
(Amendement 60)
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis

Controle

1. Binnen een jaar na aanneming van deze richtlijn stelt
het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en
Vreemdelingenhaat standaardcriteria op voor een jaarlijkse
controle op de voortgang van de lidstaten bij de verwe-
zenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn.

2. Te beginnen een jaar na de in artikel 15 genoemde
datum dienen de lidstaten bij het Europees Waarnemings-
centrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat de resulta-
ten in van de jaarlijkse controle, gebaseerd op de daartoe
opgestelde criteria.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad
houdende tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht

raciale of etnische afstamming (COM(1999) 566 - C5-0067/2000 - 1999/0253(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

� gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(1999) 566),

� geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 13 van het EG-Verdrag (C5-0067/2000),

� gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

� gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse
zaken en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie juridische
zaken en interne markt, de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie en de Commis-
sie rechten van de vrouw en gelijke kansen (A5-0136/2000),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereen-
komstig te wijzigen;

3. 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;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de
door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de
Commissie.
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