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Verklaring van de gebruikte tekens
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Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt
Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen
Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt
Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten
Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd
door de betrokken technische diensten.
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PROCEDUREVERLOOP
Op 11 maart 2003 bepaalde het Parlement in eerste lezing zijn standpunt inzake het voorstel
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren
(COM(2002) 494 – 2002/0217(COD)).
Op 9 oktober 2003 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de ontvangst van het
gemeenschappelijk standpunt en verwees hij dit document naar de Commissie vrijheden en
rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (9732/1/2003 – C5-0462/2003).
De commissie benoemde op haar vergadering van 2 oktober 2003 Hubert Pirker tot
rapporteur.
Zij behandelde het gemeenschappelijk standpunt en de ontwerpaanbeveling voor de tweede
lezing op haar vergaderingen van 21 oktober, 4 november en 25 november 2003.
Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de
ontwerpwetgevingsresolutie.
Bij de stemming waren aanwezig: Jorge Salvador Hernández Mollar (voorzitter), Robert J.E.
Evans (ondervoorzitter), Hubert Pirker (rapporteur), Maria Berger (verving Martin Schulz),
Alima Boumediene-Thiery, Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun,
Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Adeline
Hazan, Marie-Thérèse Hermange (verving Mary Elizabeth Banotti), Margot Keßler, Timothy
Kirkhope, Eva Klamt, Jean Lambert (verving Pierre Jonckheer), Baroness Ludford, Lucio
Manisco (verving Ole Krarup), Hartmut Nassauer, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja
Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (verving Giuseppe Brienza), Bernd Posselt,
Martine Roure, Heide Rühle, Patsy Sörensen, Sérgio Sousa Pinto, The Earl of Stockton
(verving Charlotte Cederschiöld), Ingo Schmitt (verving Giacomo Santini), Joke Swiebel,
Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Ian Twinn, Christian Ulrik von Boetticher en Olga
Zrihen Zaari (verving Walter Veltroni).
De aanbeveling voor de tweede lezing werd ingediend op 1 december 2003.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake
drugsprecursoren
(9732/1/2003 – C5-0462/2003 – 2002/0217(COD))
(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)
Het Europees Parlement,
– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (9732/1/2003 – C5-0462/2003),
– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002) 494)2,
– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2003) 304)3,
– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,
– gelet op artikel 78 van zijn Reglement,
– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vrijheden en rechten van
de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5-0430/2003),
1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;
2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;
3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;
4. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te
ondertekenen en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;
5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad
en de Commissie.

1

Nog niet gepubliceerd in PB C.
PB C 20 van 28.1.2003, blz. 160.
3
Nog niet in het PB gepubliceerd.
2
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