P5_TA(2002)0288
HNS-Verdrag * (Procedure zonder debat)
Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in
het belang van de Europese Gemeenschap het Verdrag inzake aansprakelijkheid en
schadevergoeding in verband met het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over
zee, 1996 (het ‘HNS-Verdrag’), te ratificeren (COM(2001) 674 - C5-0646/2001 - 2001/0272
(CNS))
Dit voorstel wordt goedgekeurd.
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking
van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese
Gemeenschap het Verdrag inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding in verband met
het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee, 1996 (het ‘HNS-Verdrag’), te
ratificeren (COM(2001) 674 - C5-0646/2001 - 2001/0272(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 6741),
– gelet op artikel 61, letter c) van het EG-Verdrag,
– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 67, lid 1 en artikel 300 van het
EG-Verdrag (C5-0646/2001),
– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en interne markt (A5-0204/2002),
1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;
2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;
3. wenst dat de overlegprocedure zoals bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4
maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het
Parlement goedgekeurde tekst;
4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;
5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.
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