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_-------- _--______-__--_----

De
kamer,
Vlaamse

op

RAAD

VAN

STATE,

afdeling

wetgeving,

eerste

2 mei 2001 door de minister-president van de
Financiën,
van
minister
Vlaams
regering en

Begroting,

Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden

verzocht hem van advies te dienen over een voorontwerp van
decreet "houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en
het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, ondertekend
in Brussel op 24 november 1997", heeft op 10 mei 2001 het
volgende advies gegeven :
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CDC

VOORAFGAANDE

strekt

VORMVEREISTEN

Het om advies voorgelegde voorontwerp van decreet
tot goedkeuring van een overeenkomst waarin be-

palingen zijn opgenomen die een sociaal-economische dimensie
hebben of die betrekking hebben op aangelegenheden inzake
onderwijs, beroepsopleiding en milieubescherming.
Gelet op die inhoud diende het ontwerp op grond
van,

al naargelang het geval, artikel 6, § 2, a), van het

decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen, artikel 156, § 2, van het decreet van 31 juli
1990 betreffende het onderwijs 11 of artikel 4, § 2, van het
decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en
Natuurraad

voor

Vlaanderen

en

tot

vaststelling

van

de

algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van
om advies aan resde milieu- en natuurverenigingen,
pectievelijk de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de
Vlaamse Onderwijsraad en de Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen te worden voorgelegd (1).
Uit geen enkel stuk van het aan de Raad van State,
afdeling wetgeving, bezorgde dossier blijkt dat zulks is
gebeurd.
De
gemaakt

hierna

onder

het

volgende
voorbehoud

opmerkingen
dat

alsnog

worden
aan

de

dan

ook

zo-even

vermelde vormvereisten wordt voldaan.

(1)

Een instemmingsdecreet kan immers niet worden gezien
los van de inhoud van het erdoor goed te keuren
verdrag.

. . ./. . .
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ONDERZOEK VAN DE TEKST
1.

In het opschrift

en in artikel 2 van het voor-

ontwerp dient het opschrift van de goed te keuren overeenkomst geheel letterlijk te worden weergegeven, en dient ook
melding te worden gemaakt van de bijlagen 1 tot VII, van de
protocollen 1 tot 4 en van de Slotakte bij die overeenkomst,
die mee om goedkeuring worden voorgelegd.

2.
te

Het voorontwerp dient op de twee volgende punten
worden aangepast aan de omzendbrief VR 2000/4 van

8 september 2000 betreffende de wetgevingstechniek.
voordrachtformule dient enkel de - in de
regel functioneel bevoegde - minister te worden vermeld die
2.1.

In

de

het voorontwerp van decreet voorstelt en die wordt belast
met de indiening van het ontwerp bij het Vlaams Parlement
(randnummer 94 van de omzendbrief) (2).
indieningsbesluit wordt ondertekend door de
bevoegde
functioneel
door de
minister-president en
2.2.

Het

ministers, of alleen door de minister-president wanneer die
(randook de enige functioneel bevoegde minister is
nummer 198 van de omzendbrief).
__--_______---_

(2)

Wanneer verschillende ministers bevoegd zijn en de
tekst voorstellen, worden uiteraard al die ministers in
orde van voorrang vermeld.
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De kamer was samengesteld uit
de Heren

Mevrouw

M. VAN DAMME,

kamervoorzitter,

J. BAERT,
J. SMETS,

staatsraden,

G. SCHRANS,
A. SPRUYT,

assessoren van de
afdeling wetgeving,

A. BECKERS,

griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. B. SEUTIN,
De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en
auditeur.
toegelicht door de H. L. VAN CALENBERGH, adjunct-referendaris.

DE GRIFFIER,

DE VOORZITTER,

A. BECKERS

M. VAN DAMME

