Gonzalez , namens de GUE/NGL
Fractie ,

ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe
tekst

De Voorzitter wijst erop dat een mondeling amendement is
voorgesteld door de leden Aelvoet, namens de V-Fractie,

tekst :

Lalumière , namens de ARE-Fractie , d'Ancona, namens de
PSE-Fractie , Pettinari , namens de GUE/NGL-Fractie , Bertens ,
namens de ELDR-Fractie , Moorhouse , namens de PPE
Fractie , en Baldi , namens de UPE-Fractie , strekkende tot

Preambule en par. 1 t/m 14 : aangenomen

toevoeging aan par. 1 , na de woorden „de heer Abera Yemane
Ab", van de woorden „en Professor Asrat Woldeyes".

mens de ARE-Fractie ,

ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe

NGL-Fractie )

De Voorzitter stelt vast dat er geen bezwaar wordt gemaakt
tegen het in stemming brengen van dit mondeling amende

lste deel : t/m „Verenigde Naties": aangenomen
2de deel : rest: aangenomen bij ES (96 vóór, 80 tegen, 0
onthoudingen)

Het Parlement neemt de resolutie met genoemd mondeling
amendement aan (deel II, punt 13 d)).

Par. 15 : (stemming in onderdelen op verzoek van le GUE/

ment .
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Filippijnen

Aparte stemming: par. 1 , sub b) en par. 1 , sub d) (PSE)

ONTWERP-RESOLUTIE B4-0885/96 :

Bij ES ( 119 vóór, 77 tegen, 2 onthoudingen) neemt het
Parlement de resolutie aan {deel II, punt 14).

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 13 e)).
Algerije
ONTWERP-RESOLUTIES B4-0906 en 0937/96 :

— gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :
d'Ancona, namens de PSE-Fractie,
Fabra Valles , Moorhouse , namens de PPE-Fractie ,
André-Léonard, Fassa, namens de ELDR-Fractie,
Elmalan , Sierra Gonzalez , Manisco, namens de GUE/

29. Tsjetsjenië (stemming)
Ontwerp-resoluties B4-0891 , 0901 , 0920, 0925 , 0948 en
0951 /96

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0891 , 0901 , 0920 , 0925 , 0948
en 0951 /96 :

— gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :
Hoff, namens de PSE-Fractie ,

NGL-Fractie ,

von Habsburg, namens de PPE-Fractie,

Cohn-Bendit, Roth , Gahrton , namens de V-Fractie,
Pradier , namens de ARE-Fractie

Bertens, namens de ELDR-Fractie,
Puerta, namens de GUE/NGL-Fractie,

ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe
tekst

Schroedter, Aelvoet, Gahrton , namens de V-Fractie,
Lalumière , namens de ARE-Fractie ,

ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe

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

tekst

Bij HS (PPE) neemt het Parlement de resolutie aan
Salman Rushdie

Stemmen :
Voor :

ONTWERP-RESOLUTIE B4-0876/96

Tegen :
Onthoudingen :

188
181

0
7

Het Parlement neemt de resolutie aan (deel II, punt 13 g)).
(deel 11, punt 15).

Gevangenneming van pastoor Matanovic

EINDE VAN HET ACTUALITEITENDEBAT

ONTWERP-RESOLUTIE B4-0955/96

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

28. Taiwan (stemming)
Ontwerp-resoluties B4-0877 , 0881 , 0904 en 0926/96

(De vergadering wordt om 17.55 uur onderbroken en om 18.00
uur hervat.)

30. Steun aan de wederopbouw in het voormalig
Joegoslavië * (voortzetting van het debat)
Het woord wordt gevoerd door de leden Oostlander, namens de

ONTWERP-RESOLUTIES B4-0877 , 0881 , 0904 en 0926/96 :

PPE-Fractie , Bertens , namens de ELDR-Fractie , Aelvoet,

namens de V-Fractie, Pack en de heer de Silguy , lid van de

— gezamenlijke ontwerp-resolutie ingediend door de leden :
Laurila en Reding, namens de PPE-Fractie,
Haarder, Watson , Nordmann , Larive en Bertens , namens
de ELDR-Fractie ,

Aglietta, Aelvoet en Ripa Di Meana, namens de V-Fractie,
Dell'Alba en Dupuis , namens de ARE-Fractie,
ter vervanging van deze ontwerp-resoluties door een nieuwe
tekst

De verschillende delen van de tekst werden achtereenvolgens
aangenomen, par. 1 , sub b) bij ES (1 13 vóór, 78 tegen, 1 ont
houding) en par. 1 , sub d) bij ES ( 118 vóór, 75 tegen , 0 ont
houdingen).
Het woord werd gevoerd door:

— mevrouw Laurila, vóór de stemming, om erop te wijzen
dat de Finse versie van sub b) en d) van par. 1 aan de hand van
de Engelse en Duitse versie gecorrigeerd moest worden (de
Voorzitter verzekerde haar dat dit zou gebeuren ).

Commissie .

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten .
Stemming: deel I, punt 9 van de notulen van 19 juli 1996.

31 . Verzoekschriften in het parlementaire jaar
1995-1996 (debat)
De heer Gutiérrez Dfaz leidt het verslag in dat hij namens de
Commissie verzoekschriften heeft opgesteld over de beraad
slagingen van de Commissie verzoekschriften in het parlemen
taire jaar 1995/ 1996.
Het woord wordt gevoerd door de leden Schmidbauer, namens
de PSE-Fractie, Chanterie, namens de PPE-Fractie , Bertens ,
namens de ELDR-Fractie, Tamino, namens de V-Fractie ,
Striby , namens de EDN-Fractie, Newman, voorzittér van de

Commissie verzoekschriften , Santini , en de heer de Silguy , lid
van de Commissie .
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De heer Pex voert het woord over de rol van het Bureau bij de
behandeling van de verzoekschriften ; hij wenst dat zijn betoog
aan het Bureau wordt voorgelegd (de Voorzitter neemt kennis
van deze opmerking en raadt de spreker aan om de Voorzitter
van het Parlement hierover een brief te schrijven ).

33. Agenda voor de volgende vergadering
De Voorzitter deelt mede dat de agenda voor de vergadering
van morgen , vrijdag 19 juli 1996, als volgt is vastgesteld :
9.00 uur

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten .
Stemming : deel I , punt 11 van de notulen van 19 juli 1996.

— ontwerp-aanbeveling betreffende de waarneming door de
Europese Unie van de verkiezingen in Bosnië-Herzegovi
na (art. 92 van het Reglement)

—
Ondervoorzitter

—

—

32. Wetenschappelijke en technische samenwer
king met Israël * (debat)

stemming over de samenstelling van de tijdelijke enquête
commissie

VOORZITTER : DE HEER GIL-ROBLES GIL-DELGADO

procedure zonder verslag *

verslag Schnellhardt over de invoer van pluimvee en
broedeieren * ( zonder debat)

—

stemming over de teksten waarover het debat is gesloten

De heer Stockmann leidt het verslag in dat hij namens de
Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en ener
gie heeft opgesteld over het voorstel voor een besluit van de
Raad tot sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappe
lijke en technische samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en de Staat Israël (COM(96)0205 — C4-031 1 /96

—

verslag Gillis over steun voor producenten van bepaalde
akkerbouwgewassen * (')

- 96/01 34(CNS )) (A4-0250/96).

— verslag Gillis over een extra premie voor schapevleespro

Het woord wordt gevoerd door de leden Caudron , namens de
PSE-Fractie, Quisthoudt-Rowohl , namens de PPE-Fractie,
Malerba, namens de UPE-Fractie, Plooij-Van Gorsel , namens

— verslag Jacob over de rekeneenheid en de omrekening
skoersen * (')

ducenten in Ierland en Noord-Ierland *(')

—

verslag Galeote Quecedo over het protocol bij de overeen
komst met Andorra * (')

de ELDR-Fractie , Holm , namens de V-Fractie , Ford , Heinisch ,

de heer de Silguy, lid van de Commissie, en Ford.

(De vergadering wordt om 19.35 uur gesloten.)

De Voorzitter verklaart het debat te zijn gesloten.
Stemming : deel I, punt 10 van de notulen van 19 juli 1996.

(')

Stemming na sluiting van het debat.

Enrico VINCI

Renzo IMBENI

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter
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DEEL II

Teksten aangenomen door het Europese Parlement

1 . Tijdelijke enquetecommissie BSE
B4-0964/96

Besluit tot instelling van een tijdelijke enquêtecommissie
Het Europees Parlement,

— gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name artikel 138 C
daarvan ,

—

gezien het besluit van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 19 april 1995 tot
vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement ('),

— gezien artikel 136 van zijn Reglement,
— gezien het aan dit besluit gehechte verzoek van meer dan een vierde van zijn leden tot instelling van
een tijdelijke enquêtecommissie voor het onderzoeken van vermeende inbreuken op het Gemeen
schapsrecht of van gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht met
betrekking tot BSE,
— overwegende dat het ervan op de hoogte is gebracht dat er momenteel verscheidene gerechtelijke
stappen voor nationale en communautaire rechtbanken zijn ondernomen,

— overwegende dat de presidenten van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg op 1 2 en
13 juli 1996 beschikkingen in kort geding hebben uitgesproken in respectievelijk de zaken C-180/96R
en T-76/96R ,

— gezien het voorstel van de Conferentie van voorzitters van 17 juli 1996 betreffende dit verzoek,
1.
besluit hierbij tot instelling van een tijdelijke enquêtecommissie voor het onderzoeken van
vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht of van gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het
Gemeenschapsrecht met betrekking tot BSE, onverminderd de jurisdictie van de nationale en commu
nautaire rechtbanken ;

2. besluit dat de tijdelijke enquêtecommissie binnen drie maanden na de publikatie van dit besluit in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen een verslag aan het Parlement zal voorleggen ;
3.
(')

besluit dat de tijdelijke enquêtecommissie uit 19 leden zal bestaan.
PB L 113 van 19.5.1995 , blz . 2

BIJLAGE

Verzoek tot instelling van een tijdelijke enquetecommissie voor het onderzoeken van vermeende
inbreuken op het Gemeenschapsrecht of van gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het
Gemeenschapsrecht in verband met boviene spongiforme encefalopathie (BSE)

Overeenkomstig artikel 138 C van het EG-Verdrag verzoeken de ondergetekende leden om de instelling
van een enquêtecommissie voor het onderzoeken van vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht of
van gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht in verband met BSE.
1.

Onderwerp van de enquête

1.1

Het verschijnsel BSE

BSE, de zogenoemde „gekke-koeienziekte" werd voor het eerst in 1986 in het Verenigd Koninkrijk
geïdentificeerd. Sedert 1 988 zijn er meer dan 1 60.000 bevestigde gevallen van BSE in Britse veebestanden
geïdentificeerd, volgens cijfers die in mei 1996 door het VK erden verstrekt.
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Er zijn ook in Frankrijk, Ierland, Portugal en Zwitserland gevallen van BSE gerapporteerd .
Sedert 1988 is een aantal preventieve maatregelen in het VK genomen, en op het niveau van de Unie sedert
1990 .

Sedert 1990 heeft het Europees Parlement een aantal resoluties in verband met BSE aangenomen en heeft
het een aantal voorstellen ter uitroeiing van deze ziekte gedaan (')•
In maart 1996 publiceerde de onafhankelijke instantie die de regering van het VK van advies dient over
zaken in verband met BSE nieuwe informatie over de recente verschijning van bepaalde atypische
gevallen van de ziekte van Creutzfeld-Jakob in het VK en verklaarde dat momenteel de meest
waarschijnlijke verklaring hiervoor, bij afwezigheid van enig geloofwaardig alternatief, is dat er een
verband bestaat tussen deze gevallen en blootstelling aan BSE.
Op 22 maart 1996 erkende het Wetenschappelijk veterinair comité van de Europese Unie de noodzaak zich
te bezinnen op de vraag of de bestaande communautaire maatregelen in het licht van de nieuwe informatie
nog adequaat waren; het comité zag tevens in dat het gevaar voor een verspreiding van BSE verder
verminderd zou kunnen worden door dieren die zeer waarschijnlijk aan infectie waren blootgesteld, uit de
voedselketen uit te sluiten .

Op 27 maart 1996 nam de Commissie besluit 96/239/EG aan, dat een verbod inhoudt op de uitvoer van het
VK naar de andere lid-staten en naar derde landen van levende runderachtigen, vlees van in de VK
geslachte runderachtigen , een aantal produkten verkregen van in de VK geslachte runderachtigen,
alsmede beendermeel . Bij deze gelegenheid verklaarde de Commissie dat het risico van overdracht van
BSE op de mens niet was uit te sluiten .
Op 11 juni 1996 werden de bij het besluit van de Commissie 96/239/EG opgelegde preventieve
maatregelen gedeeltelijk verzacht. Het exportverbod op sperma van runderachtigen werd opgeheven .
Voor andere produkten (voornamelijk gelatine en talk) werd opheffing van het exportverbod afhankelijk
gemaakt van de toepassing van bepaalde produktiemaatregelen . Dit nieuwe besluit houdt eveneens in dat
de Commissie communautaire inspecties uitvoert voordat de export van gelatine of talk kan worden
hervat .

Op 16 juli 1996 legden de voorzitter van de Commissie, Jacques SANTER, en het voor landbouw
verantwoordelijke Commissielid, Franz FISCHLER, op uitnodiging van het Europees Parlement
verklaringen af over het voorlichtingsbeleid van de Commissie over BSE sinds 1988 en de maatregelen
die zijn genomen om te zorgen voor eerbiediging van het exportverbod en tot uitroeiing van de ziekte.
1 .2

Huidige problemen

Er zijn belangrijke factoren die erop wijzen dat het BSE-probleem door de Commissie en de nationale
ambtelijke apparaten niet met de vereiste waakzaamheid is aangepakt, gelet op hun verantwoordelijkheid
om de economische actoren te controleren, en dat de ondernomen acties en initiatieven onvoldoende zijn
gebleken voor het behoud van de gezondheid van de bevolking van de Europese Unie en voor een
effectieve bestrijding van de epidemie van de „gekke-koeienziekte".
— Volgens een intern document van de Commissie dat in de pers is gepubliceerd zou de Commissie blijk
hebben gegeven van onderschatting van haar plicht om de lid-staten op een gepaste wijze op de
hoogte te stellen van de aan BSE verbonden risico 's en zou zij één lid-staat ertoe hebben aangezet de
resultaten van zijn onderzoek niet meer te publiceren .
—

—

Recente onthullingen in de pers wijzen erop dat het exportverbod waartoe de Commissie op 27 maart
1996 had besloten door sommige lid-staten niet zou zijn nageleefd. De Commissie verricht thans in
samenwerking met de lid-staten onderzoek om licht op deze beweringen te werpen .
Hoewel de Britse regering in juli 1988 een verbod uitvaardigde op de verkoop van voeders voor
herkauwers die eiwitten van herkauwers bevatten , nam de Raad de eerste maatregelen in dit verband
pas in 1990 aan . Bovendien had het Parlement de Commissie al in 1990 verzocht een voorstel voor te
leggen waarin het voederen van herkauwers met dierlijke eiwitten , afkomstig van gerecycleerde
karkassen , zou worden verboden (2 ).

—

Naar aanleiding van een technische verandering van het procédé voor de produktie van meel op
dierlijke basis zou de epidemie zich hebben gemanifesteerd zonder dat de lid-staten en de Commissie
zouden zijn overgegaan tot een doeltreffende controle op de onschadelijkheid van deze nieuwe
procédés en de handelwijze van de betrokken economische actoren .

(')

Deel II, punt II van de notulen van 6.6.1996.
PB C 117 van 22.4.1996 , blz . 55 .
PB C 42 van 15.2.1993 , blz . 273 .
PB C 175 van 16.7.1990. blz. 173 .

(2)

PB C 175 van 16.7.1990 . blz . 173 .
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1 .3

Het doel van de tijdelijke enquêtecommissie

Het doel van de onderhavige tijdelijke enquêtecommissie is , vast te stellen of er een grond van waarheid is
aan deze beweringen en vast te stellen wat de consequenties zijn voor de betrokken ambtenarenapparaten
en economische actoren, onverminderd de bevoegdheden van de communautaire en nationale rechtban
ken . De Commissie zou de aanbevelingen kunnen formuleren waarin artikel 4, lid 3 , van het besluit van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 19 april 1995 tot vaststelling van de wijze van
uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement, alsmede artikel 136, lid 10, van het
Reglement van het Europees Parlement voorzien .
2.

Toelichting

2.1

Houding van de Commissie tegenover de verspreiding van informatie over BSE

In het bovengenoemde Commissiedocument wordt vastgesteld dat men „desinformatie moet bedrijven"
ten aanzien van BSE en dat „beter gezegd kan worden dat de pers de neiging tot overdrijving heeft". De
enquêtecommissie zal de vraag moeten beantwoorden of en in welke mate een dergelijke opstelling in het
algemeen karakteristiek is geweest voor de Commissie en de betrokken lid-staten ten aanzien van de
werkelijke gegevens betreffende de verspreiding van BSE en hun plichten op het vlak van het
Gemeenschapsrecht, zowel voor wat betreft de bescherming van de gezondheid van de Europese
consument als de noodzakelijke controle van de betrokken produkten op de interne markt.
Zij zal ook de gevolgen en repercussies daarvan voor de ambtenarenapparaten van de lid-staten en de
nationale controle- en onderzoeksdiensten onderzoeken .

2.2

Publikatie van de onderzoeksresultaten op BSE-gebied

De enquêtecommissie zal nagaan of tot de ambtelijke apparaten van de lid-staten , particulieren of andere
organen verzoeken of aanbevelingen zijn gericht om geen ruchtbaarheid te geven aan in hun bezit zijnde
gegevens in verband met de aard en de omvang van de epidemie of aan de ontwikkeling van de
wetenschappelijke kennis over deze materie.
2.3

Controle op de produktie en de export van gerecycleerde dierlijke eiwitten

De Britse regering heeft in juli 1988 een verbod uitgevaardigd op de verkoop van voor herkauwers
bestemde voeders die eiwitten van herkauwers bevatten . Daarna zou het Verenigd Koninkrijk zijn
doorgegaan met de uitvoer naar de andere lid-staten en naar derde landen van dierlijke eiwitten , afkomstig
van gerecycleerde karkassen . De uitvoer, met name naar Frankrijk, zou aanzienlijk zijn toegenomen sinds
het moment waarop het gebruik van deze dierlijke eiwitten op de Britse markt verboden werd.
De enquêtecommissie zal een onderzoek wijden aan de controlemaatregelen op de kwaliteit en distributie
van diervoeders die zijn genomen door de bevoegde diensten van de Commissie en de lid-staten naar
aanleiding van de invoering van nieuwe produktieprocédés voor meel van dierlijke oorsprong in het
Verenigd Koninkrijk en andere lid-staten .
2.4 Controles op het tijdelijke verbod op de uitvoer van runderachtigen , vlees van runderachtigen en
produkten op basis van vlees
Het besluit van de Commissie van maart 1996 houdende een verbod op de export van runderachtigen van
oorsprong uit het VK en bestemd voor andere lid-staten en derde landen , lijkt niet te zijn geëerbiedigd. De
enquêtecommissie zal zich buigen over de doeltreffendheid van de administratieve controles op het vlak
van de lid-staten .

3.

Mandaat van de tijdelijke enquêtecommissie

De tijdelijke enquêtecommissie wordt ingesteld om opheldering te brengen in de aard en oorzaken van
vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht of van gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het
Gemeenschapsrecht die zouden zijn toe te schrijven aan de bevoegde autoriteiten van de Europese Unie en
de lid-staten op het gebied van BSE, onverminderd de bevoegdheden van de communautaire en nationale
rechtbanken .

Zij zal eventueel gebrekkig functioneren identificeren en zal conclusies formuleren in het licht van de
eisen met het oog op de volksgezondheid. Zij zal aanbevelingen doen, met name ten aanzien van
— de doorzichtigheid van het beleid ter bestrijding van BSE door middel van een zo uitgebreid
mogelijke verspreiding van gegevens en resultaten van het onderzoek op dit gebied,
— het stelsel van controle op de verbodsmaatregelen op de export van de betrokken produkten,
— het nemen van iedere geschikte maatregel ter bescherming van de volksgezondheid en ten behoeve
van een herstel van een goede werking van de markten .
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4.

Duur van het mandaat van de tijdelijke enquêtecommissie

De tijdelijke enquêtecommissie brengt verslag uit binnen een termijn van drie maanden na publikatie van
het besluit van het Europees Parlement waarbij zij wordt ingesteld.

2. Gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1 voor 1996
a)

C4-0360/96

Amendementen op het ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1 voor het begrotings
jaar 1996

(Amendement 2 )
AFDELING III - COMMISSIE (Beleidskredieten )
(Bedrag in miljoen ecu )
Omschrijving

Begrotingslijn
B3 -4003

Voorlichting en raadpleging van vertegenwoordigers van ondernemingen
GAB nr. 1/96

Begroting 1996
Vasti.

Betal.

-

-

Ontwerp van Amendement
Betal.

Vasti.

2,800

Vasti.

1,200

+ 11,200

Betal.

+ 10,800

Nieuwe bedragen
Vasti.

Betal.

14,000

12,000

OMSCHRIJVING : Ongewijzigd
TOELICHTING :

De volgende toelichting toevoegen :

Dit krediet dient ter financiering van de opleiding van de vertegenwoordigers van de werknemers en de
werkgevers binnen het bedrijf en de bevordering van bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van de
werknemers en de werkgevers zowel op transnationaal als op nationaal niveau. Eem bedrag van ten
hoogste 500.000 ecu is bestemd voor de deelname door werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers
uit de landen van Midden- en Oost-Europa. De vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers
binnen het bedrijf dienen rechtstreeks bij de betrokken afdelingen van de Commissie steun voor hun
projecten aan te vragen .

TIJDSCHEMA : Automatisch tijdschema

( Amendement 3 )
AFDELING III - COMMISSIE ( Beleidskredieten )
(Bedrag in miljoen ecu)
Omschrijving

Begrotingslijn
B3-4004

Transnationale bijeenkomsten van vertegenwoordigers van ondernemingen die op een grensoverschrijdende basis werken
GAB nr. 1/96

Begroting 1996
Vasti.

14,000

Betal.

12,000

Vasti.

11,200

OMSCHRIJVING : Ongewijzigd

TOELICHTING: Ongewijzigd
TIJDSCHEMA : Automatisch tijdschema

Ontwerp van Amendement

Betal.

10,800

Vasti.

- 11,200

Betal.

- 10,800

Nieuwe bedragen
Vasti.

Betal.

p.m .

p.m .
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(Amendement 4 )
AFDELING III - COMMISSIE (Beleidskredieten )
(Bedrag in miljoen ecu )
Omschrijving

Begrotingslijn

B3-4000

Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog
GAB nr. 1/96

Begroting 1996
Vasti.

7,000

Betal.

Vasti.

6,400

Ontwerp van Amendement
Betal.

-

Vasti.

-

Nieuwe bedragen

Betal.

0

Vasti

0

7,000

OMSCHRIJVING : Ongewijzigd
TOELICHTING :

De volgende toelichting toevoegen :

Dit krediet dient eveneens ter financiering van het op gang brengen van een breed proces van overleg
tussen NGO 's, sociale partners en de samenleving in het algemeen over het ontwikkelen van burger- en
sociale rechten op het niveau van de Europese Unie. Deze activiteiten worden gecoördineerd en geleid
door een ad hoe stuurcomité dat door de Commissie en het Europees Parlement gezamenlijk wordt
opgericht.
TIJDSCHEMA : Ongewijzigd

( Amendement 5 )

AFDELING III - COMMISSIE (Beleidskredieten )

B5-322 Werkgelegenheid en groei voor Europa
OMSCHRIJVING: Ongewijzigd

TOELICHTING : Toelichting VOGAB opnieuw opnemen

( Amendement 6 )

AFDELING III - COMMISSIE (Beleidskredieten )

B7-410 Meda (maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en sociale
structuren in de derde landen van het Middellandse-Zeegebied)
OMSCHRIJVING : Ongewijzigd
TOELICHTING :

Toelichting als volgt wijzigen :
(Eerste deel schrappen.)

De contracten die door de Commissie worden gesloten voor de duur van de programma 's ten behoeve van
technische steun en ter dekking van de betreffende administratieve uitgaven die in gelijke mate ten goede
komt aan de Commissie en de partnerlanden, kunnen onder dit artikel worden geboekt voorzover zulks
werd bepaald in de financiële memoranda of gelijkwaardige documenten . De contracten worden (zes
woorden geschrapt) voor de duur van een jaar gesloten met deskundigen , die de taak krijgen de
projectinstructies voor te bereiden , de offertes te evalueren, en te zorgen voor follow-up, toezicht en audit
en zijn hernieuwbaar. Op met redenen omkleed verzoek van elke tak van de begrotingsautoriteit verstrekt
de Commissie alle dienstige informatie, waaronder het resultaat van de werkzaamheden van de
deskundigen, omtrent de uitvoering van de programma 's. De in dit kader vastgelegde kredieten mogen
nooit meer bedragen dan 3% van de aan het Meda-programma toegewezen kredieten, wat geldt voorde op
de lijn opgenomen kredieten.

Betal.

6,400
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(Amendement 7 )

AFDELING III - COMMISSIE (Beleidskredieten)

B7-500 Steun voor de economische herstructurering van de landen van Midden- en Oost-Europa
OMSCHRIJVING: Ongewijzigd
TOELICHTING :

Toelichting als volgt wijzigen :

(Eerste deel schrappen.)
De contracten die door de Commissie worden gesloten voor de duur van de programma 's ten behoeve van
technische steun en ter dekking van de betreffende administratieve uitgaven die in gelijke mate ten goede
komt aan de Commissie en de partnerlanden, kunnen onder dit artikel worden geboekt voorzover zulks
werd bepaald in de financiële memoranda of gelijkwaardige documenten . De contracten worden (zes
woorden geschrapt) voor de duur van een jaar gesloten met deskundigen, die de taak krijgen de
projectinstructies voor te bereiden, de offertes te evalueren, en te zorgen voor follow-up, toezicht en audit
en zijn hernieuwbaar. Op met redenen omkleed verzoek van elke tak van de begrotingsautoriteit verstrekt
de Commissie alle dienstige informatie, waaronder het resultaat van de werkzaamheden van de
deskundigen, omtrent de uitvoering van de programma 's. De in dit kader vastgelegde kredieten mogen
nooit meer bedragen dan 2% van de aan het Phare-programma toegewezen kredieten, wat geldt voor de op
de lijn opgenomen kredieten.
(Amendement 8 )
AFDELING III - COMMISSIE (Beleidskredieten )

B7-520 Ondersteuning van de sanering en het economisch herstel in de nieuwe onafhankelijke staten en
Mongolië
OMSCHRIJVING: Ongewijzigd
TOELICHTING :

Toelichting als volgt wijzigen :

(Eerste deel schrappen.)

De contracten die door de Commissie worden gesloten voor de duur van de programma 's ten behoeve van
technische steun en ter dekking van de betreffende administratieve uitgaven die in gelijke mate ten goede
komt aan de Commissie en de partnerlanden, kunnen onder dit artikel worden geboekt voorzover zulks
werd bepaald in de financiële memoranda of gelijkwaardige documenten. De contracten worden (zes
woorden geschrapt) voor de duur van een jaar gesloten met deskundigen, die de taak krijgen de
projectinstructies voor te bereiden, de offertes te evalueren, en te zorgen voor follow-up, toezicht en audit
en zijn hernieuwbaar. Op met redenen omkleed verzoek van elke tak van de begrotingsautoriteit verstrekt
de Commissie alle dienstige informatie, waaronder het resultaat van de werkzaamheden van de
deskundigen, omtrent de uitvoering van de programma 's. De in dit kader vastgelegde kredieten mogen
nooit meer bedragen dan 3,5% van de aan het Tacis-programma toegewezen kredieten, wat geldt voor de
op de lijn opgenomen kredieten.

b) A4-0245/96

Resolutie over het ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar
1996 (SEC(96)1017 - 8470/96 - C4-0360/96)

Het Europees Parlement,
—

gelet op het EG- Verdrag , inzonderheid artikel 203 ,

—

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 29 oktober 1993 over de begrotingsdiscipline en de
verbetering van de begrotingsprocedure ('),

(')

PB C 331 van 7.12.1993 , blz . 1 .
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—

gelet op de op 14 december 1995 goedgekeurdebegroting 1996 en bijbehorende resoluties ('),

—

onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 mei 1996 over de raming van de ontvangsten en uitgaven
van het Parlement en over de raming van de ontvangsten en uitgaven van de ombudsman met het oog
op een aanvullende en gewijzigde begroting voor het begrotingsjaar 1996 (2),

—

gezien het op 20 juni 1996 door de Commissie ingediende voorontwerp van gewijzigde en
aanvullende begroting nr. 1 /96 ( SEC(96)1017 ),

—

gezien het door de Raad op 27 juni 1 996 opgestelde ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting
nr. 1 /96 (C4-0360/96 ),

— gezien het verslag van de Begrotingscommissie ( A4-0245/96),
1.
is verheugd dat het besluit over de eigen middelen eindelijk in werking is getreden en dat deze GAB
nr. 1 /96 de eerste concrete toepassing hiervan is ;

2.
neemt er nota van dat de Commissie haar marktprognoses heeft herzien en de te hoog geraamde
uitgaven voor de landbouwsector met 1.691 min . ecu heeft verlaagd ; stemt ermee in het besluit van de
Raad om de gevolgen van de boviene spongiforme encephalopathie met een deel van het overschot te
financieren, ongewijzigd te laten ;
3.
neemt nota van het door de Commissie voorgestelde mechanisme voor de tenuitvoerlegging van het
protocol betreffende de sociale politiek ; behoudt zich evenals de Raad de mogelijkheid voor om dit
mechanisme opnieuw in detail te bestuderen bij de opstelling van de ontwerp-begroting 1997 ;

4.
stemt in met het besluit om de toelichting bij artikel B5-322 (Werkgelegenheid en groei voor Europa)
opnieuw op te nemen met het oog op de ontwikkeling van het MKB en om het gemakkelijker in staat te
stellen zijn ontwikkelingspotentieel te versterken en doeltreffender bij te dragen aan het scheppen van
werkgelegenheid, zoals gewenst door de Europese Raad in Florence ;
5.
stemt in met het besluit om de door de Commissie voorgestelde toelichting bij de begrotingslijnen
voor de programma 's PHARE, TACIS en MEDA te wijzigen, ter versterking van de controle op en de
evaluatie van deze programma's die politieke prioriteit hebben voor de Unie en een belangrijke financiële
inspanning zijn ; herinnert er evenwel aan dat het sterk gekant is tegen de herintrede van minibegrotingen
in deel B van de begroting en verlangt dat voor het einde van het jaar een evaluatie wordt gemaakt van de
diensten ( screening);
6.
verzoekt de Commissie bij de begrotingsautoriteit een voorstel voor een kredietoverschrijving in te
dienen met het oog op de ondersteuning van de werkzaamheden van het Internationale Joegoslavië
Tribunaal in Den Haag ;
7.
acht het gewenst dat de begrotingsautoriteit in de loop van de begrotingsprocedure 1997 een
onderzoek instelt naar de acties die uit artikel B7-210 (ECHO) worden gefinancierd, ten einde vast te
stellen of het wenselijk is de preventieve evaluatie van de gespecialiseerde programma's voor humanitaire
steunverlening, alsmede de ex post controles betreffende de gefinancierde maatregelen te versterken ;
8.
keurt bijgevolg, onder voorbehoud van de begrotingsamendementen , het door de Raad opgestelde
ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting , inclusief de door de instellingen ingediende ramingen ,
goed;

9.
(')
(2 )

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan alle instellingen .
PB C 17 van 22.1.1996 , blz . 155 en 162 .
Zie notulen van die datum .
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3. Ad hoc-procedure voor de begroting 1997
A4-0246/96

Resolutie over de ad hoc-procedure voor de begroting 1997, bedoeld in bijlage II betreffende de
interinstitutionele samenwerking op begrotingsgebied van het Interinstitutioneel Akkoord van
29 oktober 1993 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure

Het Europees Parlement,
—

gezien het voorontwerp van begroting van de Commissie voor 1997 (CC)M(96)0300),

— gelet op bijlage II van het Interinstitutioneel Akkoord van 29 oktober 1993 over de begrotingsdisci
pline en de verbetering van de begrotingsprocedure ('),

— gelet op zijn resolutie van 28 maart 1996 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 1997 —
afdeling III — Commissie, in het bijzonder op de paragrafen 11 t/m 16 daarvan (2),
— gezien de resultaten van het tripartiet overleg van 28 februari , 16 april en 9 juli 1996,
—

gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling (A4-0246/96),

1.
neemt kennis van het voorstel van de Commissie inzake de indeling van de uitgaven in het
voorontwerp van begroting voor 1997 ;
2.
herinnert eraan dat het Hof van Justitie in zijn arrest in zaak 41 /95 de Raad en het Parlement ertoe
verplicht overeenstemming te bereiken over de vaststelling van het maximumpercentage van de stijging
van de niet-verplichte uitgaven (punt 23) en met name over het totale bedrag van de uitgaven die als
niet-verplicht moeten worden beschouwd (punt 26);

3 . herinnert er voorts aan dat het Hof heeft geoordeeld dat dit akkoord geen stilzwijgend akkoord is,
maar een expliciet karakter moet hebben en jaarlijks moet worden gesloten ;
4. betreurt dat de Raad zich niet bereid heeft verklaard de indeling van de uitgaven ten gronde te
bestuderen, ook al had hij dit bij de vaststelling van de aanvullende en gewijzigde begroting 1 /95
toegezegd ;
5.

onderschrijft andermaal het principe dat enkel de rechtshandeling bepalend kan zijn voor de soort

uitgave ;

6. neemt kennis van de wijzigingen die de Commissie heeft aangebracht in de omschrijving van
onderafdeling BI van de begroting en is van mening dat het om wijzigingen ten goede gaat, waardoor de
dialoog tussen de instellingen vlotter kan verlopen ;

7 . voegt in bijlage I bij deze resolutie een overzicht van de indeling van de uitgaven volgens de
nomenclatuur van de begroting voor 1997 ; wijst erop dat deze indeling een weerspiegeling is van zijn
standpunt in het vooruitzicht van de dialoog die de instellingen zullen voeren in het kader van de afronding
van de procedure voor 1997 ;
8.
verzoekt de Raad andermaal een dialoog te openen over de indeling van de uitgaven voor 1997 om
tot een akkoord te komen over het maximumstijgingspercentage ;
9.
herinnert eraan dat in de conclusies van het tripartiet overleg van 1 6 april 1 996 was overeengekomen
dat het dienstig was om in onderafdeling BI van de begroting en op artikel B7-800 de op basis van de
meest realistische ramingen berekende kredieten op te nemen en in de gevallen waarin deze ramingen tot
onzekerheden zouden kunnen leiden de kredieten in een reserve op te nemen;
10.
stelt vast dat de situatie met betrekking tot de in onderafdeling B 1 opgenomen kredieten inderdaad
onzeker is ; is zich ervan bewust dat in deze situatie in de komende maanden verandering kan komen ;

1 1 . acht het noodzakelijk bepaalde ramingen van de Commissie te herzien en de op de begrotingslijnen
opgenomen kredieten bijgevolg aan te passen, zoals aangegeven in de tabel in bijlage II bij deze resolutie;
12.
verzoekt zijn delegatie naar het overleg om met de Raad te onderhandelen in dezelfde geest van
consensus als die welke ten grondslag lag aan deze procedure tijdens het vorige begrotingsoverleg, en
daarbij rekening te houden met de standpunten van de overige commissies, zodat tussen de beide takken
van de begrotingsautoriteit een akkoord kan worden bereikt;
(')
(2)

PB C 331 van 7.12.1993 , blz . 1 .
PB C 1 17 van 22.4.1996 , blz. 64 .
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13 . acht het wenselijk een nieuwe begrotingslijn op te nemen (B 1 -70 IN) waarop alle kredieten worden
opgenomen waarvan niet zeker is of zij nodig blijven ;

14. verleent de rapporteur en de delegatie van het Europees Parlement mandaat om op het overleg van
25 juli a.s . met het oog op de afsluiting van de ad hoc-procedure te onderhandelen over de in bijlage
opgenomen voorstellen ;
15 .

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

BIJLAGE I

Overzicht van de als met-verplichte uitgaven beschouwde begrotingslijnen
Lijn

Omschrijving

BI - 1049
BI - 1059
BI - 121 1

Overige steunmaatregelen
Overige steunmaatregelen
Maatregelen in verband met de produktie

Indeling

nvu
nvu
nvu

BI - 139

Andere

nvu

BI - 149

Andere

nvu

B 1-1505
B 1-1509
B 1-15 13

Maatregelen voor de sanering van de produktie
Overige interventies
Steun en interventies voor verwerkte produkten op basis van krenten en rozijnen

nvu
nvu
nvu

BI - 15 16

Steun voor verwerkte frambozen

nvu

Bl-1519
BI - 173

Overige interventies
Omschakelingspremies

nvu
nvu

BI - 175

Communautair Fonds voor onderzoek en informatie

nvu

BI - 179

Andere

nvu

B 1-1 84

Tafelolijven

nvu

B 1-1 89

Andere

nvu

BI -2059

Overige interventies

nvu

BI -2061

Schoolmelk

nvu

B 1 -2099

Andere

nvu

BI - 25 10

Poseidom

nvu

BI - 25 11

Poseima

nvu

BI -25 12

Poseican

nvu

B 1 -25 1 3
B 1-253
BI -254

Kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
Bestrijding van besmettelijke dierziekten
Bijzondere steun aan de bijenteelt

nvu
nvu
nvu

BI -259

Andere

nvu

BI - 269

Andere

nvu

BI -300

Restituties voor granen die worden uitgevoerd in de vorm van bepaalde alcoholhoudende
dranken

nvu

B 1 -3010
BI -30 11
BI -30 12

Granen en rijst
Suiker en isoglucose
Ondermelk en andere zuivelprodukten

nvu
nvu
nvu

BI - 30 13

Boter

nvu

BI - 30 14

Eieren

nvu

BI -30 19

Andere landbouwprodukten

nvu

B 1 - 309

Andere

nvu

B 1 -340

Aan de lid-staten te betalen rente i.v.m. de hervorming van de wijze van financiering van de
uitgaven van het EOGFL, afdeling Garantie
Verstrekking van landbouwprodukten aan de hulpbehoevenden in de Gemeenschap
Controle- en preventiemaatregelen — EOGFL, afdeling Garantie

nvu
nvu
nvu

BI -350
BI -360
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Lijn

Omschrijving

Bl-380

Differentiatie van de marktmechanismen in de landbouwsector

nvu

Bl-389

Andere

nvu

B 1 -400

Inkomenssteun

nvu

B 1 -409

Andere

nvu

B 1 - 500

Begeleidende maatregelen (oude regeling)
Vervroegde uittreding

nvu

Bl-5010
B 1-501 1

Milieu

nvu

B 1 -501 2

Bebossing

nvu

B 1 -509

Andere

nvu

B 1 -700

Reserve ter dekking van de uitgaven i.v. m. het uitbreken van BSE in het VK

nvu

Lijn

Omschrijving

Indeling

Bl-1000

Restituties voor zachte tarwe en meel van zachte tarwe

vu/nvu

B 1 -1 001

Restituties voor gerst en mout

vu/nvu

Bl-1002

vu/nvu

B1-1512

Restituties voor durumtarwe, meel , gries en griesmeel
Restituties voor andere granen
Technische kosten van openbare opslag
Financiële kosten van openbare opslag
Andere kosten van openbare opslag
Andere interventies in de vorm van opslag
Restituties bij de produktie van zetmeel
Steun voor de producenten van maïs (basisareaal maïs)
Steun voor de producenten van granen, exclusief ' basisareaal maïs '
Steun voor de producenten van kool- en raapzaaed, zonnebloemzaad en sojabonen
Steun voor de producenten van erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen
Steun voor de producenten van lijnzaad (ander dan vezelvlas)
Steun voor de producenten van maïs (' basisareaal maïs')
Steun voor de producenten van granen, exclusief ' basisareaal maïs'
Steun voor de producenten van kool- en raapzaad, zonnebloemzaad en sojabonen
Steun voor de producenten van erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen
Steun voor de producenten van lijnzaad (ander dan vezelvlas )
Toeslag voor durumtarwe
Het uit de produktie nemen van bouwland gekoppeld aan steun per hectare
Vijfjarenregeling inzake het uit de produktie nemen van bouwland
Restituties voor suiker en isoglucose
Restituties voor olijfolie
Consumptiesteun
Andere interventies in de vorm van opslag
Produktiesteun voor gedroogde voedergewassen
Steun voor zaaddragende leguminosen
Overige interventies
Restituties bij uitvoer
Financiële compensaties voor de verwerking van citrusvruchten uit de Gemeenschap
Dopvruchten
Restituties bij uitvoer
Produktiesteun voor verwerkte produkten op basis van tomaten
Produktiesteun voor verwerkte produkten op basis van fruit

B 1-1514

Steun voor ananasconserven

vu/nvu

Indeling

nvu

Overzicht van de als verplichte/niet-verplichte uitgaven beschouwde begrotingslijnen

B 1 - 1003
B 1 - 101 1
Bl-1012
Bl-1013
B 1 - 1 01 9
B 1 - 1022
Bl-1040
B 1 - 1 04 1

Bl-1042
B 1 - 1 043
B 1-1044
Bl-1050
B 1-105 1

Bl-1052
B 1 - 1053
B 1-1054

B 1-1055
Bl-1060
Bl-1062
B 1 -1 10
B 1 - 1 20

B 1-1 220
B 1-1 239
B 1-1 30
B 1 -1 3 1

B 1 -1 409

B 1 -1 500
B 1 - 1503
B 1-1507

B 1 - 1 5 10
B 1 - 15 1 1

vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu
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Lijn

Omschrijving

Indeling

Bl-160

vu/nvu

Bl-1611

Restituties voor produkten van de wijnbouwsector
Opslag van wijn en druivemost
Distillatie van wijn

vu/nvu

B 1-163

Steun voor druivemost

vu/nvu

B 1-1720

B 1 -1 857

Technische kosten van openbare opslag
Restituties voor rijst
Technische kosten van openbare opslag
Restituties voor de produktie van zetmeel , ook voor de bierbrouwerij
Steun voor de produktie van indica-rijst

vu/nvu

B 1 -2000

Restituties voor boter en butteroil

vu/nvu

B 1 - 2001

Restituties voor magere-melkpoeder

vu/nvu

B 1 - 200 1

Restituties voor kaas

vu/nvu

B 1 - 2003

Restituties voor andere zuiverlprodukten
Vergoedingen bij de definitieve beëindiging of een verlaging van de melkproduktie

vu/nvu

B 1 -2068
B 1 - 210

Restituties voor rundvlees

vu/nvu

B 1 -2 1 24

vu/nvu

B 1 -2229

Verwerkingspremies voor jonge stierkalveren
Buitengewone marktondersteuningsmaatregelen
Overige interventies
Restituties voor schape- en geitevlees
Particuliere opslag
Overige interventies
Premies per ooi en per geit
Overige interventies

B 1 - 230

Restituties voor varkensvlees

vu/nvu

B 1 -23 1

Interventies voor varkensvlees

vu/nvu

B 1-1610

B 1-1 850

B 1 -1 85 1
B 1-1855

B 1 -2 1 26
B 1 -21 29
B 1 - 220
B 1 - 22 1 0

Bl-2219
B 1 - 2220

vu/nvu

vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu
vu/nvu

vu/nvu

B 1 -239

Andere

vu/nvu

B 1 - 240

Restituties voor eieren

vu/nvu

Bl-241

Restituties voor slachtpluimvee

vu/nvu

B 1 - 249

Andere

vu/nvu

B7-800

Internationale visserijovereenkomsten

nu/nvu

BIJLAGE II

Begrotingsprocedure 1997: PROCEDURE AD HOC
(bedragen in min ecu)

Vasti.

Betal.

Amendement
Vasti
Betal.

VOB + amendment
Vasti.
Betal.

Aan producentenorganisaties
toegekende financiële com
pensaties voor het uit de markt
nemen en aankopen van pro
dukten en voor gratis distribu
tie (vu-ngk)

330,000

330,000

- 11.000

319.000

Bl-1611

Distillatie van wijn (vu-ngk)

189,000

189,000

-78.000

-78.000

111.000

111.000

Marktprognoses
Verlaging ' 97 : 85 min hl

B 1-1622

Andere kosten (vu-ngk)

22,000

22,000

- 1.000

- 1.000

21.000

21.000

Marktprognoses
Verlaging ' 97 : 85 min hl

B 1 - 1623

Afschrijving van de voorra
den (vu-ngk)

158,000

158,000

- 11.000

- 11.000

147.000

147.000

Marktprognoses
Verlaging ' 97 : 85 min hl

Lijn

BI - 1501

Omchrijving

VOB 1997

- 11.000

319.000

Opmerkingen

Marktprognoses
Verlaging uit de markt
nemen seizoen 97/98
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B 1 - 2000

VOB 1997

Omchrijving

Lijn

Restituties voor boter en but

Vasti.

Betal.

Amendement
Vasti
Betal.

VOB + amendment
Vasti.
Betal.

320,000

320,000

- 16,000

304,000

- 16,000

Opmerkingen

304,000 Marktprognoses

ter oil (vu-ngk)
Bl-2001

Verlaging ' 97 : 122 min t
(-0.2)

Restituties voor magere-melk
poeder (vu-ngk)

167,000

167,000

- 12,000

- 12,000

155,000

155,000 Marktprognoses

Verlaging ' 97 : 122 min t
(-0.2)

B 1-210

Restituties

voor

rundvlees

1448,000

1448,000

-270,000

-270,000

1178,000

1178,000 Marktprognoses

Verlaging ' 97 : 8150 min

(vu-ngk)

t

(-0.2)
B 1 -2 1 20

Premies voor zoogkoeien (vu

1581,000

1581,000

-3.000

-3.000

1578.000

1578.000

ngk)

Marktprognoses
Verlaging ' 97 : 8150 min
t

(-0.2)
B 1 -2 1 22

Speciale premies (vu-ngk)

1398,000

1398,000

-3.000

-3.000

1395,000

1395,000 Marktprognoses

Verlaging ' 97 : 8150 min
t

(-0.2)
B 1 -2 1 25

Seizoencorrectiepremies (vu
ngk)

471.000

471.000

- 1.000

- 1.000

470.000

470.000

Marktprognoses
Verlaging ' 97 : 8150 min
t

(-0.2)
B 1 - 2220

Premies per ooi en per geit
(vu-ngk)

1715,000

1715,000

- 150.000

- 150.000

1565.000

1565.000

Marktprognoses
Verh . marktprijs

100

ecu/t
BI 51 N

Bossen (vu/nvu-ngk)

ην

ην

B 1 -5 ION

Bossen (vu/nvu-ngk)

ην

ην

pm

pm

Bl-52 N

Uitbreiding (vu/nvu-ngk)

ην

ην

0.000

0.000

Voorbereiding van de land

ην

ην

0.000

0.000

B1-520N

Nieuw hoofdstuk
pm

pm

Nieuwe begrotingslijn
Nieuw hoofdstuk

pm

pm

Nieuwe begrotingslijn

bouw van de 15 lid-staten en
van de kandidaat-lid-staten

(vu/nvu-ngk)
B 1-53 N

Plattelandsontwikkeling
milieu (vu/nvu-ngk)

en

ην

ην

0.000

0.000

B1-530N

Rechtstreekse steun voor de

ην

ην

0.000

0.000

pm

pm

ην

ην

556.000

556.000

556.000

556.000

Nieuwe begrotingslijn
Nieuwe begrotingslijn

bescherming van het milieu
(vu/nvu-ngk)
B1-701N

Reserve voor de ontwikkeling

Nieuwe begrotingslijn :

van de markten, steun voor de

RESERVE

plattelandsontwikkeling (vu/
nvu-ngk)

dieten

Overschrijving van kre

B7-8000N

Lopende
overeenkomsten/
protocollen

ην

ην

159.800

159.800

159.800

159.800

Onderverdeling begro
tingslijnen

B7-8001N

Internationale organisaties

ην

ην

3.700

3.700

3.700

3.700

Onderverdeling begro
tingslijnen

B7-8002N

Reserve voor nieuwe of te

ην

ην

pm
116.500

pm
116.500

pm
116.500

pm
116.500

Onderverdeling begro
tingslijnen

verlengen overeenkomsten en
protocollen
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4. Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika

**II

A4-0214/96

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de
aanneming van de verordening (EG) van de Raad betreffende ontwikkelingssamenwerking met
Zuid-Afrika (C4-0221/96 - 95/0110(SYN))

(Samenwerkingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,
—

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad C4-0221 /96 - 95/01 10(SYN),

—

gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies (') inzake het voorstel van de Commissie aan de Raad
CC)M(95)0174 (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 ontwikkelingssamenwerking
(A4-02 14/96),

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 6

De meerjarige indicatieve programmering per doelstelling
alsmede het identificeren en uitvoeren van de in artikel 2
bedoelde acties die daaruit voortvloeien, vinden plaats in
nauwe samenspraak met de Zuidafrikaanse regering en reke
ning houdend met de resultaten van de in artikel 4, leden 6 en
7, bedoelde coördinatie.

De tenuitvoerlegging van de in artikel 2 bedoelde acties
vindt, voor zover mogelijk, plaats in het kader van indica
tieve meerjarenprogramma's, die worden opgesteld in
overleg met het Nationale Ontwikkelingsagentschap, de
desbetreffende ministeries en de partners in het veld en
naar doelstelling worden ingedeeld.

Om de programmering voor te bereiden stelt de Commissie in
het kader van een geïntensiveerde coördinatie met de lid
staten, met inbegrip van coördinatie ter plaatse, een over
zichtsdocument over de samenwerkingsstrategie op dat door
het in artikel 8 bedoeld comité, hierna „ het comité " te noemen,

zal worden behandeld. De Commissie legt het op basis van
deze behandeling opgestelde meerjarige indicatieve program
ma aan het comité voor om een gedachtenwisseling mogelijk te
maken, welke plaatsvindt op verzoek van de Commissie of van
een ofmeer leden van het comité. In dat geval geeft het comité,
wanneer het niet mogelijk zou blijken de wenselijke consensus
over het overzichtsdocument of het programma te bereiken,
zijn advies volgens de in artikel 8 bedoelde procedure.
Dezelfde procedure is van toepassing wanneer er wijzigingen
van het programma noodzakelijk blijken.

(Amendement 2 )

Artikel 7, lid I bis (nieuw)

1 bis.
Het valt onder de verantwoordelijkheid van het
hoofd van de delegatie van de Commissie in Zuid-Afrika
(')
(2)

PB C 287 van 30.10.1995 , blz . 29 .
PB C 235 van 09.09.1995 , blz . 5 .
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

AMENDEMENTEN

VAN DE RAAD

VAN HET PARLEMENT

volgens overeen te komen procedures toestemming te
verlenen voor uitgaven tot een maximumbedrag van
500.000 ecu ten behoeve van projecten en operaties die uit
hoofde van deze verordening worden gefinancierd.

(Amendement 3 )
Artikel 8

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Zuid
Afrika, bestaande uit vertegenwoordigers van de lid-staten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie .

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het „Comité Zuid
Afrika", hierna „comité" genoemd, dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de lid-staten en wordt voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie. Een verte
genwoordiger van de Commissie ontwikkelingssamenwer
king van het Parlement heeft op de vergaderingen van dit
comité de status van waarnemer.

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 de
stemming in het comité worden de stemmen van de vertegen
woordigers van de lid-staten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel . De Voorzitter neemt niet aan de stemming

deel .

deel .

3.

. 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 de
stemming in het comité worden de stemmen van de vertegen
woordigers van de lid-staten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel . De Voorzitter neemt niet aan de stemming

a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast
wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van
het comité.

b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstem
ming zijn met het advies van het comité of indien geen
advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij
de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatre
gelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen .

Indien de Raad, na een maand na de indiening van het
voorstel, geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde
maatregelen door de Commissie vastgesteld.

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van
toepassing zijn. Indien deze maatregelen evenwel niet in
overeenstemming zijn met het door het comité uitgebrachte
advies, worden zij onmiddellijk door de Commissie aan de
Raad meegedeeld. In dat geval kan de Commissie de
toepassing van de door haar vastgestelde maatregelen ten
hoogste gedurende een periode van een maand, te rekenen
vanaf de datum van de mededeling, opschorten.
De Raad kan binnen de in de voorgaande alinea voorziene
termijn met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een
afwijkend besluit nemen.

(Amendement 4 )
Artikel 10, eerste en tweede alinea

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen en verstrijkt op 31 december 1999.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van deze
verordening voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31
december 1999 is 500 miljoen ecu.

Schrappen
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5. Douane-unie met Turkije *
A4-0197/96

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de procedure voor de vaststelling van het
standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité van de Douane-unie, ingesteld bij besluit
nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije inzake de instelling van de definitieve fase van de
Douane-unie (CC)M(96)0018 - C4-0126/96 - 96/0020(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen :
DOOR DE COMMISSIE

DOOR HET PARLEMENT

VOORGESTELDE TEKST (*)

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 1 )
Artikel 1

Het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité
van de douane-unie wordt door de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie
vastgesteld, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2 van dit Besluit

van dit Besluit.

voorschriften in de desbetreffende sector.

wordt het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd
Comité van de douane-unie vastgesteld door de Raad, volgens
de procedures die gelden voor de aanneming van de interne

(Amendement 3 )
Artikel 2

Het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité
van de douane-unie wordt door de Commissie vastgesteld
wanneer het alleen betrekking heeft op de uitbreiding van

Het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité
van de douane-unie wordt door de Commissie vastgesteld
wanneer het alleen betrekking heeft op de uitbreiding van

communautaire rechtsinstrumenten , eventueel door middel

communautaire rechtsinstrumenten , eventueel door middel

van technische aanpassingen, tot de douane-unie of op de
beoordeling van concurrentiebeperkende gedragingen .

van technische aanpassingen, tot de douane-unie of op de
beoordeling van concurrentiebeperkende gedragingen. Het
Europees Parlement wordt met een jaarverslag van de
Commissie op de hoogte gesteld van de besluiten die het
Gemengd Comité neemt.

(*)

PB C 84 van 21.3.1996, blz . 14 .

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
besluit van de Raad betreffende de procedure voor de vaststelling van het standpunt van de
Gemeenschap in het Gemengd Comité van de Douane-unie ingesteld bij besluit nr. 1/95 van de
Associatieraad EG-Turkije inzake de instelling van de definitieve fase van de Douane-unie
(C()M(96)0018 - C4-0126/96 - 96/0020(CNS))

(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,

— gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (CC)M(96)0018 — 96/0020(CNS ) ('),
—

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 235 en 228 , lid 2, tweede zin, lid 3 , eerste
alinea en lid 4 van het Verdrag (C4-01 26/96),

(')

PB C 84 van 21.3.1996, blz. 14 .

9.9.96
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—

gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

— gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid en het advies
van de Commissie externe economische betrekkingen (A4- 197/96),
1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel 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. Garantie aan de EIB voor verhezen op leningen

*

A4-0205/96

Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de
Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten van gemeenschappelijk
belang in landen in Latijns-Amerika en Azië waarmee de Gemeenschap samenwerkingsovereen
komsten heeft gesloten (Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en
Venezuela; Bangladesh, Brunei, China, de Filippijnen, India, Indonesië, Macao, Maleisië, Pakistan,
Singapore, Sri Lanka, Thailand en Vietnam) (COM(95)0742 - C4-0100/96 - 96/0015(CNS))

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

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 1 )

Zesde overweging bis (nieuw)
overwegende dat door te voorzien in de mogelijkheid van
kredietverlening door de EIB in Latijns-Amerika en Azië,
de Europese Unie zich een financieel basisinstrument heeft
verschaft waarmee zij haar bereidheid tot nauwere politie
ke samenwerking met beide regio's kan bevestigen en het
streven van de Europese ondernemingen naar grotere
commerciële penetratie op de zich snel ontwikkelende
markten in deze gebieden kan ondersteunen,

(Amendement 2 )

Achtste overweging bis (nieuw)
overwegende dat de EIB samen met andere internationale
financieringsinstellingen in Azië en Latijns-Amerika pro
jecten in de openbare sector financiert en dat het in die
context dan ook noodzakelijk is dat niet alleen wordt
gezorgd voor een adequate coördinatie, maar ook voor een
betere zichtbaarheid van het aandeel van de Unie in de

cofinanciering van projecten samen met die andere instel
lingen,

Nr. C 261 / 148

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

9 . 9 . 96

Donderdag, 18 juli 1996
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET PARLEMENT
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

(Amendement 3 )

Artikel 1 , tweede alinea

Deze garantie is beperkt tot een totaalbedrag aan leningen van
maximaal 410 miljoen ecu gedurende een periode van in
beginsel één jaar, die ingaat op de dag waarop dit besluit in
werking treedt. Indien bij het verstrijken van deze periode het
bedrag van de door de EIB verstrekte leningen niet het
bovengenoemde totaalbedrag bereikt heeft, wordt de periode
van één jaar automatisch met zes maanden verlengd.

Deze garantie is beperkt tot een totaalbedrag aan leningen van
maximaal 410 miljoen ecu gedurende een periode van in
beginsel één jaar, die ingaat op de dag waarop dit besluit in
werking treedt.

(Amendement 4)
Artikel 3

Aan het einde van de periode waarin leningen worden
verstrekt, stelt de Commissie het Europees Parlement en de
Raad op de hoogte van de verstrekte leningen ; tegelijkertijd
legt zij een beoordeling over van de werking van de regeling en
van de coördinatie tussen de financiële instellingen die in het
betrokken gebied werkzaam zijn.

Aan het einde van de periode waarin leningen worden
verstrekt, stelt de Commissie het Europees Parlement en de
Raad op de hoogte van de verstrekte leningen ; tegelijkertijd
legt zij een beoordeling over van de werking van de regeling,
van de economische en sociale resultaten ervan in de

begunstigde landen en van de coördinatie tussen de financiële
instellingen die in het betrokken gebied werkzaam zijn.

(Amendement 5 )

Artikel 3, alinea bis (nieuw)

De Commissie treft de nodige maatregelen om te garande
ren dat het aandeel van de Unie in de cofinanciering door
de EIB en andere internationale financieringsinstellingen
duidelijk waarneembaar is, teneinde de publieke opinie in
de begunstigde landen een beter inzicht te geven in de rol
die de Unie speelt bij de tenuitvoerlegging van de investe
ringsprojecten. De Commissie en de EIB stellen gezamen
lijk een methode vast om dit beginsel in de praktijk om te
zetten .

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
besluit van de Raad tot toekenning van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese
Investeringsbank voor verliezen op leningen voor projecten van gemeenschappelijk belang in
landen in Latijns-Amerika en Azië waarmee de Gemeenschap samenwerkingsovereenkomsten heeft
gesloten (Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Guatemala,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay en Venezuela;
Bangladesh, Brunei, China, de Filippijnen, India, Indonesië, Macao, Maleisië, Pakistan, Singapore,
Sri Lanka, Thailand en Vietnam) (COM(95)0742 - C4-0100/96 - 96/0015(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

—

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(95)0742 — 96/001 5(CNS ),

—

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 235 van het EG-Verdrag (C4-01 00/96),

—

gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

— gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie externe
economische betrekkingen en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A4-0205/96)),
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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 . 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. Herstructurering van de ijzer- en staalindustrie
A4-0213/96

Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „Een
nieuwe impuls voor de herstructurering van de ijzer- en staalindustrie in de Gemeenschap"
(COM(94)0265 - C4-0060/94)

Het Europees Parlement,

— gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „Een nieuwe impuls
voor de herstructurering van de ijzer- en staalindustrie in de Gemeenschap" CC)M(94)0265 —
C4-0060/94,

— gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „Herstructurering
van de staalindustrie in de Gemeenschap : Resultaten en conclusies" CC)M(94)0466,
— gezien het memorandum van het Raadgevend Comité van de EGKS van 28 juni 1 995 over de aspecten
die verband houden met het aflopen van het EGKS-Verdrag in 2002,
— gezien de opmerkingen van de betrokken partijen , met name tijdens de hoorzitting van 26 september
1995 ,

— gezien zijn eerdere resoluties over de staalindustrie,
— gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
(A4-02 13/96),

A. overwegende dat de opeenvolgende herstructureringen van de Europese staalindustrie in de afgelopen
twintig jaar het verlies van meer dan 500.000 arbeidsplaatsen tot gevolg hebben gehad,

B. overwegende dat de beroepsopleiding en in algemene zin de deskundigheid en de ervaring van de
werknemers belangrijke pluspunten vormen in gebieden met een industriële traditie zoals Europa en
concurrentiefactoren zijn waarmee onvoldoende rekening is gehouden,
C. overwegende dat alhoewel met de sociale maatregelen een positieve bijdrage is geleverd tot het
herstructureringsproces, deze ontoereikend waren als prikkel voor een sterkere vermindering van de
produktiecapaciteit doordat de economische omstandigheden er tegen het einde van de periode in
kwestie op vooruit zijn gegaan ,

D. overwegende dat niet alle ondernemingen die overheidssubsidies hebben ontvangen werden verplicht
hier een verdere vermindering van de produktiecapaciteit tegenover te stellen ; dat vooral door de
overheid gesteunde ondernemingen verplicht zijn bij te dragen tot de structurele sanering,
E. overwegende dat de overdracht van middelen tijdens de periode in kwestie sommige bedrijfstakken
meer ten goede is gekomen dan andere, maar dat hierdoor vooral de nadruk is komen te liggen op de
inefficiëntie van sommige producenten ,
F. overwegende dat de eenheidsmunt belangrijk is om concurrentievervalsing door wisselkoersschom
melingen te vermijden,

G. overwegende dat thans gesteld kan worden dat de communautaire staalindustrie nu wat de kosten
betreft over het algemeen concurrerend is en in technologisch opzicht goede prestaties levert, al kan er
wederom een situatie van overcapaciteit ontstaan in het geval van een nieuwe crisis,
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H. overwegende dat de herstructurering die op dit moment plaatsvindt in de landen van Zuid-Europa en
de Oostduitse deelstaten zeer ernstige sociale gevolgen heeft gehad,
I.

overwegende dat de laatste herstructureringen die worden uitgevoerd in de Zuideuropese landen en de
deelstaten in het oosten van Duitsland, moeten worden voltooid onder de gunstigste maatschappelijke
omstandigheden die de diverse financieringsmiddelen van de Europese Unie en met name de sociale
maatregelen in het EGKS-Verdrag toelaten en in overeenstemming moeten zijn met de door de Raad
op 17 december 1993 vastgestelde steuncode,

J.

overwegende dat tijdens de afgelopen jaren op mondiaal niveau ingrijpende structurele veranderingen
hebben plaatsgevonden, en met name dat:
— de Europese Unie thans minder dan een vijfde van de wereldproduktie van ruwe staal voor haar
rekening neemt en dat de produktie van alle geïndustrialiseerde landen samen niet boven de 53%
uitkomt ;

— de vooruitzichten voor de export naar de nieuwe industrielanden gunstig zijn al hebben deze
landen hun produktiecapaciteit sterk uitgebreid en produceren ze steeds meer staalsoorten van
hoge technische kwaliteit;
— de technologische ontwikkeling die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan, hoofdzakelijk in
Noord-Amerika maar ook in Europa, heeft geleid tot nieuwe produktiemethoden of de
omschakeling van produktiemethoden, waardoor een grotere flexibiliteit is ontstaan, zowel op het
punt van de toeleveringsdiversiteit, als op dat van het produktievolume, waardoor de arbeidsor
ganisatie en de beloningssystemen drastisch zijn gewijzigd;

— het verschijnen op de wereldmarkt van nieuwe concurrenten, zoals de Indiase groep ISPAT
International , laat zien dat het fenomeen globalisering ook de staalsector raakt, terwijl de
overname door genoemde groep van HSW in Duitsland en Irish Steel in Ierland aantoont hoe op
Europees grondgebied offensieve strategieën gevoerd worden met onderschatte maatschappelijke
gevolgen ;
— het risico bestaat dat de concurrentie wordt scheefgetrokken door de opportunistische aankoop
van vroeger onrendabele produktie-eenheden die op welke wijze dan ook in het genot zijn
gekomen van overheidssteun,
K. overwegende dat de staalindustrie gekenmerkt blijft door het cyclische karakter van de markten die
sterk afhankelijk zijn van de economische op- en neergang in Europa en de wereld en dat niet mag
worden uitgesloten dat zij wederom te maken krijgen met moeilijke conjuncturele omstandigheden,
L. overwegende dat de staalindustrie van oudsher afhankelijk is van bepaalde industrietakken en dat het
derhalve noodzakelijk is te streven naar een grotere diversificatie door de ontwikkeling van nieuwe
produkten en dat er reden is voor bezorgdheid over het voortdurend afnemen van de investeringen in
de Europese staalindustrie in de afgelopen 5 jaar,
M. overwegende dat de kenmerken van staal op het punt van hergebruik, zowel door faciliteiten voor als
de mate van hergebruik, die overigens moeten worden uitgebreid, het tot een materiaal maken dat
vanuit het oogpunt van milieu de voorkeur verdient boven talrijke synthetische materialen ; dat het in
dit verband te adviseren is in de communautaire wetgeving oud ijzer niet meer als afval aan te merken ,
N. overwegende dat er al vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van de vervuiling , maar dat nog
meer gedaan moet worden om de vervuiling bij de produktie van staal te verminderen,
O. overwegende dat het grotendeels aan het EGKS-Verdrag en de specifieke sociale (en financiële en
budgettaire) bepalingen daarvan te danken is dat de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de
diepgaande structurele veranderingen in de staalindustrie konden worden verzacht en het effect van
de conjuncturele cycli kon worden beperkt,
P. overwegende dat dankzij het uit het EGKS-budget gefinancierde EGKS-researchprogramma al vele
jaren coöperatief onderzoek tussen producenten en researchinstellingen op grensoverschrijdend en
sectorieel niveau wordt uitgevoerd en de kwaliteit van de bereikte resultaten, zowel wat de
technologische als de sociale onderzoeksprogramma's betreft, hoog is,
Q. overwegende dat talrijke bepalingen van het EGKS-Verdrag hun geldigheid na het aflopen van het
Verdrag dus behouden en op de één of andere manier naar het EG-Verdrag moeten worden
overgeheveld,
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De versterking van de concurrentiekracht van de Europese staalindustrie

1 . meent dat het vermogen van de Europese industrie om te voldoen aan de eisen van de wereldwijde
concurrentie en de technologische ontwikkeling, afhankelijk is van de blijvende aanwezigheid van de
basiselementen van de industriële produktie, zoals de staalindustrie of andere sectoren zoals de chemie, de
vliegtuigindustrie en de automobielindustrie ;
2 . is van mening dat de Europese staalindustrie zich duidelijker moet richten op een beleid van
stimulering van de vraag naar staalprodukten , zowel binnen als buiten de Unie, door voortzetting en
versterking van het beleid gericht op het vervaardigen van nieuwe produkten die een onmiskenbaar effect
hebben op het concurrentievermogen van de industrieën in een later stadium van het produktieproces en
door een groter gebruik van staal aan te moedigen, vooral in een aantal sectoren die als potentiële
grootverbruikers kunnen worden beschouwd, zoals de bouw en de openbare werken, en de rol die staal
daar kan spelen op te waarderen ;
3 . acht voor het voortbestaan van een financieel gezonde staalindustrie de voortzetting van een strikte
toepassing van de steuncode ten behoeve van de staalsector, overeenkomstig besluit 3855/91 /EGKS ('), en
het vermijden van nieuwe afwijkingen van artikel 95 van het Verdrag met het oog op nationale
steunverlening voor een specifieke onderneming onontbeerlijk, en verzoekt de Commissie het toezicht op
de controle op overheidssteun te blijven uitoefenen , ook na het aflopen van het EGKS-Verdrag in 2002 ;
4. verzoekt de lid-staten om in het kader van de IGC de besluitvorming inzake handelspolitiek voor
kolen en staal te wijzigen van unanimiteit (artikelen 71 en 72 van het EGKS-Verdrag) in gekwalificeerde
meerderheidsbesluitvorming conform artikel 1 13 van het EG-Verdrag , overeenkomstig een suggestie van
het Raadgevend Comité van de EGKS ;
5.
verzoekt de lid-staten om in het kader van de IGC en gezien het binnenkort verstrijken van het
EGKS-Verdrag een afdeling in het Verdrag op te nemen inzake het energiebeleid en de zekerheid van de
Europese energievoorziening ;
6. is van mening dat de code inzake overheidssteun voor de staalindustrie voor de periode na 1996
strenger moet zijn dan de bestaande code en moet voorzien in doorzichtiger en minder tijdrovende
onderzoeksprocedures, en dat deze ook na het aflopen van het EGKS-Verdrag in 2002 van toepassing
moet blijven ; dat er evenwel voor gewaakt moet worden dat deze code niet strenger is dan de regeling die
geldt voor andere concurrerende sectoren van de staalindustrie ;
Het sociale beleid in de staalsector

7 . wijst erop dat de arbeidskosten ten opzichte van de omzet van de Europese staalproducenten
weliswaar nog slechts op 15-20% liggen, maar dat het verdwijnen van arbeidsplaatsen dreigt voort te gaan,
zelfs in een gunstige conjunctuur, en is, behalve over het verdwijnen van vakkennis bezorgd over de
effecten die verband houden met de verslechtering van de arbeidsomstandigheden en de structuur van de
leeftijdspiramide;
8 . spoort de Europese staalproducenten aan tot voortzetting van hun industriële en technologische
modernisering die in hoge mate afhangt van de kwaliteit van de scholing van hun werknemers en de
omvang van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, met name als die gebaseerd zijn op nauwe
samenwerking tussen de producenten ; verlangt dat de omschakeling van bepaalde sectoren (vervaardiging
van gietijzer in electro-ovens) die een herziening van de produktie-organisatie en van de structuur van de
arbeidsplaatsen met zich meebrengt, bijzondere aandacht krijgt waarbij de nadruk gelegd moet worden op
planning van de arbeidsplaatsen en van de kwalificaties en uitbreiding van de bestaande collectieve
know-how ; de hieruit voortvloeiende arbeidsorganisatie moet via onderhandelingen of in overleg met de
organisaties die de werknemers in de staalindustrie vertegenwoordigen, ingevoerd worden ;
9 . doet een beroep op de staalindustrie de arbeidsonzekerheid te verminderen en het inschakelen van
tijdelijke krachten en het uitbesteden van werkzaamheden aan banden te leggen en verwacht dat men zich
toelegt op stabilisering en behoud van de arbeidsplaatsen door met name te streven naar de ontwikkeling
van een alternatieve opleiding, en leer-, bijscholings- en nascholingscontracten ten behoeve van het
personeel en de maatregelen van het EGKS-Verdrag ter regeling van vervroegde uittreding en ontslag
voort te zetten ;

10.
meent dat de staalindustrie kan voldoen aan de eisen van produktiviteit zonder over te gaan tot
externe herindeling, via de uitvoering van aangepaste sociale oplossingen zoals de glijdende werktijd of
andere vormen van verkorting van de werktijd en het bevorderen van de interne mobiliteit tussen de
verschillende ondernemingen van één groep; indien dit niet mogelijk is, dan moet de externe mobiliteit
ondersteund worden door een systematische herplaatsing van de werknemers in andere ondernemingen te
eisen waarbij evenwel steun moet worden verleend aan het creëren of hervatten van industriële
activiteiten ;

11 .
is van oordeel dat de permanente aanpassing in de sectoren kolen en staal in de komende jaren de
handhaving van de in de EGKS-begroting voorziene sociale maatregelen (vervroegde uittreding, uitkering
bij ontslag, enz.) noodzakelijk maakt;
(')

PB L 362 van 31.12.1991 blz . 57

Nr. C 261 / 152

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Donderdag, 18 juli 1996

De betrekkingen met derde landen

1 2.
verzoekt de Commissie om met alle landen in Europa, die geen deel uitmaken van de Unie, en in het
bijzonder met de GOS-landen, een algemeen kader op te richten voor de betrekkingen in de staalsector, dat
uitgaat van samenwerking, scholing, technische bijstand, steunafspraken en follow-up van de herstruc
tureringen in de sector, de enige mogelijkheid om de ernstige milieuproblemen die deze regio's kennen,
aan te pakken, de Europese staalmarkt in een later stadium te reguleren en dumpingpraktijken en illegale
handel te voorkomen en verzoekt de Commissie met name in samenwerking met derde landen strikt toe te
zien op de naleving van de handelsvoorschriften van de WHO, met name tot de landen van het GOS hun
volkshuishoudingen en regelgeving hebben aangepast aan de westerse modellen, waardoor alleen al de
voorwaarden zullen worden geschapen voor een vermindering van subsidies en dumping, hoewel
overeenkomsten inzake zelfregulering en contingentering niet mogen worden uitgesloten ;
13 .
verlangt met name dat het systeem van toezicht op een zo groot mogelijke schaal blijft worden
toegepast en wel in de eerste plaats ten opzichte van de derde landen, gezien de omvang van de in 1995
ingevoerde hoeveelheden waarvan de prijzen vaak lager zijn dan de communautaire prijzen, terwijl er
geen kwaliteitsgarantie bestaat; verlangt dat de door de producenten voorgestelde anti-dumpingmaatre
gelen snel en efficiënt behandeld worden en dat daarbij verder gekeken wordt dan de politieke implicaties ;
verlangt dat het gebruik van zeer regelmatig bijgewerkte statistieken inzake de buitenlandse handel wordt
aangemoedigd;

1 4. juicht het toe dat vele staalproducenten uit de Midden- en Oosteuropese landen geassocieerd lid zijn
geworden van EUROFER en hoopt dat op dit terrein nauwe betrekkingen kunnen worden aangeknoopt
tussen de Europese Unie en de landen van Midden- en Oost-Europa;
15 . stelt voor dat de staalindustrieën van de landen van Midden- en Oost-Europa die kandidaat zijn
voor toetreding tot de Europese Unie worden opgenomen in het statistisch systeem voor toezicht op de
markten, dat door de EGKS is ingevoerd ;

16. stelt verder voor dat de Midden- en Oosteuropese landen zo snel en zo nauw mogelijk worden
betrokken bij de werkzaamheden van het Raadgevend Comité van de EGKS om enerzijds hun
toekomstige toetreding voor te bereiden en anderzijds de onontkoombare herstructureringen te
vergemakkelijken door hen te laten profiteren van de ervaring die met name op het punt van de sociale
omschakeling is opgedaan ;
17 .
acht het van belang dat er strategische (technologische, financiële, commerciële, enz.) allianties
worden gesloten tussen Europese staalbedrijven om de concurrentie op de wereldmarkt het hoofd te
bieden en een doelmatiger handelsbeleid buiten de Europese Unie te kunnen voeren ;
18 .
is van mening dat de Europese staalproducenten een offensievere strategie moeten ontwikkelen
voor de toegang tot de markt van derde landen en dat de Commissie hun hierbij steun moet bieden
overeenkomstig de richtsnoeren zoals vervat in haar mededeling van februari 1996 „De mondiale
uitdaging van de internationale handel : een markttoegangsstrategie voor de EU" (COM(96)(X)53 —
C4-0 145/96) en daarbij rekening moet houden met de belangen van de totale branche van de Europese
industrie en tevens een databank moet opzetten met informatie over hindernissen bij de toegang tot de
markt van de derde landen in de Gemeenschap, met de actieve deelname van de lid-staten en de industrie ;

1 9. dringt er bij de Commissie op aan de onderhandelingen voor een multilaterale overeenkomst inzake
staal voort te zetten, om te komen tot het beëindigen van overheidssteun die de oorzaak is van
overcapaciteit, het slechten van de tariefmuren en het wegnemen van non-tarifaire hindernissen, het
vermijden van eindeloze handelsconflicten en het mogelijk maken van een werkelijke liberalisering van
de handel in staal op wereldniveau, op grond van regels op sociaal en ecologisch gebied die verenigbaar
zijn met de eerbiediging van de mensenrechten en een duurzame ontwikkeling ;
20.
is van mening dat het wellicht zinvol is dat de Commissie haar gesprekken met de Amerikaanse
autoriteiten voortzet om gedaan te krijgen dat de aanwending van de anti-dumpingprocedures het bestek
van de in het kader van de Wereldhandelsorganisatie geldende regels niet te buiten gaat en om vervolgens
een gezamenlijk Europees-Amerikaans MSA-voorstel in te brengen in multilaterale onderhandelingen ;
Bepalingen die bij het aflopen van het EGKS-Verdrag in overweging worden genomen
21.
pleit voor de grootst mogelijke terughoudendheid bij het tempo van de geleidelijke beëindiging van
de budgettaire activiteiten van de EGKS (phasing out) en de organisatie van de geleidelijke overname van
deze sectoren (phasing in) door het EG-Verdrag en vraagt zich zelfs af of de financiële activiteiten van de
EGKS niet moeten worden voortgezet tot aan de voorziene afloop van het Verdrag in 2002, gezien met
name de moeilijkheid om de onderzoeksprogramma's voor staal op te nemen in het vierde O&O
kaderprogramma;
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22. dringt erop aan dat de Europese handelsstatistieken binnen twee maanden beschikbaar zijn, zodat
eerder kan worden ingespeeld op marktontwikkelingen en eventuele dumpingklachten eerder kunnen
worden ingediend bij de WHO;
23 .
meent over het algemeen dat het aflopen van het EGKS-Verdrag niet gepaard mag gaan met het
stelselmatig opgeven van een sectorieel industriebeleid dat zijn nut heeft bewezen en dat de beste
elementen uit het EGKS-Verdrag, in de mate waarin zij verenigbaar zijn met het EG-Verdrag, behouden
moeten blijven ;

24. dringt er met name op aan dat de steuncode na 2002 wordt gehandhaafd en acht het wenselijk dat er
bij de voor 1997 geplande herziening snellere en doorzichtiger onderzoeksprocedures komen en strengere
goedkeuringscriteria worden gehanteerd en effectieve sancties in geval van schending van de steunregels
en dat de Commissie snel met voorstellen komt hoe de elementen steundiscipline, transparantie en
crisismanagement behouden kunnen blijven ; is in dit verband van oordeel dat de Commissie de
mogelijkheid dient na te gaan van een herinvoering in de nieuwe code van de eventuele verlening van
overheidssteun met een regionaal karakter uitsluitend voor zover, wegens speciale en dwingende
omstandigheden, de door de huidige code gegeven steun niet aan zijn doel heeft beantwoord ;
25 . wenst dat de toepassing van de controle op fusies en concentraties zoals die is opgenomen in het
algemeen kader van het EG-Verdrag geen bijzondere problemen opleveren voor de staalsector, gezien de
noodzaak dat de Europese ondernemingen op mondiaal niveau voldoende concurrerend zijn en is van
mening dat toepassing van de bestaande te herziene voorschriften inzake fusies en mededinging voor
EGKS-ondernemingen op alle staalbedrijven één van de meest effectieve manieren is om een
internationaal concurrerende staalindustrie in de EU te behouden ;

26. verzoekt de Commissie in het kader van het mededingingsbeleid te letten op het mogelijke bestaan
van verticale overeenkomsten bij de distributie van staalprodukten en ervoor te waken dat niet opnieuw
illegale prijsafspraken worden gemaakt;
27 . acht het, gezien de situatie op de Europese arbeidsmarkt en in het bijzonder in regio 's met een
eenzijdige industriële basis, van het grootste belang dat de geest van het sociale beleid in het
EGKS-Verdrag terugkeert in het EG-Verdrag en vestigt de aandacht op de moeite die het Europees Sociaal
Fonds zal ondervinden om de plaats van het EGKS-instrumentarium in te nemen ;
28 .
stelt vast dat ook volgens de belanghebbende actoren en met name de producenten, het nut van de
statistische instrumenten die in het kader van de EGKS zijn ontwikkeld, zoals de voorafgaande
mededeling van investeringsprogramma's en de informatie over de produktiecapaciteit die een
verbetering van de marktwerking mogelijk maken en conjuncturele aanpassingen vergemakkelijken ,
bewezen is ;

29 .
is dan ook van opvatting dat dit waardevolle statistische apparaat voor marktobservatie na het
aflopen van het EGKS-Verdrag beslist behouden moet blijven en acht het zinvol dat de Commissie een
onderzoek instelt naar het nut van de uitbreiding of de overheveling ervan naar andere industrietakken,
met de bedoeling te kunnen beschikken over observatie- en meetinstrumenten, die in overeenstemming
zijn met de belangen van de Gemeenschap;

30. vraagt zich af of het, gezien de technologische ontwikkeling niet wenselijk is de definitie van staal
zoals die in het EGKS-Verdrag is neergelegd opnieuw te onderzoeken teneinde deze definitie te
verruimen, met name om daarin ook de eerste graad van bewerking op te nemen ;
31.
acht het gewenst dat bij het aflopen van het EGKS-Verdrag het Raadgevend Comité, in een nader te
bepalen vorm, wordt gehandhaafd als onmisbare dialoogstructuur voor de bedrijfstak (producenten,
werknemers , verbruikers, handelaren) en de Commissie ;

32. heeft met belangstelling kennis genomen van het voorstel een structuur in het leven te roepen voor
het beheer van de EGKS-reserves die zouden moeten dienen voor het voortzetten van het coöperatieve
onderzoek op sociaal en technologisch terrein, dat tot dusverre in het kader van het EGKS-Verdrag
plaatsvond;

33 . vraagt zich af of, rekening houdend met de behoeften van de sector op onderzoeksgebied en de
kwaliteit van de bereikte resultaten, na 2002 geen aanvullende financiering van de hierboven bedoelde
structuur kan worden overwogen via bijdragen van de producenten en wijst erop dat deze middelen op een
projectgewijze basis zouden worden toegekend via rechtstreekse bijdragen van de bij de industriële
bedrijvigheid betrokken partners, zoals ook nu al het geval is ;

34.

stelt de Commissie en de diverse EGKS-partners voor gedachten te ontwikkelen over een soort

„partnerschaps"-formule die een informele band kan vormen tussen de staalsector en de communautaire
autoriteiten en de mogelijkheid biedt te overwegen om na het aflopen van het EGKS-Verdrag een aantal
van de hierboven genoemde activiteiten voort te zetten ;
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35 .
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het
Raadgevend Comité van de EGKS .

8. Vorderingen van het GBVB
A4-0175/96

Resolutie over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid (januari-december 1995)

Het Europees Parlement,

—

gelet op artikel J.7 van het EU-Verdrag,

— gelet op de artikelen 92, lid 4 en 148 van zijn Reglement,

— onder verwijzing naar de resoluties van 1 8 mei 1995 over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (november 1993-december 1994) ('), en 17
mei 1995 over de werking van het Verdrag betreffende de Europese Unie in het vooruitzicht van de
Intergouvernementele Conferentie van 1996 — Verwezenlijking en ontwikkeling van de Unie (2),
— gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid (A4
0175/96),

A. overwegende dat het overeenkomstig artikel J.7, lid 2 van het EU-Verdrag een jaarlijks debat moet
wijden aan de vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging van het GBVB is geboekt, uitgaande van de in
Titel V en in artikel C van dit Verdrag opgenomen doelstellingen en instrumenten,

B. overwegende dat het, gezien het bovenstaande, raadzaam is zich ertoe te beperken de balans op te
maken van de tenuitvoerlegging van de GBVB gedurende het jaar 1995 , alsmede van de grote lijnen
van het externe optreden van de Unie, en niet nog eens de werkzaamheden die al zijn verricht of in
voorbereiding zijn, op te sommen, met het oog op de noodzakelijke institutionele aanpassingen,
C. gezien de wijze waarop de Europese Raad en de Raad gebruik hebben gemaakt van de in het
EU-Verdrag voorziene instrumenten, en in het bijzonder van de gemeenschappelijke optredens en
gemeenschappelijke standpunten, evenals van het bepaalde in artikel J.4, lid 1 met betrekking tot de
vaststelling van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid,
D. betreurende dat men het, ondanks herhaaldelijk aandringen van het Europees Parlement, niet eens is
kunnen worden over een interinstitutioneel akkoord over het GBVB , en de wens uitsprekende dat er
voor nog onopgeloste vraagstukken op de Intergouvernementele Conferentie een passende oplossing
zal worden gevonden ,
E. overwegende dat in 1995 het externe optreden van de Unie op basis van verdragen bijzonder intensief
is geweest, vooral in acties die onder de communautaire pijler vallen ,

F. overwegende dat de burgers van de Unie, ondanks het bovenstaande, het idee en het gevoel hebben
dat geen werkelijke vooruitgang is geboekt bij de ontwikkeling van een echt GBVB ,
G. overwegende dat het GBVB , als een van de belangrijkste middelen waarmee Europa uiting geeft aan
haar wil tot integratie, een geleidelijk proces is waarin geleerd wordt soevereiniteit gelijk te verdelen
en dat zich langzaam maar zeker moet ontwikkelen in de richting van en volgens de duidelijk in het
EU-Verdrag vastgelegde doelstellingen,
H. overwegende dat het van het grootste belang is dat een GBVB berust op de beginselen van
gemeenschappelijke veiligheid en preventie van conflicten,
(')
(2)

PB C 151 van 19.6.1995 , blz . 223 .
PB C 151 van 19.6.1995 , blz . 56.
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I.

overwegende dat de Unie, als zij in de komende jaren een doelmatig GBVB wil kunnen voeren,
absoluut voortgang moet maken bij de vaststelling van een gemeenschappelijk defensiebeleid en de
ontwikkeling van een Europees veiligheidssysteem, waarbij de EU een centrale rol zal moeten spelen ,

J.

gezien het belang van de nationale diplomatieke diensten en de externe vertegenwoordigingen van de
EU wanneer het erom gaat de besluiten op het gebied van het buitenlands beleid op elkaar af te
stemmen , en gezien hun belangrijke rol bij preventieve diplomatie, early warning en het niet op
verdragen gebaseerde externe optreden,

K. overwegende dat de vaststelling van een GBVB van de Unie geen doel is op zichzelf maar een middel
waarmee de Europese Unie kan bijdragen aan vrede en veiligheid buiten de grenzen van de EU door
adequate bevordering van preventieve initiatieven , vredesbevordering met vreedzame middelen en
het uitdragen en beschermen van de Europese waarden : een sociale en democratische rechtsstaat,

verdraagzaamheid en burgerlijke, sociale en economische rechten en vrijheden, en tegelijkertijd
adequaat haar belangen en die van de lid-staten kan verdedigen ,
1 . oordeelt positief over het jaar 1995 waar het de betrekkingen van de Unie op basis van verdragen
betreft; beschouwt in dit verband de ondertekening van het Akkoord met de Mercosur, de Conferentie van
Barcelona, de bevordering van en actieve, concrete participatie aan het wederopbouwplan voor het
voormalige Joegoslavië , de Transatlantische Agenda, de ondertekening van de Associatieakkoorden met
Marokko, Tunesië, Israël en de Baltische landen en de ratificering van de partnerschapsakkoorden met
enkele landen van het GOS , in het bijzonder Rusland en Oekraïne , als belangrijke gebeurtenissen ;
2.
constateert met voldoening de belangrijke toename van de activiteit met betrekking tot het
Afrikaanse continent, in het bijzonder de vaststelling van gemeenschappelijke standpunten, maar is van
mening dat deze niet tot de verwachte resultaten hebben geleid en benadrukt de onaanvaardbare situatie in
Boeroendi , Rwanda of Angola, voorbeelden waaruit de onmacht blijkt;
3.
acht het juist dat de Unie haar externe actieterrein heeft uitgebreid tot Latijns-Amerika en Azië,
zonder daarbij prioritaire gebieden als het Middellandse-Zeegebied, Oost-Europa, Rusland en Afrika te
veronachtzamen ;

4. dringt er echter op aan dat de externe optredens van de Unie — met name ten aanzien van de landen
aan de zuidelijke oever van de Middellandse Zee - zich niet beperken tot een eenvoudige economische
steun , die voor afzonderlijke projecten en onvoorwaardelijk wordt verleend, maar dat zij een integraal
onderdeel moeten uitmaken van een alomvattend mediterraan beleid, dat door de Unie gevoerd wordt met
het oog op de verzekering of het herstel van vrede en stabiliteit in de gehele regio ;
5.
spreekt de hoop uit dat de Raad alles in het werk zal stellen om de belangrijke multilaterale
verdragen die werden gesloten, ten uitvoer te leggen , zoals de Transatlantische Agenda en in het bijzonder
de besluiten van de Conferentie van Barcelona, waarvan de juiste toepassing tot een van de belangrijkste
prioriteiten van de Unie moet uitgroeien , en dat dit gebeurt met gebruikmaking van de instrumenten die
het EU-Verdrag daarvoor biedt; betreurt in dit verband dat het nog niet het initiatief heeft genomen tot de
bijeenroeping van het Mediterraan Parlementair Forum , zoals bepaald in de protocollen van Barcelona ;

6.
stelt met verontrusting de vertraging vast die is opgetreden bij de goedkeuring door de Raad van het
MEDA-programma en het financieel reglement betreffende de douane-unie met Turkije ; stelt vast dat deze
vertraging het gevolg is van de weigering om in te stemmen met de voorstellen van het Parlement inzake
de besluitvorming bij meerderheid van stemmen, kwesties in verband met schendingen van de
mensenrechten en de raadpleging van het Europees Parlement ;
7.
is van mening dat het met de MERCOSUR gesloten verdrag moet worden beschouwd als een
uitgangspunt om de politieke en commerciële betrekkingen van de Unie met Latijns-Amerika uit te
breiden ; constateert met voldoening de verbetering van de kwaliteit van de onderhandelingen met Azië,
zoals blijkt uit de Aziatisch-Europese Vergadering van begin maart 1996, en is van mening dat deze verder
in betekenis moeten toenemen ;

8.
is van mening dat de bevordering van de democratie en de eerbiediging en bescherming van de
mensenrechten de belangrijkste leidraad moeten vormen voor het externe optreden van de Unie en
verheugt zich over de grote activiteit die de Unie in 1995 op dit terrein heeft ontwikkeld; acht het in dit
verband noodzakelijk duidelijke en strikte clausules met betrekking tot democratie en mensenrechten toe
te passen op alle externe overeenkomsten van de EU met derde landen ; meent dan ook dat elk
voorzitterschap zijn specifieke prioriteiten op het gebied van de mensenrechten in zijn programma dient
vast te leggen ;
9.
acht het ontoereikend en onbevredigend dat zoveel intensieve en vruchtrijke externe activiteit op
basis van verdragen, zo weinig vooruitgang heeft teweeggebracht in de tenuitvoerlegging van de
instrumenten van het GBVB en in de ontwikkeling van mogelijkheden om conflicten van de Europese
Unie te analyseren en voorkomen ;
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1 0. is van mening dat het jaar 1 995 een achteruitgang heeft betekend voor de tenuitvoerlegging van het
GBVB , hetgeen des te duidelijker is aangezien het externe optreden van de Unie bijzonder intensief is
geweest; betreurt dat de kwaliteit en kwantiteit van de gemeenschappelijke standpunten en optredens
bovendien minder waren dan in 1994 ;

11 .
is echter van mening dat de zichtbaarheid naar buiten van het GBVB verbeterd zou kunnen worden
door alle verantwoordelijkheden op dit gebied aan één bepaald lid van de Commissie toe te vertrouwen ;

12 . betreurt het overdreven gebruik door de Raad van de conclusies van zijn vergaderingen om de
Commissie ertoe aan te zetten voorstellen inzake het buitenlands beleid in te dienen en het geringe gebruik
van de speciaal daarvoor in het Verdrag voorziene instrumenten, alsmede de duidelijke verwarring bij het
gebruik van gemeenschappelijke standpunten en gemeenschappelijke optredens ;
13 . betreurt dat de Commissie, ofschoon het Europees Parlement herhaaldelijk gewezen heeft op de
noodzaak om alle instrumenten uit te buiten die haar door het EU-Verdrag, en met name door artikel J.8 ,
lid 3 daarvan, worden geboden , bij de Raad geen voorstel heeft ingediend voor een gemeenschappelijk
optreden ; is van mening dat het politiek gezien noodzakelijk is dat de Commissie dit initiatiefrecht
uitoefent in sectoren waarvoor procedures voorzien zijn die overwegend van intergouvernementele aard
zijn;

14.
stelt vast dat helaas slechts drie gemeenschappelijke optredens en vijf gemeenschappelijke
standpunten van de respectievelijk tien en dertien die in 1995 werden aangenomen, kunnen worden
beschouwd als nieuwe initiatieven, omdat de meeste daarvan wijzigingen of uitwerkingen zijn van
bestaande optredens of standpunten of van resoluties van de Veiligheidsraad ;

15 . acht het gemeenschappelijk optreden over de anti-personeelmijnen een klein voorbeeld van wat het
optreden van de Unie zou moeten zijn op het gebied van de veiligheid — ook al liet de concrete inhoud van
deze actie het een en ander te wensen over — en met betrekking tot de internationale conferenties ; is in dit
verband van mening dat de Unie meer moet deelnemen aan internationale conferenties door middel van
gemeenschappelijke standpunten en gemeenschappelijke optredens ;
16. betreurt dat de Unie niet naar de Conferentie van Barcelona is gegaan met een duidelijk
omschreven gemeenschappelijk standpunt, zoals het EP had verzocht, en acht het moeilijk te begrijpen dat
er geen algemeen gemeenschappelijk standpunt bestaat met betrekking tot voormalig Joegoslavië of
Algerije ;

17 . betreurt het dat het Parlement te New York niet vertegenwoordigd was op de Conferentie voor
herziening en verlenging van het Non-proliferatieverdrag (NPV) en betreurt het verder dat het
voorzitterschap tijdens de conferentie geen enkele aandacht heeft geschonken aan de positieve
beleidsvoorstellen van het Parlement ;

18 . betreurt dat bij de tenuitvoerlegging van de belangrijkste vernieuwingen van het EU-Verdrag in
1995 nauwelijks vooruitgang is geboekt met de gemeenschappelijke optredens, de gemeenschappelijke
standpunten en de vaststelling van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid, en acht het teleurstellend dat,
meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag, de Raad voor de uitvoering van een
gemeenschappelijk optreden nog geen gebruik heeft gemaakt van de stemming overeenkomstig artikel
J.3 , lid 2 ;

19 . betreurt het dat de Raad in vele gevallen in het geheel niet heeft gereageerd op zijn aanbevelingen
en oproepen ten aanzien van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (met name met
betrekking tot ex-Joegoslavië , Turkije, Tsjetsjenië en Wit-Rusland);
20.
is van mening dat, als men op de ingeslagen weg verder gaat, het moeilijk zal zijn het in artikel B
van het EU-Verdrag vastgelegde doel te bereiken, te weten de bevestiging van de identiteit van de Unie op
het internationale vlak ;

21 . erkent dat de lid-staten op het gebied van het veiligheidsbeleid uiteenlopende historische
ervaringen hebben en acht het derhalve noodzakelijk behoedzaam de verschillen in de bestaande
gezichtspunten met elkaar te verzoenen, in het bijzonder op het gebied van veiligheid en defensie ;
22 . is van oordeel dat een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid dat op de preventie van conflicten
gericht is, in de eerste plaats vereist dat er een orgaan komt, dat voorstellen doet voor het definiëren van dit
beleid en voor de initiatieven voor de uitvoering ervan en ten tweede dat er zowel civiele als militaire
eenheden beschikbaar zijn voor deelname aan vredebewaringsoperaties en humanitaire missies en dat de
Unie haar militaire inspanningen op deze gebieden zou moeten concentreren ;
23 .
is in dit verband van mening dat in het kader van een gemeenschappelijk defensiebeleid de
mogelijkheid in overweging moet worden genomen van de oprichting van een Europees vredeskorps, dat
humanitaire acties kracht kan bijzetten, zijn invloed kan doen gelden bij de vreedzame oplossing van
conflicten, het uitbreken van nieuwe conflicten kan helpen voorkomen en zorg kan dragen voor de nodige
vertrouwenwekkende maatregelen ;
24.
is van oordeel dat de buitengrenzen van de lid-staten als buitengrenzen van de Europese Unie
moeten worden beschouwd en dat er solidariteit moet worden betracht ingeval deze grenzen worden
betwist ;
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25 . merkt op dat het accepteren van het feit dat de lid-staten van de Europese Unie relaties van
uiteenlopende aard met de WEU hebben de noodzakelijke integratie niet ten goede is gekomen ;
26 . wijst op de belangrijke rol die de nationale diplomatieke diensten spelen bij de vorming van het
buitenlands beleid en de geringe impuls die daaraan is gegeven om zich aan te passen aan de nieuwe
werkelijkheid die de integratie van Europa is ;
27 .
stelt vast dat er nog steeds geen als zodanig herkenbaar studiecentrum is dat in staat is de risico's en
bedreigingen vanuit Europees oogpunt te beoordelen en dat, naast de verschillende diplomatieke diensten
van de lid-staten, deze rol nog steeds wordt vervuld door het uit diverse diensten van de Commissie, het
secretariaat-generaal van de Raad, het Coreper, het Politiek Comité en verschillende comités van
deskundigen bestaande kader;

28 . betreurt dat het niet mogelijk is geweest te komen tot een Interinstitutioneel Akkoord over de
toepassing van artikel J.7 van het EU-Verdrag en dringt er bij de Raad op aan dat hij het Parlement
regelmatig op de hoogte houdt van de ontwikkeling van het GBVB en het van tevoren raadpleegt over de
gemeenschappelijke standpunten en optredens die hij van plan is vast te stellen , het ten spoedigste alle
ontwerp-verklaringen en ontwerp-besluiten doet toekomen en het een redelijke termijn geeft om eventuele
reserves tegen deze of gene tekst te uiten voordat deze wordt gepubliceerd ;
29 .
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
parlementen van de lid-staten .

9. Kinderontvoering
B4-0869/96

Resolutie over de ontvoering van kinderen uit huwelijken waarvan de echtgenoten een verschillende
nationaliteit hebben, in de lid-staten

Het Europees Parlement,

— onder verwijzing naar zijn vele resoluties over het welzijn van kinderen, in het bijzonder zijn
resoluties van 26 mei 1989 (') en 9 maart 1993 (2) over de ontvoering van kinderen , en zijn resolutie
van 8 juli 1992 over een Europees handvest van de rechten van het kind (3),
— gezien de verklaring van januari 1996 van de fungerend voorzitter van de Raad over de noodzaak van
meer samenwerking tussen de lid-staten in juridische en gerechtelijke zaken , en de lopende
werkzaamheden op dat gebied,
— gelet op de conventie van Brussel van 27 september 1968 over de rechtspraak en de uitvoering van
vonnissen in burgerlijke en handelszaken (4),
A. overwegende dat de openstelling van de grenzen en het vrijer verlopend verkeer tot gevolg hebben dat
er veel meer huwelijken tussen partners van verschillende nationaliteit zijn ,
B. overwegende dat er bij het mislukken van dergelijke huwelijken meningsverschillen over het
hoederecht over de kinderen en bezoekregelingen kunnen ontstaan , en dat zulke situaties dikwijls op
de spits gedreven worden door verschillende cultuur en tradities, en ook door verschillen in de
wettelijke systemen volgens het land,
(')
(2)
(')
(4 )
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C. overwegende dat dit soort situaties in veel gevallen tot gevolg kunnen hebben dat het kind of de
kinderen ontvoerd worden door de ouder die niet de nationaliteit van het land van verblijf heeft,

D. overwegende dat het in zijn genoemde resolutie over een Europees handvest van de rechten van het
kind het recht van kinderen op contact met hun beide ouders benadrukt heeft, ook als één van beiden
in een ander land woont,

E. overwegende dat er beslist procedures ingesteld moeten worden om geschillen vlug bij te leggen en
ervoor te zorgen dat de belangen van het kind het zwaarst wegen,
F. overwegende dat er al twee juridische instrumenten voor het hoederecht en de ontvoering van
kinderen bestaan :

— de conventie van Luxemburg van 20 mei 1980 van de Raad van Europa over de erkenning en
uitvoering van besluiten over het hoederecht over kinderen ,
— de conventie van Den Haag van 25 oktober 1980 over de civielrechtelijke aspecten van
ontvoering van kinderen naar het buitenland,
G. overwegende dat weliswaar 14 EU-lid-staten de conventie van Den Haag geratificeerd hebben, maar
dat de toepassing van een aantal bepalingen van land tot land verschilt,
H. overwegende dat door de niet geharmoniseerde procedures en de verschillende interpretaties van de
vrijstellingsclausules, de burgers van bepaalde landen die de conventie ondertekend hebben , menen
dat ze gediscrimineerd worden,
I.

overwegende dat gevallen van kinderontvoering soms behandeld worden door rechtbanken die niet
vertrouwd zijn met de procedures van de conventie van Den Haag ,

J.

overwegende dat niet alle lid-staten in dergelijke gevallen rechtshulp verlenen,

K. overwegende dat zijn Voorzitter in samenwerking met de Commissie verzoekschriften een Europese
bemiddelaar aangesteld heeft voor gevallen van kinderen die ontvoerd zijn naar het buitenland,
L. overwegende dat de bemiddelaar hoe langer hoe meer aanvragen voor geschillen tussen burgers van
de lid-staten krijgt,
1.
onderstreept dat er meer samenwerking tussen de lid-staten van de Europese Unie in juridische en
gerechtelijke zaken nodig is ;
2.
doet een oproep voor herziening van de conventie van Brussel van 27 september 1968 om het
toepassingsgebied uit te breiden tot de status en rechtspositie van natuurlijke personen, en het
huwelijksstelsel ,

3.
doet een oproep tot de lid-staten van de EU om na te denken over hun ongelijke toepassing van de
conventies van Den Haag en Luxemburg en om gezamenlijke inspanningen te leveren om de procedures te
harmoniseren ,

4. herinnert de Commissie en de Raad aan zijn herhaalde oproep voor een specifiek juridisch
instrument van de Gemeenschap, dat
—

procedures voor automatische uitvoering van rechterlijke bevelen vastlegt die uitgevaardigd worden
op de plaats van ontvoering,

— de onmiddellijke en snelle terugkeer van ontvoerde kinderen vergemakkelijkt,
— het bezoekrecht regelt, ook voor natuurlijke kinderen,

— de gronden voor de weigering om rechterlijke bevelen uit het buitenland te erkennen en uit te voeren,
beperkt,
— ervoor zorgt dat er automatisch en onvoorwaardelijk rechtshulp geboden wordt ;
5.
meent dat gevallen van kinderontvoering behandeld moeten worden door gespecialiseerde instanties
die vertrouwd zijn met de procedures van de toepasselijke conventies, en vraagt de lid-staten
gecentraliseerde rechtbanken aan te wijzen om dat soort gevallen te behandelen,

6.
verzoekt de Commissie nogmaals een mededeling over alle aspecten van de ontvoering van kinderen
naar het buitenland in een Europese ruimte zonder grenzen op te stellen ,
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7 . verzoekt de Commissie verslag te komen uitbrengen over de vorderingen bij de opname van deze
aangelegenheid in de onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomsten met derde landen ,
8.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, de
regeringen van de lid-staten, en ter informatie aan de Raad van Europa en de conferentie van Den Haag
over het internationale privaatrecht.

10. Marktordening in de sector schape- en geitevlees
A4-0221/96

Resolutie over het Speciaal verslag nr. 3/95 over de tenuitvoerlegging van de interventiemaatregelen
in het kader van de marktordening in de sector schape- en geitevlees
Het Europees Parlement,

— onder verwijzing naar het Speciaal verslag nr. 3/95 van de Rekenkamer over de tenuitvoerlegging van
de interventiemaatregelen in het kader van de marktordening in de sector schape- en geitevlees ('),
— gelet op artikel 188 C van het EG-Verdrag,

— gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie landbouw
en plattelandsontwikkeling (A4-0221 /96),
A. overwegende dat de schapen- en geitenteelt in een groot aantal gebieden in de Europese Unie waar het
moeilijk is andere bedrijfstakken te vestigen de enige activiteit van economisch belang is en derhalve
een beslissende bijdrage levert tot de instandhouding van de menselijke bewoning,
B. overwegende dat de produktie van schape- en geitevlees vrijwel altijd op extensieve wijze geschiedt
en derhalve met name voldoet aan ecologische criteria,

C. overwegende dat er in de Unie geen overschotten bestaan van schape- en geitevlees, maar dat bijna
20% van de behoefte moet worden gedekt door invoer,
D. overwegende dat het gelukt is de uitgaven voor de produktie van schape- en geitevlees op de
begroting van de Europese Unie sinds het begin van de jaren ' 90 te stabiliseren op circa 2 miljard ecu
per jaar,

E. overwegende dat deze middelen een grote spreiding kennen, circa 600.000 bedrijven premies
ontvangen en circa 80% van het dierenbestand wordt gehouden in achtergebleven gebieden,
F. overwegende dat de gemeenschappelijke marktordening in de sector schape- en geitevlees niet alleen
aanzienlijke financiële gevolgen heeft voor de begroting van de Unie, maar ook een financiële last
betekent voor de communautaire uitgaven in de sector rund- en kalfsvlees,
G. overwegende dat, zoals wordt opgemerkt in het uitstekende, maar zeer kritische verslag van de
Rekenkamer, zowel het mechanisme als de tenuitvoerlegging en de controle van de interventiemaat
regelen ernstige tekortkomingen vertonen,

1 . onderschrijft volledig de bevindingen en conclusies van de Rekenkamer en verzoekt de Commissie
alternatieven voor te stellen voor het huidige systeem, waarbij geleidelijk alleen aan probleemgebieden
steun wordt verleend en tegelijkertijd criteria worden ingevoerd voor milieubescherming en ruimtelijke
ordening, zoals de Rekenkamer voorstelt;
2.
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in alle lid-staten bij het beheer van de marktordening
dezelfde statistische methode wordt gebruikt en een vergelijkbaar controleniveau tot stand wordt gebracht
en dat met name de reeds bestaande voorschriften voor risicoanalyses op dezelfde wijze worden
geïnterpreteerd en ook worden toegepast en dat de aanbevelingen van de Rekenkamer om een
dierenregister bij te houden worden gevolgd ;
(')

PB C 285 van 28.10.1995 , blz . 1 .
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3.
verzoekt de Commissie zich er in verband met het sinds het verkoopseizoen 1995 verplichte register
van schapen en geiten van te overtuigen dat de in de afzonderlijke lid-staten voorgeschreven registers
voldoen aan de vereisten van de communautaire regelgeving en in elke lid-staat een uniform of op
nationaal niveau gecoördineerd register wordt toegepast;
4.
verzoekt de lid-staten meer zorg te besteden aan de aan de Commissie te verstrekken statistische
gegevens en zich strenger te houden aan de termijnen voor de verstrekking hiervan ;

5.

is van oordeel dat de premies niet betaald mogen worden wanneer de indieners van de aanvragen

zich niet aan de voorschriften houden ;

6.
verzoekt de Commissie zorg te dragen voor een uniforme procedure voor de vaststelling van de
marktprijzen in de lid-staten ;

7.
verzoekt de Commissie het op marktprijzen gebaseerde mechanisme van premies ter verzekering
van de inkomens op het platteland nader te onderzoeken, vooral met het oog op de premiesystemen voor
de andere agrarische activiteiten in dezelfde regio, en aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek
nadere voorstellen te doen ;

8.

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

van Landbouw van de lid-staten .

11 . Stopzetting kernproeven
B4-0890, 0900, 0908, 0935, 0945 en 0950/96

Resolutie over het verdrag inzake een algeheel verbod op kernproeven

Het Europees Parlement,

— gelet op zijn eerdere resoluties over kernproeven en het Verdrag inzake een algemeen verbod op
kernproeven (CTBT),
A. opnieuw zijn standpunt bevestigend dat zo spoedig mogelijke sluiting van een verdrag inzake een
algeheel verbod op kernproeven met nuloptie wenselijk is,
B. onder verwijzing naar de plechtige verklaring van de staten die partij zijn bij het Non
proliferatieverdrag op de Conferentie van 1995 over herziening en uitbreiding, om voor het eind van
1996 een CTBT te sluiten, hetgeen vervolgens door de 50ste bijeenkomst van de Algemene
Vergadering van de VN is bekrachtigd,
C. met bezorgdheid vaststellend dat de Ontwapeningsconferentie (CD) in Genève de termijn van 28 juni
1996 als datum voor de afronding van de onderhandelingen voor het CTBT niet heeft gehaald,
overwegende dat de partijen volgens plan op 29 juli opnieuw bijeen zullen komen om de definitieve
compromis-tekst te behandelen ,
D. de toegewijde werkzaamheden van ambassadeur Ramaker toejuichend, voorzitter van het ad
hoc-comité van de CD voor een verbod op kernproeven, om het CTBT tot stand te brengen, en
erkennend dat het ontwerp voor een CTBT dat ambassadeur Ramaker op 28 juni 1 996 heeft ingediend

een waardevolle bijdrage is voor een zo spoedig mogelijke afronding van de onderhandelingen,
E. overwegende dat kwesties zoals de inwerkingtreding, inspecties ter plaatse en de preambule van het
Verdrag nog niet zijn geregeld wanneer de CD op 29 juli 1996 opnieuw bijeenkomt en dat het Verdrag
uiterlijk op 12 augustus aan de Algemene Vergadering van de VN moet worden voorgelegd,
F.

overwegende dat moet worden gezorgd voor spoedige ondertekening, ratificering en inwerkingtre
ding van een CTBT, omdat dit essentieel is voor het voorkomen van de verspreiding van kernwapens,

G. overwegende dat het Verenigd Koninkrijk hogere eisen stelt in verband met de inwerkingtreding van
het Verdrag dan andere naties,
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H. bezorgd over het feit dat India heeft laten blijken het Verdrag alleen te willen ondertekenen als een
tijdschema voor de vernietiging van de bestaande kernwapens zou worden vastgesteld,

I.

betreurend dat één kernmogendheid, de Volksrepubliek China, haar nucleaire testprogramma nog
voortzet,

1 . dringt er bij de leden van de Ontwapeningsconferentie op aan zo spoedig mogelijk de onderhande
lingen voor een algemeen verbod op kernproeven af te ronden, in ieder geval uiterlijk op 1 2 augustus
1996, zodat de ondertekening nog voor afloop van de 51ste zitting van de Algemene Vergadering van de
VN kan plaatsvinden ;
2.
verzoekt de lid-staten van de Europese Unie die zitting hebben in de CD hun volledige steun te geven
om tot een spoedige en geslaagde afsluiting van de onderhandelingen te komen ;
3.
verzoekt de lid-staten van de Europese Unie die zitting hebben in de CD te streven naar een minder
gecompliceerde bepaling betreffende de inwerkingtreding , waardoor het Verdrag zo spoedig mogelijk van
kracht kan worden ;

4.
verzoekt met name India en het Verenigd Koninkrijk alles in het werk te stellen om overeenstem
ming te bereiken over de oplossing van het conflict dat is ontstaan en doet opnieuw een beroep op de
Volksrepubliek China onverwijld haar nucleaire testprogramma te beëindigen ;
5.
verzoekt de Raad met klem over deze kwestie van gedachten te wisselen en te overwegen welke
steun hij kan geven met het oog op de afsluiting van de onderhandelingen, en voorts zorg te dragen voor
een snelle ondertekening , ratificering en inwerkingtreding van deze essentiële non-proliferatiemaatregel
en het Parlement voor het eind van 1996 verslag uit te brengen ;
6.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en alle leden
van de Conferentie inzake ontwapening in Genève .

12. Noodzaak tot arrestatie van aangeklaagde oorlogsmisdadigers m het voorma
lig Joegoslavië
B4-0872 en 0887/96

Resolutie over de noodzaak tot arrestatie van aangeklaagde oorlogsmisdadigers in het voormalig
Joegoslavië

Het Europees Parlement,

— gelet op de overeenkomst van Dayton , en met name artikel IX hiervan,
—

gezien zijn eerdere resoluties over dit onderwerp, en met name zijn resolutie van 20 juni 1 996 over de
verkiezingen in Bosnië-Herzegovina ('),

A. overwegende dat de verkiezingen in Bosnië-Herzegovina gepland zijn voor 14 september 1996,
B. overwegende dat het democratisch proces in Bosnië-Herzegovina niet ten uitvoer kan worden gelegd
zolang de aangeklaagde oorlogsmisdadigers nog posities met macht en invloed bekleden,

C. gesterkt in zijn overtuiging na de recente verhoren voor het Internationaal Tribunaal voor
oorlogsmisdaden in Den Haag, waar door de getuigenissen van hen die aan de bloedbaden in
Srebrenica zijn ontkomen en dankzij dit recente onderzoek van massagraven nieuwe bewijzen van
oorlogsmisdaden aan het licht zijn gekomen ,
1.
is verheugd over de voortzetting van de werkzaamheden van het Internationaal Tribunaal voor
oorlogsmisdaden, die onder meer hebben geleid tot de uitvaardiging van internationale arrestatiebevelen
tegen de aangeklaagde oorlogsmisdadigers dr. Radovan Karadzic en generaal Ratko Mladic ;
(')

Deel II , punt 9 van de notulen van die datum .
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2.
benadrukt dat de steun die Karadzic en Mladic nog steeds genieten de partijen bij de overeenkomst
van Dayton niet mag afbrengen van hun besluit deze lieden te arresteren , te berechten en te veroordelen ;

3 . doet een beroep op de VN-Veiligheidsraad om IFOR-commandanten opdracht te verlenen prioriteit
te geven aan de aanhouding van de beschuldigden tegen wie de ernstigste aanklachten zijn ingediend ;
4.
verzoekt de IFOR-commandanten een geloofwaardig en snel actieplan op te stellen om Karadzic en
Mladic voor 14 september 1996 te arresteren ;

5.
verzoekt, gelet op de risico 's die een dergelijk optreden noodzakelijkerwijze met zich brengt, de EU ,
de NAVO en de OVSE om de IFOR-operatie onmiddellijke politieke en logistieke steun te verschaffen ;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen
van de lid-staten , de VN-Veiligheidsraad, het IFOR-hoofdkwartier, de regeringen van Bosnië-Herzego
vina, Kroatië en de Joegoslavische Federatie, de Hoge Vertegenwoordiger Carl Bildt en de president van
het Internationaal Tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag .

13 . Mensenrechten

a) B4-0873, 0883, 0895 , 0899, 0919, 0924 en 0944/96

Resolutie over de politieke situatie en de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Birma

Het Europees Parlement,

— onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over Birma,
—

gezien de verklaring van de Raad van 5 juli 1996 over de politieke toestand in Birma, waarin de
SLORC (State and Law Order Restauration Council ) uitdrukkelijk wordt gevraagd de fundamentele
rechten van het Birmaanse volk te eerbiedigen .

—

gezien de verklaring van de Raad van 8 juli 1996 over de dood van consul James L. Nichols, waarin
uitdrukkelijk wordt gevraagd om een onderzoek door de Verenigde Naties naar deze zaak,

A. vervuld met leedwezen over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten Birma,
B. ontzet en bedroefd over het overlijden op 22 juni 1996 van James L. Nichols, honorair consul van
Noorwegen, Denemarken, Finland en Zwitserland te Rangoon, zes weken nadat hij ondanks zijn
slechte medische toestand gevangen werd gezet wegens het zonder toestemming gebruiken van
telefoons en faxapparatuur in zijn huis,
C. verbijsterd over berichten van verscheidene mensenrechtenorganisaties volgens welke consul Nichols
werd gemarteld door hem dagenlang slaap en mogelijk ook noodzakelijke medicijnen te onthouden ,

D. geschokt door het feit dat de Birmaanse autoriteiten hebben nagelaten de regeringen van de landen
waarvoor de heer Nichols als consul optrad officieel op de hoogte te stellen van de redenen voor zijn
arrestatie ,

E. betreurend dat de SLORC zo onmenselijk was om te weigeren het lichaam van James L. Nichols vrij
te geven voor zijn gezin of het toe te staan zijn begrafenis bij te wonen ,
F.

overwegende dat de vrijlating van Aung San Suu Kyi van haar huisarrest in juli 1995 in Birma niet
heeft geleid tot een overgang naar de democratie, maar dat de SLORC onlangs meer dan 250 leden
van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van het niet bijeengeroepen parlement heeft
gearresteerd en op 6 juni een nieuwe wet heeft ingevoerd, waarbij politieke kritiek en spreken in het
openbaar kunnen worden bestraft met maximaal 20 jaar gevangenisstraf,

G. gezien de schatting van het IMF dat dwangarbeid in 1 994/ 1 995 3,1% van het BBP in Birma uitmaakte,
hetgeen een duidelijk bewijs is dat dwangarbeid systematisch door de SLORC wordt toegepast,
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H. overwegende dat Aung San Suu Kyi, de democratisch gekozen leider van Birma, de internationale
gemeenschap heeft gevraagd economische sancties tegen de SLORC in te stellen ,
I.

overwegende dat alle buitenlandse rechtstreekse investeringen in Birma, met inbegrip van investe
ringen door Europese bedrijven, moeten plaatsvinden door middel van joint-ventures met bedrijven of
financiële instellingen die volledig in het bezit zijn van de Birmaanse militaire machthebbers,

J.

overwegende dat de EU de bevordering van de democratie en eerbiediging van de mensenrechten als
integrerend onderdeel van haar betrekkingen met derde landen beschouwt,

K. overwegende dat de Raad krachtens artikel J.2 van het VEU een gemeenschappelijk standpunt kan
bepalen inzake elk vraagstuk van algemeen belang op het gebied van het buitenlands en
veiligheidsbeleid,
L. overwegende dat de Deense regering met algemene steun van het Deense parlement de EU op de
Raadszitting van ministers van Buitenlandse Zaken van 15 en 16 juli jl . heeft voorgesteld te besluiten
verdere maatregelen tegen Birma te treffen, zoals een verbod op de invoer uit Birma in de EU en
beperking van de visaverlening door de lid-staten aan leden van de SLORC,
1.
veroordeelt de willekeurige arrestatie door de Birmaanse autoriteiten van James L. Nichols ten
stelligste, in het bijzonder het feit dat de autoriteiten hebben geweigerd te voldoen aan de herhaalde
Deense verzoeken hem door een arts te laten behandelen, hoewel zij volledig op de hoogte waren van het
feit dat de consul — gezien zijn zwakke gezondheid — zwaar afhankelijk was van medicijnen, die hem
tijdens zijn hechtenis werden ontzegd, en geeft uiting aan zijn medeleven met de familie van de heer
Nichols ;

2.
verzoekt de SLORC volledige en bevredigende uitleg te geven over de omstandigheden waaronder
James L. Nichols in de gevangenis is overleden ;
3.
spreekt zijn veroordeling uit over de militaire dictatuur in Birma, die de mensenrechten in dat land
blijft schenden ;
4.
veroordeelt de weigering van de SLORC om regeringsvertegenwoordigers van de EU-lid-staten toe
te staan Aung San Suu Kyi te bezoeken ;

5 . bevestigt zijn mening dat de SLORC niet in staat bleek met de EU samen te werken in de vorm van
enige opbouwende samenspraak die zou kunnen zorgen voor overgang tot de democratie en eerbiediging
van de mensenrechten, en dat de EU derhalve thans stappen zou moeten ondernemen om de SLORC zowel
politiek als economisch te isoleren ;
6.
steunt de huidige opschorting van de steunverlening van de EU aan Birma wegens de mensenrech
tenreputatie van het land ;

7. steunt als een wenselijke eerste stap de voorstellen van de Deense regering en betreurt dat de Raad
deze voorstellen tot dusver nog niet heeft omgezet in een gemeenschappelijk standpunt ;
8.
is van mening dat buitenlandse rechtstreekse investeringen in Birma een belangrijke financiële
bijdrage opleveren voor de SLORC, maar de Birmaanse bevolking zelfs indirect geen voordelen bieden ;

9. spreekt derhalve zijn voldoening uit over de recente besluiten van Carlsberg en Heineken om al hun
investeringen in Birma stop te zetten ;
10. verzoekt alle lid-staten van de Europese Unie en de Aziatische buurlanden maatregelen te nemen
met het oog op het voorkomen van investeringen door brouwerijen en andere bedrijven uit buurlanden en
EU-lid-staten ;

11 . verzoekt de Raad volledig te voldoen aan het verzoek van Aung San Suu Kyi dat de EU
economische sancties tegen de SLORC treft door het verbreken van alle banden tussen de Europese Unie
en Birma, die zijn gebaseerd op handel, toerisme en investeringen in Birma door Europese bedrijven ;
12.
verzoekt de Commissie de toepassing van de algemene preferentieregeling op te schorten voor alle
door Birma naar de EU uitgevoerde produkten, gezien het duidelijke en systematische gebruik van
dwangarbeid in Birma en een totale boycot in te stellen van economische en handelsbetrekkingen ;
13 .
is van oordeel dat deze boycot gehandhaafd dient te worden totdat het militair bewind met een
bevredigend antwoord komt wat betreft de toedracht van de dood van James L. Nichols , een einde maakt
aan de schending van de mensenrechten, het verbod op de Nationale Liga voor Democratie opheft en zich
tot een volledig herstel van de democratie verplicht;
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14.
verzoekt de Raad en de Commissie uiting te geven aan de grote ongerustheid van de Europese Unie
over de recente ontwikkelingen in Birma, wanneer zij op 22 juli a.s. bijeenkomen met het Regionale
Forum van de ASEAN, waarvan Birma onlangs lid is geworden als waarnemer en verzoekt de
ASEAN-landen Birma niet als volwaardig lid te accepteren ;
15 .
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de SLORC,
de NLD, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de directies van alle Europese bedrijven die in
Birma investeren .

b) B4-0949 en 0959/96

Resolutie over Cyprus
Het Europees Parlement,

A. gezien de moord op de bekende Turks-Cypriotische schrijver en journalist Kutlu Adali in het bezette
deel van Nicosia op Cyprus op 6 juli 1996,

B. overwegende dat in de afgelopen twee jaar een escalatie van terroristische activiteiten in het bezette
deel van Cyprus is opgetreden waaronder het opblazen van particuliere huizen en auto's , kantoren,
nachtclubs, banken en politieke centra,
C. overwegende dat ondanks deze duidelijke stijging niemand tot dusverre de verantwoordelijkheid voor
deze acties heeft opgeëist, geen verdachten zijn geïdentificeerd of arrestaties hebben plaatsgevonden,
D. overwegende dat de sociale spanningen bewust zijn opgevoerd door de illegale vestiging van
tienduizenden Turken van het vasteland, hetgeen in strijd is met de Conventie van Genève,
E. overwegende dat de progressieve Turks-Cyprioten die beseffen dat het Cypriotische probleem moet
worden opgelost in de context van het EU-lidmaatschap, vaak het doelwit zijn van dit soort aanvallen ,

1.
laakt de moord op Kutlu Adali, een bekend Turks-Cypriotisch intellectueel, schrijver en journalist,
op zaterdag 6 juli 1996 in het bezette deel van het Cypriotische Nicosia, en het ontoereikende optreden van
de kant van de overheid om de daders te berechten ;

2.
is ernstig bezorgd wegens de escalatie van terroristische activiteiten en het ontbreken van positieve
maatregelen van de kant van de bestuursautoriteiten om de verantwoordelijken te berechten ;

3 . verzoekt de internationale gemeenschap de progressieve en democratische Turks-Cypriotische
bewegingen te steunen die zich proberen te verzetten tegen elke poging om hun gemeenschappelijke
identiteit en erfgoed te terroriseren en te vernietigen ;
4.
onderstreept het belang van het aangaan van toetredingsonderhandelingen met de Republiek Cyprus,
die lid wenst te worden van de Europese Unie, hetgeen ertoe zal bijdragen dat een duurzame en
rechtvaardige oplossing wordt gezocht voor de Cyprus-kwestie , waardoor de mensenrechten van alle
Cyprioten beschermd en bevorderd worden ;

5.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de speciale
vertegenwoordiger voor Cyprus van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de speciale
vertegenwoordiger voor Cyprus van het Verenigd Koninkrijk, de speciale vertegenwoordiger van het Ierse
voorzitterschap en de regeringen van Turkije en Cyprus.
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c)

B4-0874, 0927 en 0940/96

Resolutie over de Vietnamese bootvluchtelingen

Het Europees Parlement,

— gezien zijn eerdere resoluties over deze kwestie en zijn advies van 16 februari 1996 over het voorstel
voor een verordening van de Raad inzake hulpoperaties voor verdrevenen (vluchtelingen, ontheem
den en repatrianten) in Aziatische en Latijnsamerikaanse ontwikkelingslanden ('),
A. onder verwijzing naar de massale ontsnapping van Vietnamezen uit het Whitehead-kamp in Hong

Kong op 10 mei 1996,

B. overwegende dat een bedrag van 17 miljoen ecu aan Europese steun voor het hulpprogramma voor
Vietnamese repatrianten is uitgetrokken,

C. overwegende dat de Hoge Commissaris van de VN voor de vluchtelingen (UNHCR) de financiële
steun voor de vluchtelingenkampen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Hong Kong, op 30 juni
1996 heeft stopgezet en dat vele vluchtelingen momenteel als gevolg van de sluiting van kampen naar
Vietnam worden gerepatrieerd,
D. overwegende dat nog ongeveer 25.000 Vietnamese bootvluchtelingen in kampen in Azië verblijven ,
waarvan zo'n 15.000 in Hong Kong,
E. overwegende dat een zeer grote meerderheid van de vluchtelingen zich tegen repatriëring naar
Vietnam verzet,

F. overwegende dat China de regering van Hong Kong onder druk heeft gezet om de vluchtelingen
kampen daar te ontruimen voordat China in 1 997 het gezag overneemt,
G. overwegende dat ongeveer 50.000 bootvluchtelingen vrijwillig uit Hong Kong zijn teruggekeerd in
het kader van een in 1992 gestart VN-programma, terwijl de autoriteiten van Hong Kong ten minste
2.000 mensen onder dwang hebben gedeporteerd,
1.
spreekt zijn scherpe veroordeling uit tegen het gebruik van geweld tegen asielzoekers en tegen het
feit dat de pers en onafhankelijke waarnemers bij de uitzettingen niet worden toegelaten;

2.
is bezorgd over onofficiële berichten dat degenen die worden uitgezet geboeid zijn en worden
geïntimideerd;
3.
verzoekt de UNHCR het geval van elke Vietnamees zorgvuldig te onderzoeken, om ervoor te zorgen
dat niemand die vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève is, gedwongen wordt naar Vietnam
terug te keren ;
4.
is van oordeel dat bootvluchtelingen die niet als politieke vluchtelingen worden beschouwd en in
Hong Kong in kampen worden vastgehouden, van uitzetting gevrijwaard moeten zijn, evenals degenen die
in vluchtelingenkampen verblijven ;
5.
verzoekt de lid-staten van de VN een vestigingsmogelijkheid te bieden aan de personen die de
vluchtelingenstatus hebben verkregen , maar nog steeds nergens heen kunnen ;

6. doet een beroep op de Vietnamese autoriteiten om terugkerende burgers op geen enkele wijze te
bestraffen voor het feit dat zij het land ontvlucht zijn ;
7.

dringt bij de UNHCR aan op uitbreiding van het repatriëringsprogramma om gedwongen deportatie

te voorkomen ;

8.
verzoekt de Commissie de steunverlening voor het Comprehensive Plan of Action (CPA) voor de
vluchtelingen uit Indochina te heroverwegen, met name om ervoor te zorgen dat er geen Europese steun
gaat naar gedwongen terugkeer;
9.
dringt er bij de autoriteiten van Hong Kong op aan om in de vluchtelingenkampen te zorgen voor
menswaardige levensomstandigheden ;
(')

PB C 65 van 4.3.1996 , blz . 215 .
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10. dringt er bij China op aan hetzelfde te doen wanneer dat land Hong Kong overneemt en niet langer
te verlangen dat alle bootvluchtelingen worden verwijderd voordat Hong Kong aan China wordt
overgedragen ;

1 1 . onderstreept de noodzaak van internationale samenwerking en financiële steun om het vraagstuk
van de vluchtelingen uit Vietnam op te lossen ;
12 . betuigt zijn solidariteit met de hulpverleners, onafhankelijke advocaten en mensenrechten
waarnemers die zich inzetten voor de rechten van degenen die in kampen worden vastgehouden ;
13 .
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de UNHCR,
de regering van Hong Kong en de regering van China.

d) B4-0892, 0917 en 0930/96

Resolutie over de mensenrechten in Ethiopië

Het Europees Parlement,

— gezien zijn eerdere resoluties over Ethiopië, en met name die van 27 oktober 1994 over de
mensenrechten in Ethiopië ('),
A. gezien het belang van het democratische en institutionele ontwikkelingsproces in Ethiopië,
B. overwegende dat de eerbiediging van de rechten van de mens, de democratische beginselen en de
rechtsstaat essentiële elementen van de herziene Vierde Overeenkomst van Lomé vormen ,

C. verontrust over de willekeurige arrestatie van de heer Taye Woldesemayat, voorzitter van de
„Ethiopian Teachers ' Association", op de luchthaven van Addis Abbeba bij zijn terugkeer uit Europa
waar hij een aantal lezingen had gegeven,

D. overwegende dat Dr. Taye Woldesemayat sinds zijn arrestatie ieder contact met zijn advocaat en zijn
familie is ontzegd,

E. overwegende dat leden van de Ethiopische Bond van Leraren de afgelopen vier jaar te maken hebben
gehad met intimidatie,
F. bezorgd over de onrechtmatige gevangenhouding van de heer Abera Yemane Ab, die bij zijn
terugkeer uit de Verenigde Staten in Ethiopië werd gearresteerd en sinds december 1 993 gevangen zit,

1 . verzoekt, aangezien een aanklacht ontbreekt om onmiddellijke vrijlating van de heer Taye
Woldesemayat en herhaalt zijn eis tot vrijlating van de heer Abera Yemane Ab en Professor Asrat
Woldeyes ;
2. verzoekt de Ethiopische autoriteiten de „Ethiopian Teachers' Association" volledige vrijheid van
meningsuiting en handelen te garanderen ;
3 . is van mening dat de democratische rechten van de burgermaatschappij en de onafhankelijkheid
hiervan ten volle moeten worden geëerbiedigd;
4.
erkent de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de mensenrechten, doch verzoekt de Raad en
de Commissie de Ethiopische autoriteiten op de hoogte te stellen van zijn bezorgdheid over de volledige
eerbiediging van de mensenrechten in Ethiopië ;
5.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Ethiopische
regering, de OAE, de Mensenrechtencommissie van de OAE en de co-voorzitters van de Paritaire
Vergadering ACS/EU .
(')

PB C 323 van 21.11.1994 , blz . 170 .
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e)

B4-0885/96

Resolutie over de eerbiediging van de mensenrechten in de Filippijnen en de slechte behandeling van
Father Shay Cullen

Het Europees Parlement,
A. overwegende dat Father Shay Cullen directeur is van een tehuis voor misbruikte kinderen in
Olongapo in de Filippijnen, en actief betrokken is bij de bestrijding van de kinderpornografie en bij
inspanningen om kinderprostitutie een halt toe te roepen ,

B. overwegende dat hij regelmatig het slachtoffer is geweest van zowel verbale als fysieke intimidatie ,
C. overwegende dat Father Cullen , toen hij op 13 juni 1996 aan een vreedzaam protest deelnam, op
gewelddadige manier werd gearresteerd waarbij hij door de politie werd geschopt en in de boeien
geslagen,
D. overwegende dat Father Cullen en zijn medewerker Maglaqui geen adequate medische behandeling
ontvingen en later een medische behandeling moesten ondergaan ,
E. overwegende dat er nu bedreigingen zijn geuit tegen het leven van Father Cullen en tegen dat van zijn
assistent en juridisch adviseur,

1 . doet een beroep op de Filippijnse autoriteiten om de mensenrechten en de rechtsstaat ten volle te
doen eerbiedigen en de levens van Father Cullen en zijn medewerkers te beschermen ;
2. doet een beroep op de Commissie om ervoor te zorgen dat in al haar contacten met de Filippijnen
prioriteit wordt gegeven aan de eerbiediging van de mensenrechten ;

3.

is ingenomen met de activiteiten van Father Cullen en zijn medewerkers in de strijd tegen

kinderprostitutie ;

4.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regering
van de Filippijnen.

f)

B4-0906 en 0937/96

Resolutie over de aantastingen van de persvrijheid in Algerije

Het Europees Parlement,
—

gezien zijn vorige resoluties over de situatie in Algerije,

A. uiterst ongerust over de arrestatie en opsluiting van de karikaturist Sjawki Amari op 4 juli en het
verschijningsverbod voor zijn blad „La Tribune", waarvan de verantwoordelijke uitgevers onder
gerechtelijk toezicht geplaatst zijn ,
B. overwegende dat de Algerijnse autoriteiten geweigerd hebben om een visum te verstrekken aan
Europese journalisten die zouden deelnemen aan een solidariteitsbijeenkomst met Algerijnse
collega's,

C. overwegende dat op 15 juli 1996 door tientallen Algerijnse journalisten en diverse onafhankelijke
dagbladen gestaakt werd voor de invrijheidstelling van Sjawki Amari en de opheffing van het
verschijningsverbod voor „La Tribune",
D. overwegende dat er in Algerije sinds mei 1993 al 53 journalisten en een twintigtal kaderleden en
bedienden van persbedrijven door terroristische groeperingen vermoord zijn, en dat het Europees
Parlement voortdurend elke vorm van terrorisme heeft veroordeeld ,

1.
meent dat censuur en toezicht op de informatie alleen maar hinderlijk kunnen zijn voor de strijd voor
democratie, de eerbiediging van de rechtsstaat en de strijd tegen het fundamentalisme ;

2.
betuigt zijn solidariteit met de Algerijnse journalisten in hun strijd tegen censuur en aantasting van
de persvrijheid en met het Nationaal Forum voor de vrijheid van meningsuiting ;
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3.
eist dat de karikaturist Sjawki Amari vrijgelaten wordt en dat het dagblad „La Tribune" opnieuw
verschijnt;

4.
vraagt de Algerijnse autoriteiten om de vrijheid van meningsuiting en informatie te eerbiedigen en
de directe en indirecte maatregelen voor censuur en controle op informatie, die tegen de pers gericht zijn ,
op te heffen ;
5 . doet een beroep op de Commissie steun te verlenen aan acties en projecten ten gunste van de vrijheid
van meningsuiting in de Algerijnse media;
6.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
Algerijnse regering .

g) B4-0876/96
Resolutie over de fatwan tegen Salman Rushdie

Het Europees Parlement,
—

gezien zijn eerdere resoluties over de zaak-Rushdie,

A. overwegende dat de fatwah tegen Salman Rushdie meer dan zeven jaar nadat deze is uitgesproken een
burger van een lid-staat nog steeds blootstelt aan de bedreiging met moord door Iraanse agenten of
religieuze fanatici ,
B. overwegende dat de „kritische dialoog" die de EU sinds april 1995 met de Iraanse regering
onderhoudt wellicht kan leiden tot een vorm van begrip tussen de EU en de Iraanse regering, die
onvoldoende waarborgen biedt voor het leven en de veiligheid van Salman Rushdie,

C. overwegende dat de theocratie in Iran fatwahs beschouwt als eeuwig en niet-intrekbaar, maar zich
krachtig uitsprekend tegen het opnemen van dit standpunt in enige verklaring die door de EU wordt
aanvaard,

D. verbolgen over ayatollah Khomeini 's poging om de vrijheid van meningsuiting in de gehele wereld te
beperken door een doodvonnis uit te spreken tegen een burger van een ander land vanwege een boek
dat deze heeft geschreven ,
E. gezien de aanhoudende Iraanse steun aan het terrorisme binnen en buiten dat land, waardoor het
noodzakelijk wordt te kiezen voor een omzichtige benadering van het bewind,

1.
verzoekt de Iraanse regering een verklaring op te stellen dat zij de fatwah op geen enkele wijze zal
uitvoeren en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat Iraanse burgers dit zullen proberen te doen ;
2. verzoekt de Raad een dergelijke verklaring te blijven verlangen, en nooit een verklaring te zullen
accepteren die niet aan de genoemde eisen voldoet;
3.
verzoekt de Raad de waarde van het voortzetten van de „kritische dialoog" te heroverwegen wanneer
de Iraanse regering niet bereid blijkt tot concessies;
4.
verzoekt de Iraanse regering alle steun aan het terrorisme, zowel aan de fatwah als anderszins ,
binnen en buiten de grenzen van Iran te beëindigen ;

5 . verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regering
en het parlement van Iran .
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h) B4-0955/96

Resolutie over de willekeurige gevangenneming van pastoor Tomislav Matanovic uit Prijedor en
zijn ouders door organen van de zogenoemde Republiek Srpska

Het Europees Parlement,

A. verontwaardigd over het feit dat pastoor Tomislav Matanovic en zijn ouders zich sinds 24 augustus
1995 zonder opgave van redenen in gevangenschap bevinden,
B. overwegende dat de autoriteiten van de zogenoemde Republiek Srpska ondanks tal van interventies
van met name kerkelijke zijde geen stappen hebben ondernomen ,

C. overtuigd dat het hierbij gaat om een verdere schending van de geest van het akkoord van Dayton en
dus om een bedreiging van de vrede,
1 . verzoekt de Raad de bemiddelaar van de Europese Unie opdracht te geven de bevoegde personen in
de zogenoemde Republiek Srpska onverwijld op te roepen pastoor Matanovic en zijn ouders vrij te laten ;
2.
verzoekt de Raad de machthebbers in de zogenoemde Republiek Srpska mede te delen dat verdere
schendingen van de mensenrechten van leden van nationale of religieuze minderheden zullen leiden tot
vastberaden maatregelen tegen hun deelrepubliek, aangezien het akkoord van Dayton ondeelbaar is ;

3.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regering
van Bosnië en de heer Carl Bildt, Hoge Vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap.

14. Taiwan

B4-0877, 0881 , 0904 en 0926/96

Resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties

Het Europees Parlement,

— gezien artikel J.7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
A. tevreden over de huidige stand van de democratie in Taiwan en de eerbiediging van de gerechtigheid,
de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in dit land,
B. verheugd dat de verkiezingen in Taiwan democratisch en zonder ongeregeldheden zijn verlopen
ondanks de openlijke agressie en provocaties van de Volksrepubliek China,
C. gezien de wens van Taiwan om deel te nemen aan de internationale hulpverlening aan ontwikkelings
landen ,

D. gezien het belang van de ontwikkeling van de politieke situatie in Taiwan voor heel Oost-Azië op
geopolitiek en economisch gebied en vanuit het oogpunt van een beleid van stabiliteit, veiligheid en
vrede in het westelijk deel van de Stille Oceaan,
E. ingenomen met de verzoenende houding van president Lee Teng-hui ten aanzien van de Volksrepu
bliek China en de hoop uitsprekend dat er een dialoog op gang zal komen tussen beide zijden van de
straat van Taiwan ,

F. ervan overtuigd dat het volk van Taiwan beter vertegenwoordigd moet zijn in de internationale
organisaties , wat in het belang van zowel Taiwan als de internationale gemeenschap zou zijn ,
G. overwegende dat de Europese Unie en haar lid-staten geen diplomatieke betrekkingen met de regering
van Taiwan onderhouden en alleen de Volksrepubliek China erkennen ,
H. gezien het belang van Taiwan als handelspartner van de Europese Unie en haar lid-staten,
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I.

overwegende dat het voor de Europese Unie en haar lid-staten belangrijk is om vriendschappelijke en
opbouwende betrekkingen te ontwikkelen met de regeringen van zowel de Volksrepubliek China als
van Taiwan ,

J.

de regeringen van de Volksrepubliek China en Taiwan aansporend om nauwer samen te werken,

K. onderstrepende dat de deelneming van Taiwan in internationale organisaties de verstandhouding
tussen China en Taiwan ten goede kan komen en een verzoening tussen beide partijen kan
vergemakkelij ken ,
L. het betreurende dat Taiwan op dit moment verhinderd wordt om ten volle bij te dragen tot de
Verenigde Naties en haar organen en onderstrepende dat de deelneming van Taiwan wenselijk en
waardevol zou zijn voor de doeltreffendheid van de VN,
1.

dringt er met klem op aan dat:

a) de Raad en de lid-staten het streven van Taiwan om beter vertegenwoordigd te zijn in internationale
organisaties op het gebied van de mensen- en werknemersrechten, economie, milieu en ontwik
kelingssamenwerking steunen, waarvan in het volkenrecht precedenten bestaan waarbij landen als
onafhankelijk en soeverein worden erkend hoewel de aard van hun diplomatieke betrekkingen en de
persoon van hun staatshoofd niet de volle symbolische uitrusting hebben van een volledige
soevereiniteit (b.v . de Britse Dominions , Amerikaans Samoa en tot voor kort Oekraïne en
Wit-Rusland ),

b) de Raad en de lid-staten de Verenigde Naties verzoeken te bekijken of een werkgroep gevormd kan
worden om zich te bezinnen op manieren waarop Taiwan zou kunnen deelnemen aan de
werkzaamheden van organen die onder de Algemene Vergadering van de VN ressorteren ;
c) de Raad en de lid-staten de regeringen van de Volksrepubliek China en Taiwan aansporen om nauwer
samen te werken in een opbouwende en vreedzame geest,

d) de Raad de Commissie dringend verzoekt om maatregelen te nemen met het oog op de opening van
een voorlichtingsbureau van de Europese Unie in Taipei ;
2.

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

15. Tsjetsjenie
B4-0891 , 0901 , 0920, 0925, 0948 en 0951/96
Resolutie over de situatie in Tsjetsjenië

Het Europees Parlement,

— gezien zijn vroegere resoluties over de situatie in Tsjetsjenië,
—

gezien de door de Raad op 30 juni 1996 afgelegde verklaring over de verkiezingen in Rusland,

A. ernstig verontrust over de hervatting van de geweldadigheden in Tsjetsjenië na een eenzijdige
verbreking door de Russische strijdkrachten van het op 27 mei te Moskou en op 10 juni 1996 in
Ingoesjetië ondertekende staakt-het-vuren,
B. ernstig verontrust over de Russische luchtaanvallen op de steden Gechi en Machety en andere dorpen
in de streek van Vedeno, die geleid hebben tot de dood van honderden onschuldige burgers en een
nieuwe massale vlucht van de Tsjetsjeense burgerbevolking,
C. overwegende dat de hervatting van de Russische aanvallen een flagrante schending vormt van het
huidige akkoord tussen de EU en Rusland, en in het bijzonder van de „democratieclausule" en de
„mensenrechtenclausule" daarvan ,
D.

overwegende dat het Tsjetsjeense conflict zich in militaire termen dreigt uit te breiden tot andere
naburige republieken, zoals Ingoesjetië, Noord-Ossetië en Dagestan , die als uitgangsbasis voor het
Russische militaire offensief worden gebruikt,
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E. er ten diepste van overtuigd dat alleen door middel van een politieke dialoog een eind kan worden
gemaakt aan de verschillende conflicten in de Kaukasus, en in het bijzonder aan dat in Tsjetsjenië ,
1.
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over de eenzijdige schending van Russische zijde van het
staakt-het-vuren in Tsjetsjenië en dringt er bij de regering in Moskou op aan onmiddellijk een einde te
maken aan zijn aggressieve optreden tegen Tsjetsjenië en verzoekt president Jeltsin om zich te houden aan
zijn eigen decreet van 25 juni 1996, waarin hij de terugtrekking van de Russische troepen aankondigde;
2.
verzoekt de beide partijen in het conflict om onverwijld de onderhandelingen te hervatten om een
politieke, vreedzame oplossing voor het Tsjetsjeense probleem te vinden ;
3.
verzoekt de Raad en de Commissie om de bemiddelingspogingen van de OVSE in Tsjetsjenië te
ondersteunen overeenkomstig het door de Europese Raad op 22 juni 1996 te Florence goedgekeurde
„Europees actieplan" voor Rusland ;
4.
is van oordeel dat het voortduren van dit conflict en de aanhoudende schending van de
mensenrechten in deze regio de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Russische Federatie in gevaar
kunnen brengen ;
5.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regering en
het parlement van Rusland en de vertegenwoordigers van Tsjetsjenië en van de OVSE.
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NI: Amadeo, Celiai , Dillen, Gollnisch, Le Rachinel , Linser, Martinez, Parigi , Rauti , Tatarella, Vanhecke

PPE : Alber, Anastassopoulos , Anoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Campoy Zueco, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld,
Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Corrie , Cushnahan , D'Andrea, De Esteban

Martin, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Fernandez
Martin, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch , Günther, von Habsburg, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jouppila, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen , König, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas
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Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Méndez de Vigo, Menrad,
Moorhouse, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Nicholson , Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio
Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan , Quisthoudt-Rowohl ,
Reding , Rinsche, Rovsing, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld , Soulier, Stenmarck , Stewart-Clark , Theato ,

Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin
PSE : Hendrick, Rönnholm

UPE : Andrews, Crowley, Hyland
(O)

ARE : Dupuis, Sainjon
GUE/NGL : Sornosa Martinez
PSE : White

UPE : Daskalaki , Kaklamanis

2. Verslag Pelttari A4-0190/96
Amendement 25, 2de deel

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory , Lalumière, Leperre-Verrier, Mamère, Pradier,
Weber

ELDR : Cox , Nordmann

GUE/NGL : Elmalan, Eriksson, González Alvárez, Gutierrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos,
Miranda, Mohamed Ali , Novo, Pailler, Ribeiro, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Stenius-Kaukonen

PPE : Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous , Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Campoy Zueco, Cassidy , Castagnetti ,
Chanterie , Christodoulou , Colombo Svevo , Cornelissen , Corrie , Cushnahan , D'Andrea, De Esteban

Martin, Deprez, Donnelly Brendan , Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martin, Filippi , Florenz, Fontaine, Fourfans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Graziani, Grosch , Günther, von
Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jouppila,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König , Langen ,
Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas,
Martens, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry , Pex , Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Provan , Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Rovsing, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sarlis , Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld , Soulier,

Stasi , Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans , Toivonen, Trakatellis , Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde , Virgin

PSE : Adam, Ahlqvist, Aparicio Sanchez, Barton, Billingham, van Bladel , Blak, Botz, Bösch, Campos,
Castricum, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Correia, Crampton, Crawley, Donnelly Alan John ,
Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Gebhardt, Görlach , Graenitz, Green ,
Gröner, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Hlavac, Hoff, Howitt, Jensen Kirsten, Jöns ,
Junker, Kerr, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl , Kuckelkorn , Kuhn , Kuhne, Lage, Lange, Lomas ,
Lüttge, Lööw, McCarthy , McGowan , McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Megahy, Meier,
Mendiluce Pereiro, Miller, Moniz, Morgan , Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman , Oddy,
Papakyriazis, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schafer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Simpson , Sindal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin ,
Thomas, Titley, Tomlinson , Tongue, Torres Couto, Truscott, Verde i Aldea, Waddington , Waidelich,
Walter, Watts , Weiler, Wemheuer, Whitehead , Wilson , Zimmermann

UPE : d'Aboville, Aironi , Azzolini , Baldi , Caccavale, Danesin, Garosci , Giansily, Girão Pereira,
Guinebertière, Hermange, Jacob, Malerba, Martin Philippe, Pasty , Pompidou , Rosado Fernandes , Santini ,
Schaffner
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V : Aelvoet, Ahern , Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkamper, Voggenhuber, Wolf
-

ARE : Ewing, Macartney, Vandemeulebroucke
EDN : Berthu , Blokland, Fabre-Aubrespy , des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby, van der Waal
ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves , De Melo, de Vries, Eisma, Fassa,
Gasoliba i Böhm , Goerens, Gredler, Järvilahti , Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mendonça,
Monfils, Moretti , Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Ryynänen ,
Spaak, Teverson , Vallvé, Vaz Da Silva, Watson , Wiebenga
GUE/NGL : Castellina, Pettinari

NI : Amadeo, Celiai , Dillen, Gollnisch, Le Rachinel , Martinez, Parigi , Rauti , Tatarella, Vanhecke

PSE : d'Ancona, Barros-Moura, Berès, Bontempi , Caudron , Colajanni , Colino Salamanca, Cot, Crepaz,
Dankert, Darras, De Coene, Desama, Dury, Fouque, Ghilardotti , Guigou, Hallam, Imbeni , Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kouchner, Lambraki , Miranda de Lage, Pérez Royo, Peter, van Putten ,
Rothley , Rönnholm , Torres Marques , Van Lancker, Vecchi , Willockx
UPE : Andrews, Crowley, Hyland
(O)

ARE : Sainjon
EDN : Jensen Lis , Sandbæk
PPE : Cederschiöld

PSE : Cunningham, David, Hendrick, Lindeperg, McMahon, Marinucci , Medina Ortega, Terrón i Cusí,
Trautmann, van Velzen Wim, White, Wynn
UPE : Daskalaki , Kaklamanis , Viceconte

3. Verslag Pelttari A4-0190/96
Ontwerp-resolutie
(+)

ARE : Ewing, Macartney, Vandemeulebroucke
EDN : Berthu, Blokland, Seillier, Striby , de Villiers , van der Waal
ELDR : Gasoliba i Böhm

NI: Amadeo, Celiai , Dillen, Gollnisch , Le Rachinel , Linser, Lukas, Martinez, Parigi , Rauti , Tatarella,
Vanhecke

PPE : Alber, Anastassopoulos , Anoveros Trias de Bes , Argyros , Banotti , Bardong, Baudis , Bennasar
Tous , Berend, Bianco, de Brémond d'Ars , Brok, Campoy Zueco, Cassidy, Castagnetti , Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan , D'Andrea, De Esteban Martin , Deprez,
Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin,
Filippi, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Günther, von Habsburg, Hatzidakis,
Heinisch, Herman , Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jouppila, Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen , König, Langen, Laurila, Lehne,
Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Méndez
de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Palacio Vallelersundi , Peijs , Perry, Pex , Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan ,
Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche, Rovsing, Rusanen , Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld , Soulier, Stasi ,

Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Toivonen , Trakatellis , Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin

PSE: Aparicio Sanchez, Botz, Cunningham, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Haug,
Hendrick, Hoff, Jons, Junker, Kindermann , Krehl , Kuckelkorn , Kuhn , Kühne, Lüttge, Sakellariou ,
Schmidbauer, Schulz , Zimmermann
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UPE : Aironi , Azzolini , Caccavale , Danesin , Rosado Fernandes , Viceconte

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton , Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Lindholm, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber, Wolf
(-

ARE : Barthet-Mayer, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Lalumiere, Leperre-Verrier, Mamère, Pradier,
Sainjon, Weber
EDN: Fabre-Aubrespy, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, de Vries, Eisma, Fassa, Järvilahti, Kjer Hansen ,
Larive, Lindqvist, Monfils, Moretti , Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Pelttari , Plooij-van Gorsel , Rehn Olli ,
Ryynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Ainardi , Castellina, Elmalan , Eriksson , Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz , Jové Peres , Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali , Novo, Pailler, Pettinari , Piquet, Ribeiro, Sierra Gonzalez, Sjöstedt,
Sornosa Martinez , Stenius-Kaukonen
PPE : Verwaerde

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Barros-Moura, Barton, Berès, Billingham, Blak, Bontempi , Bosch,
Campos, Castricum, Caudron, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Correia,
Cot, Crampton , Crawley, Crepaz, Dankert, Darras, De Coene, Desama, Donnelly Alan John , Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Fouque, Ghilardotti , Green, Guigou ,
Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hindley, Hlavac , Howitt, Iivari , Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jensen Kirsten , Katiforis , Kerr, Kinnock, Konecny, Kouchner, Lage, Lambraki , Lindeperg, Lomas ,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina
Ortega, Meier, Mendiluce Pereiro, Miller, Miranda de Lage, Moniz , Morgan, Murphy, Myller, Needle,
Newens, Newman, Oddy, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau , van Putten, Randzio-Plath, Rehder,
Rocard, Rothe, Rönnholm, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schafer, Schlechter, Schmid,
Simpson, Sindal , Smith , Spiers, Tappin , Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson, Tongue,
Torres Couto, Torres Marques , Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Verde i
Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White , Whitehead, Wiersma, Willockx ,
Wilson

UPE : d'Aboville, Baldi, Crowley, Daskalaki , Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland,
Jacob, Kaklamanis , Martin Philippe, Pasty, Pompidou, Schaffner
(O)
EDN : Jensen Lis , des Places , de Rose, Souchet

ELDR: Costa Neves, De Melo, Kestelijn-Sierens, Mendon9a, Nordmann, Vaz Da Silva
PPE : Bernard-Reymond, Bourlanges, Cederschiöld, Fontaine, Fourcans
PSE: van Bladel , David, Mann Erika, Megahy , Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley , Samland, Stockmann,
Tannert, Watts , Wynn
UPE : Garosci , Malerba, Santini

4. Verslag Fernandez-Albor A4-01 75/96

Ontwerp-resolutie
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumiere, Leperre-Verrier, Macartney, Mamère,
Pradier

ELDR : Bertens , Boogerd-Quaak , Brinkhorst, Cars , Costa Neves , Cox , de Vries , Eisma, Gasoliba i Böhm ,
Goerens, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen , Larive, Mendonça, Monfils, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann,
Pelttari , Plooij-van Gorsel , Porto , Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Wiebenga
GUE/NGL : Mohamed Ali

NI : Amadeo, Celiai , Parigi , Rauti , Tatarella
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PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie,
Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly
Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi ,
Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Graziani , Grosch, Günther, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß,
Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Lucas Pires, Lulling,
McCartin , Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Nicholson, Oostlander, Palacio Vallelersundi , Peijs, Perry, Pex , Poettering ,
Pomes Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rinsche , Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Sonneveld, Soulier, Stasi , Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Virgin

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Barros-Moura, Barton , Billingham, van Bladel , Bontempi , Botz, Bosch ,
Castricum, Colino Salamanca, Colom i Naval , Correia, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham,
Dankert, David, De Coene, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Fouque, Ghilardotti , Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hlavac , Hoff, Howitt, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Katiforis,
Kerr, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn , Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lüttge , Lööw ,
McGowan , McMahon , McNally , Mann Erika, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy,
Meier, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Papakyriazis, Peter,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner,
Spiers, Stockmann , Tannert, Tappin , Theorin , Thomas , Titley , Tomlinson , Tongue, Torres Marques ,
Truscott, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Verde i Aldea, Waddington , Waidelich, Walter, Weiier,
Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx , Wynn , Zimmermann
UPE: Azzolini , Caccavale, Daskalaki , Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Kaklamanis, Malerba,
Pompidou, Rosado Fernandes , Santini, Schaffner, Viceconte
V : Aelvoet, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Müller, Tamino
(-)

EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy , de Rose, Seillier, Souchet, Striby , van der Waal

ELDR: Järvilahti , Lindqvist, Olsson , Ryynänen
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen
NI : Dillen , Gollnisch , Le Rachinel , Martinez , Vanhecke

PPE : Florenz, Stenmarck
PSE : Blak, Jensen Kirsten , Sindal

UPE: Crowley

V : Gahrton, Holm, Lindholm, Schörling
(O)
ELDR : Rehn Olli

GUE/NGL : González Alvarez, Jove Peres, Manisco, Marset Campos, Pailler, Sierra González, Sornosa
Martínez

PPE : Banotti , Cederschiöld

PSE : Beres , Caudron , Cot, Darras, Falconer, Guigou, Hindley , Kouchner, Lindeperg, Rocard, Smith,
Trautmann

UPE : Girão Pereira

V : Ahern, Breyer, Hautala, Kreissl-Dörfler, Roth, Schroedter, Telkämper, Wolf
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5. Gezamenlijke ontwerp-resolutie Tsjetsjenië
Ontwerp-resolutie in haar geheel
(+)

ARE : Dupuis, Macartney
EDN : Blokland, van der Waal

ELDR: Bertens, Cars, Cox , de Vries, Gasoliba i Böhm , Larive, Mulder, Nordmann, Plooij-van Gorsel,
Porto, Wiebenga
GUE/NGL : González Alvarez, Gutierrez Díaz, Novo, Pettinari , Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martínez
NI : Dillen, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Banotti , Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d'Ars ,
Brok, Cassidy, Cederschiöld, Christodoulou, Corrie, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Goepel , Gomolka, Grossetête,
Günther, von Habsburg, Heinisch, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen , Laurila, Lenz, Liese,
McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas , Martens, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs , Pex , Poettering, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rusanen , Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, van Velzen
W.G. , Verwaerde, von Wogau

PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Barros-Moura, Barton, van Bladel, Botz, Bosch, Campos, Caudron,
Colajanni , Collins Kenneth D. , Correia, Crepaz, Darras, De Coene, Desama, Elchlepp, Elliott, Falconer,
Ford, Gebhardt, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hlavac, Howitt, Iivari, Imbeni ,
Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Konecny, Lage, Lomas, Lööw,
McGowan, Medina Ortega, Miller, Miranda de Lage, Myller, Newens, Newman, Oddy, Peter, Rehder,
Rönnholm, Sauquillo Pérez del Arco, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Stockmann, Thomas, Tongue,
Truscott, Van Lancker, Vecchi , Watts , Whitehead
UPE : Andrews , Azzolini

V: Aelvoet, Ahern, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye,
Lindholm , Roth, Schroedter, Tamino , Wolf

(O)
EDN : Souchet

PSE : Krehl , Kuhn

UPE : Baldi , Girão Pereira, Rosado Fernandes , Vieira

9 . 9 . 96

