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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat, het College van quaestoren, aan de leden van het Europees Parlement de volgende
mededelingen heeft doen toekomen:

41//01 Betalingswijze parlementaire vergoedingen

43/01 Doorgang voetgangers hoek Belliard- en Ardennestraat

46/01 Over schakeling naar de euro-nieuwe prijs voor extra sleutels

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het College van Quaestoren:

Straatsburg: Salvador de Madariaga (SDM)gebouw, 6/20 Tel.  74195

Brussel : Paul-Henri Spaak-gebouw, 8b/66 Tel.  43722

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

Einde van het mandaat van een Deens lid van het Europees Parlement

In zijn vergadering van 10 december 2001 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van

de heer Bertel HAARDER  (ELDR/DK)

tot lid van de Deense regering.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met
ingang van 27 november 2001.

____________________

Officiële bekendmaking van de verkiezing
van een Deense afgevaardigde

in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 11 december 2001 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer  Ole SØRENSEN

ter vervanging van de heer Bertel HAARDER (ELDR/DK), met ingang van 27 november  2001.

____________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN STAND OP  03.01.2002

Indiener Onderwerp Nr.

Reinhold Messner Autoweg door Mestre E-3317/01

Miquel Mayol i Raynal Natura 2000-netwerk P-3318/01

Nirj Deva Ian Stillman P-3319/01

Jorge Moreira Da Silva Erkenning van medische diploma's in de Europese Unie P-3320/01

Stavros Xarchakos en Christos
Zacharakis

Selectief slopen van huizen van Grieken in Albanië E-3321/01

Stavros Xarchakos Verkoop van uiterst waardevolle archeologische schatten
in Turkije

E-3322/01

Eurig Wyn Voorstellen tot wijziging van de verordening
diergeneesmiddelen

E-3323/01

Patricia McKenna Bosbouwkundig teeltmateriaal - registratie en
bescherming

E-3324/01

Patricia McKenna Business Development Centre in Drogheda, Ierland E-3325/01

Nelly Maes Voorstellen van de Europese Commissie om haar
delegatie in Trinidad en Tobago in te krimpen

E-3326/01

Vitaliano Gemelli Toepassing van de franchise op pleziervaartuigen E-3327/01

Monica Frassoni Bouw van een aanlegsteiger en een toeristische haven in
het gebied van communautair belang "Basso Garda"

E-3328/01

Erik Meijer Verhoging van de kostprijs van  ingekochte producten en
diensten als gevolg van het vervangen van vroegere
overheidstaken door een systeem van aanbesteding

E-3329/01

Ilda Figueiredo Toekenning van communautaire steun E-3330/01

Giacomo Santini Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in groenten en
fruit

P-3331/01

Joan Colom i Naval Inkomstenbelasting van burgers van de Gemeenschap
woonachtig in Andorra

E-3332/01

Joan Colom i Naval Inkomstenbelasting van burgers van de Gemeenschap
woonachtig in Andorra

E-3333/01

Erik Meijer Productie van met bestrijdingsmiddelen verontreinigde
groenten en fruit en de mogelijkheden om distributie in
andere lidstaten tegen te houden

E-3334/01
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Graham Watson Arrestatie van Mohamed Nasheed, parlementslid, op de
Maldiven op 8 oktober 2001

E-3335/01

Reinhold Messner en Luigi Vinci Derde satellietgebouw van de luchthaven van Malpensa
en MER

E-3336/01

Olivier Dupuis Nigeria P-3337/01

Olivier Dupuis Nigeria E-3338/01

Dirk Sterckx Drastische gevolgen van de door richtlijn 91/439
opgelegde minimumcriteria voor gezichtsscherpte voor
een belangrijk aantal vrachtwagenchauffeurs

P-3339/01

Albert Maat Sluiting Wärtsilä P-3340/01

Stavros Xarchakos Groenoppervlak in Athene E-3341/01

Catherine Stihler Bijeenkomst van de EU-ministers van Jeugdzaken onder
het Belgische voorzitterschap

E-3342/01

Cristiana Muscardini Maatregelen ten behoeve van Somalië E-3343/01

Luciano Caveri Beroep van alpengids E-3344/01

Luciano Caveri Interreg III - Alpen E-3345/01

Astrid Thors Probleemafval in Rusland, Krasnij Bor E-3346/01

Astrid Thors Moederschapsuitkering E-3347/01

Astrid Thors Copyright en informatiemaatschappij E-3348/01

Luciana Sbarbati "Enduring Freedom" P-3349/01

Graham Watson Toetreding van Taiwan tot de WTO E-3350/01

William Newton Dunn Chimpansees als proefdier in het Biomedical Primate
Research Centre (BPRC) in Nederland

E-3351/01

Inger Schörling Steun voor het houden van dieren P-3352/01

Stavros Xarchakos Aanbesteding volgens de procedure via onderhandelingen
van plannen voor projecten in Griekenland

E-3353/01

Paulo Casaca Europees verbod op traditionele Portugese worst? E-3354/01

Konstantinos Hatzidakis Slechte hygiënische toestanden in de centrale vleesmarkt
in Rentis, Griekenland

E-3355/01

Konstantinos Hatzidakis Steun aan Griekenland uit het Europees
Vluchtelingenfonds

E-3356/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Afghanistan en de humanitaire hulp van de Europese Unie E-3357/01

Lucio Manisco en Giuseppe Di
Lello Finuoli

Europees arrestatiebevel en uitlevering van verdachte
terroristen aan de VS

E-3358/01
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Lucio Manisco en Giuseppe Di
Lello Finuoli

Europees arrestatiebevel en uitlevering van verdachte
terroristen aan de VS

E-3359/01

Michael Cashman Bestrijding van corruptie E-3360/01

Michael Cashman Voedselallergieën E-3361/01

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Belastingstatus van Campione d'Italia E-3362/01

Charles Tannock, Theresa Villiers
en Piia-Noora Kauppi

Cabotage, toekomst van de Europese luchtvaartindustrie
en mededinging voor slots

E-3363/01

Carlos Bautista Ojeda Marokkaanse tomatenexport naar de EU E-3364/01

Luciano Caveri Regionale wetten in de Aostavallei E-3365/01

Armando Cossutta Overheidsopdrachten in Italië en de maffia E-3366/01

Erik Meijer Het verscheuren van paspoorten alsmede het beroven en
mishandelen van reizigers uit derde landen aan de
buitengrenzen van de EU

E-3367/01

Erik Meijer Ongelijkwaardige behandeling van mensen met de
Israëlische nationaliteit en het vermijden van een
voorbeeldwerking voor douane, politie en leger in EU-
staten

E-3368/01

Toine Manders Anti-piraterijrichtlijn E-3369/01

Toine Manders Licenties voor voetbalclubs E-3370/01

Camilo Nogueira Román Afhandeling dossier 2000/2007 van de Commissie E-3371/01

Inger Schörling Subsidie voor veeteelt E-3372/01

Maurizio Turco Betrekkingen tussen de Europese Unie en de Palestijnse
Autoriteit

P-3373/01

Graham Watson Aandacht voor gehandicapten in het kader van de
armoedebestrijding

E-3374/01

Gerhard Schmid Verordening van de Raad inzake specifieke beperkende
maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in het
kader van de strijd tegen het internationale terrorisme

E-3375/01

Konstantinos Hatzidakis Illegale inhoudingen op subsidies aan de boeren E-3376/01

Konstantinos Hatzidakis Beheer van de operationele programma's in Griekenland E-3377/01

Nuala Ahern Veiligheid in opwerkingsfabrieken E-3378/01

Glenys Kinnock Vrijstelling door WTO E-3379/01

John McCartin Visserijvergunningen, registratie en afspraken met derde
landen

E-3380/01
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John McCartin Overeenkomst van Lomé en EU-ontwikkelingshulp E-3381/01

Cristiana Muscardini Moord op vier journalisten in Afghanistan E-3382/01

Stavros Xarchakos Olympische projecten in de regio Marathon-Schinia P-3383/01

Ioannis Marinos en Christos
Zacharakis

Activiteiten van Bin Laden in het bezette gedeelte van
Cyprus

E-3384/01

Ioannis Marinos "Jihad-belasting" E-3385/01

Daniel Hannan Optreden van de Britse douane ten aanzien van alcohol en
tabak

E-3386/01

Luciana Sbarbati Uitzendbureaus E-3387/01

Erik Meijer Aanleg van de Nederlandse autosnelweg A73 door
natuurgebieden in de lange smalle strook land tussen de
rivier de Maas en de grens met Duitsland

E-3388/01

Pasqualina Napoletano Benoeming magistraten OLAF P-3389/01

Gerard Collins Resultaat van het bezoek van de Commissie aan India en
Bangladesh in november 2001

P-3390/01

María Sornosa Martínez Wetenschappelijk advies inzake elektromagnetische
vervuiling

P-3391/01

Cristiana Muscardini en anderen Israël van de kaart geveegd E-3392/01



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN14

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

VRAGENUUR (B-0536/01) 11 en 12 december 2001

21 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bart STAES Informele Europese Raad van Gent over de Verklaring van
Laken

H-0861/01

Nelly MAES Regionale bevoegdheden in een globale wereld H-0862/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Informele Europese Raad van Gent over de Verklaring van
Laken

H-0863/01

Miquel MAYOL i RAYNAL Informele Europese Raad van Gent over de Verklaring van
Laken

H-0864/01

Alexandros ALAVANOS De vraag naar geneesmiddelen tegen miltvuur H-0865/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Door de Raad te geven gevolg aan de resoluties van het
Europees Parlement over het conflict in de Westelijke Sahara
en beoordeling van het bezoek van de koning van Marokko
aan dit gebied

H-0869/01

Bernd POSSELT Minderheden in de Republika Srpska H-0874/01

Niall ANDREWS EU en internationale maatregelen voor de teruggave van
illegaal overgedragen kapitaal

H-0876/01

Claude MORAES Het geval Tracey Housel, een Britse onderdaan die in
Georgia, USA, op zijn terechtstelling wacht

H-0879/01
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

William NEWTON DUNN Beveiliging van de buitengrenzen van de Europese Unie na
haar uitbreiding

H-0878/01

Raimon OBIOLS i GERMÀ Nieuwe stimulansen voor het euromediterraan beleid H-0881/01

Malcolm HARBOUR Afrikaanse kinderen als slaaf verkocht in Europa H-0917/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer LAMY

Jonas SJÖSTEDT Contacten van de Commissie met TABD H-0895/01

Hans-Peter MARTIN WTO-conferentie in Doha H-0935/01

Mevrouw DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Dodelijk ongeval in Perama - Toepassing van de richtlijnen
inzake de gezondheid en de veiligheid van werknemers

H-0866/01

Mihail PAPAYANNAKIS Het verzamelen van statistische gegevens in Griekenland H-0873/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Veiligheid en gezondheid op het werk H-0912/01

De Heer BYRNE

Theresa VILLIERS Vervoer van dieren H-0880/01

Marit PAULSEN Levensmiddeleninformatie in de vorm van "smileys" H-0889/01

Torben LUND Onbegrijpelijke toelating van meer zware metalen in vis H-0908/01

Konstantinos HATZIDAKIS Toestand van de slachthuizen in Griekenland H-0942/01

_______________



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN16

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

OVERZICHT VRAGENUUR
DECEMBER 2001

Instelling

Aantal
inge-

diende
vragen

Plenair be-
handelde
vragen

Vragen
met

schrifte-
lijk

antwoord

Aanvullende
vragen

Wegens
afwezig-
heid van
indiener
vervallen
vragen

Door
indiener in-
getrokken

vragen

Reeds op
ontwerp-
agenda

geplaatste
vragen

Vertegenwoordigers
Van de instellingen

Raad 38 9 29 5 0 0 0 mevrouw NEYTS-UYTTEBROECK

Commissie 45 12 33 7 0 0 0 de heer NIELSON
de heer LAMY
Mevrouw DIAMANTOPOULOU
de heer BYRNE

Totaal 83 21 62 12 0 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN et Marianne
ERIKSSON

Neerslaan van de betogingen tegen de G8 in Genua
door de Italiaanse regering

11.09.2001 11.12.2001 21

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE De Twin Towers in New York 10.10.2001 10.01.2002 11

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT en
Peter SKINNER

Sterfgevallen die verband houden met asbest 22.10.2001 22.01.2002 27

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE en
Richard HOWITT

Non-discriminatie van de gezondheidstoestand
van gehandicapten

28.11.2001 28.02.2002 24

                                                     
1 Situatie op 13.12.2001
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS(Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PACK
(PPE-DE)

Europees Jaar van opvoeding door sport
2004

CULT (P) 12.12.01 C5-0497/01

BERES
(PSE)

Tenuitvoerlegging van de wetgeving in
het kader van de financiële diensten

ECON (A) 18.12.01

KAUPPI
(PPE-DE)

Accijnsgoederen: systeem voor de
geautomatiseerde verwerking van verkeer
en controle

ECON (P) 18.12.01 C5-0574/01

PPE-DE Fraktie Statistisch programma 2003-2007 ECON (P) 18.12.01 C5-0650/01

CARRARO
(PSE)

Witboek Vervoersbeleid - voorstellen en
actieprogramma tot het jaar 2010

ITRE (A) 18.12.01 C5-0658/01

HERZOG
(GUE)

Handel en ontwikkeling in het licht van
de doelstelling van de uitroeiing van de
armoede en de veiligheid

ITRE (A) 18.12.01

COELHO
(PPE-DE)

Kaderprogramma op basis van titel VI
van het Verdrag inzake politiële en
justitiële samenwerking in strafzaken

LIBE (P) 18.12.01 C5-0694/01

WATSON
(ELDR)

Europees arrestatiebevel en
terrorismebestrijding (kaderbesluiten)

LIBE (P) 18.12.01 C5-0452/01
C5-0453/01

ELDR-Fraktie Gemeenschappelijk visserijbeleid:
controle, ernstige inbreuk en gedragingen
in 2000

PECH (P) 19.12.01

VERTS/ALE-
Fraktie

Verdrag inzake de instandhouding en het
beheer van de visbestanden in het
zuidoostelijke deel van de Atlantische
Oceaan

PECH (P) 19.12.01 C5-0666/01

MASTORAKIS
(PSE)

Egeïsche Zee: specifieke maatregelen ten
behoeve van de kleinere eilanden
(Wijziging verordening (EEG) nr.
2019/93)

RETT (A) 19.12.01 C5-0590/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VERTS/ALE-
Fraktie

Vervoer van gevaarlijke en schadelijke
stoffen over zee: aansprakelijkheid en
schadevergoeding

RETT (A) 19.12.01 C5-0646/01

ELDR-Fraktie Wettelijke aansprakelijkheid bij
verontreinigingsschade als gevolg van
olie uit scheepsbunkers ("Bunkers-
Verdrag")

RETT (A) 19.12.01

PPE-DE Fraktie Trans-Europese netwerken: regels voor
het verlenen van financiële bijstand
(Wijziging Verordening (EG) nr.
2236/95)

RETT (A) 19.12.01 C5-0633/01

PPE-DE Fraktie Geluidgerelateerde
exploitatiebeperkingen op luchthavens in
de Gemeenschap

RETT (P) 19.12.01 C5-0667/01

___________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad: Tweede
verslag over de voorbereidingen voor de invoering van de euromunt-
stukken en biljetten

CULT
LIBE

ECON

COM (01) 561
def.

Besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap in te nemen
standpunt ten aanzien van de oprichting van een Gemengd
Raadgevend Comité waarover moet worden besloten door de
Associatieraad die werd ingesteld bij de Associatie-Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus

AFET COM (01) 562
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's -
Ontwerp - Gezamenlijk verslag inzake sociale integratie

CULT
FEMM
EMPL

COM (01) 565
def.

Interpretatieve mededeling van de Commissie betreffende het
Gemeenschapsrecht van toepassing op overheidsopdrachten en de
mogelijkheden om sociale aspecten hierin te integreren

ECON
EMPL
JURI

COM (01) 566
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Gevolgen voor de luchtvaart na de aanslagen in de Verenigde
Staten

RETT COM (01) 574
def.

Mededeling van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging van de
eerste fase van het Europees Programma inzake klimaatverandering

BUDG
ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 580
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Economisch en Sociaal Comité: Naar een interne markt zonder
belastingbelemmeringen - Een strategie voor het verschaffen van een
geconsolideerde heffingsgrondslag aan ondernemingen voor de
vennootschapsbelasting op hun activiteiten in de gehele

JURI
ECON

COM (01) 582
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Economisch en Sociaal Comité: Communautaire strategie
inzake dioxinen, furanen en polychloorbifenylen

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 593
def.



OFFICIËLE STUKKEN 25

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie inzake de werking van de "topping-up"-
bepalingen van artikel 4, leden 2 tot en met 5 van de richtlijn inzake
de depositogarantiestelsels (94/19/EG)

JURI
ECON

COM (01) 595
def.

Verslag van de Commissie: Verslag aan de Europese Raad van Laken
- Diensten van algemeen belang

AFCO
ITRE
JURI
RETT
ECON

COM (01) 598
def.

Verslag van de Commissie over de verlaagde BTW-tarieven
overeenkomstig artikel 12, lid 4, van de zesde Richtlijn van de Raad
van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der
lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag

AGRI
BUDG
CULT
ENVI
JURI
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 599
def.

Mededeling van de Commissie over de auteursrechtelijke
bescherming van het ontwerp van de gemeenschappelijke zijde van
de euro-muntstukken

ECON
JURI

COM (01) 600
def.

Verslag van de Commissie: Jaarlijks verslag van het Cohesiefonds
2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 602
def.

Verslag van de Commissie: over de ervaring die is opgedaan met de
toepassing van de procedures voor het verlenen van vergunningen
voor het in de handel brengen van geneesmiddelen die zijn
vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 2309/93, in hoofdstuk III van
Richtlijn 75/319/EEG en in hoofdstuk IV van Richtlijn 81/851/EEG -
Verslag uit hoofde van artikel 71 van Verordening (EEG) nr. 2309/93

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 606
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
eEurope 2002: De realisatie van een EU-kader voor de exploitatie van
overheidsinformatie

CULT
EMPL
ENVI
LIBE
RETT
JURI
ITRE

COM (01) 607
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid
(GMES) Grote lijnen van een GMES-actieplan van de EC
(Aanloopperiode 2001 - 2003)

AFET
AGRI
DEVE
PECH
RETT
ITRE
ENVI

COM (01) 609
def.

Verslag van de Commissie: Overzicht van de EU-maatregelen na de
gebeurtenissen van 11 september en evaluatie van de verwachte
economische gevolgen

AFET
BUDG
DEVE
ENVI
JURI
RETT
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 611
def.

Mededeling van de Commissie: Milieusamenwerking in de Donau-
en Zwarte-Zeeregio

AFET
ITRE
ENVI

COM (01) 615
def.

Verslag van de Commissie: Jaarlijks verslag over het
pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 616
def.

Verslag van de Commissie aan de Begrotingsautoriteit over het effect
van de veranderingen in de euro/dollarpariteit op de uitgaven van het
EOGFL-Garantie voor het begrotingsjaar 2001 - Begrotingsjaar 2001

AGRI
CONT
BUDG

COM (01) 622
def.



OFFICIËLE STUKKEN 27

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de
vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte
van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de Europese Unie
(tweede halfjaar 2001)

JURI
LIBE

COM (01) 628
def.

Mededeling van de Commissie aan het Parlement, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: REGIO'S Een sterkere
lokale dimensie voor de Europese werkgelegenheidsstrategie

FEMM
RETT
EMPL

COM (01) 629
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: De verbintenissen trouw blijven, het tempo opvoeren

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 641
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Tenuitvoerlegging van de communautaire strategie ter
beperking van de CO2-uitstoot door auto's Tweede jaarlijks verslag
over de effectiviteit van de strategie (Verslagjaar 2000)

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 643
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Codificatie van het acquis communautaire

AFCO
BUDG
JURI

COM (01) 645
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Financiering van civiele crisisbeheersingsoperaties

AFET
CONT
DEVE
ITRE
ENVI
BUDG

COM (01) 647
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: In 2000 geconstateerde gedragingen die een ernstige
inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk
visserijbeleid

CONT
PECH

COM (01) 650
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een
gezamenlijke aanpak voor de toekomst van het Europese toerisme

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 665
def.

Mededeling van de Commissie inzake communautaire en nationale
maatregelen in verband met borstimplantaten

FEMM
PETI
ENVI

COM (01) 666
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: In
navolging op de Europese Raad van 21 september: de situatie in de
Europese toeristische sector

EMPL
RETT

COM (01) 668
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende een gemeenschappelijk beleid inzake illegale
immigratie

AFET
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 672
def.

Mededeling van de Commissie: Een Europese ruimte voor levenslag
leren realiseren

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 678
def.

Beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in
het belang van de Europese Gemeenschap het Verdrag inzake de
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen
(het Verdrag van 's-Gravenhage van 1996) te ondertekenen

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
def.

Witboek van de Europese Commissie: Een nieuw Elan voor Europa's
jeugd

EMPL
FEMM
LIBE
CULT

COM (01) 681
def.

Verslag van de Commissie: Tenuitvoerlegging van Richtlijn
91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van
stedelijk afvalwater, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/15/EG van de
Commissie van 27 februari 1998

JURI
ENVI

COM (01) 685
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het
communautaire meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger
gebruik van het internet door het bestrijden van illegale en
schadelijke inhoud op mondiale netwerken

CULT
ITRE
LIBE

COM (01) 690
def.

Verslag van de Commissie betreffende de werking, tijdens het jaar
2000, van het systeem voor stabilisering van de exportopbrengsten
dat is ingesteld bij de Vierde Overeenkomst ACS-EG, herzien bij het
Akkoord van Mauritius

CONT
DEVE

COM (01) 694
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité
van de Regio's: Effectieve probleemoplossing in de interne markt
("SOLVIT")

BUDG
ITRE
JURI

COM (01) 702
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Zevende Verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket
telecommunicatieregelgeving

JURI
ITRE

COM (01) 706
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Civiele bescherming - Preventieve waakzaamheid voor
eventuele noodsituaties

ITRE
ENVI

COM (01) 707
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
uit hoofde van Beschikking 93/389/EEG van de Raad als gewijzigd
bij Beschikking 99/296/EG inzake een bewakingssysteem voor de
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen (BKG) in de
Gemeenschap

ENVI COM (01) 708
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over het gemeenschappelijk asielbeleid en de invoering
van een open coördinatiemethode - Eerste verslag van de Commissie
over de tenuitvoerlegging van Mededeling COM(2000)755 def. van
22 november 2000

AFET
LIBE

COM (01) 710
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Het effect van de E-Economie op de Europese
ondernemingen: Economische Analyse en beleidsgevolgen

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 711
def.

Verslag van de Commissie: Vijfde voortgangsverslag over het
Actieplan voor financiële diensten - Een geïntegreerde Europese
financiële markt - Europa moet de gewekte verwachtingen tijdig
waarmaken

COM (01) 712
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling
van een algemeen kader voor communautaire activiteiten ter
vergemakkelijking van de totstandbrenging van een Europese
justitiële ruimte in burgerlijke zaken

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 705
def.
CNS01 0109

Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en
de Raad betreffende het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de
Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ter
bevordering van de totstandbrenging van de Europese
onderzoekruimte

AGRI
BUDG
CULT
EMPL
LIBE
RETT
TOUT
PECH
ENVI

FEMM
ITRE

COM (01) 709
def.
COD01 0053

Gewijzigd voorstel voor betreffende het meerjarenkaderprogramma
2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie
(Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding
ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese
onderzoekruimte

BUDG
CULT
ENVI
RETT
TOUT
LIBE
ITRE

COM (01) 709
def.
CNS01 0054

Gewijzigd voorstel voor een Verordening van de Raad inzake
specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en
entiteiten in het kader van de strijd tegen het terrorisme (door de
Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag
ingediend)

AFET
ECON
LIBE

COM (01) 713
def.
CNS01 0228

Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het
Europees Jaar van personen met een handicap 2003

BUDG
LIBE
EMPL

COM (01) 721
def.
CNS01 0116



ALGEMENE INFORMATIE 31

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

ALGEMENE INFORMATIE



ALGEMENE INFORMATIE32

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

177/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in Burundi
Brussel, 12 november 2001

De Europese Unie is verheugd over het aantreden van de overgangsregering van nationale eenheid in
Burundi op 1 november jl. en moedigt de huidige inspanningen aan om spoedig de andere over-
gangsinstellingen op te richten. Zij verzoekt de nieuwe regering de hervormingen waarin het akkoord van
Arusha voorziet, onverwijld uit te voeren en een oplossing te vinden voor de dringendste problemen,
namelijk het staakt-het-vuren in het gewapend conflict, rechtvaardigheid voor eenieder en de armoede van de
Burundese bevolking.

Terzelfder tijd is de Europese Unie uiterst bezorgd over het geweld dat de laatste weken weer in hevigheid is
toegenomen in het gewapend conflict. Het eerste slachtoffer daarvan is de burgerbevolking. De Unie
veroordeelt onvoorwaardelijk de gewelddaden die gewapende groeperingen van de FDD en de FNL dezer
dagen hebben gepleegd tegen onderwijsinstellingen, scholieren en gezondheidscentra. Ook veroordeelt zij
krachtig de vergeldingsmaatregelen van de strijdende partijen tegen de burgerbevolking.

De Unie verzoekt alle vechtende partijen dringend hun oorlogsdenken op te geven en onverwijld
onderhandelingen aan te vatten, met name de onderhandelingen die in november onder auspiciën van de
Gabonese president Omar Bongo en van de Zuid-Afrikaanse vice-president Jacob Zuma zouden moeten
beginnen. In afwachting van het definitieve einde van de vijandelijkheden spoort zij alle strijdende partijen
aan om geen blinde oorlog meer te voeren die de onschuldige burgerbevolking zonder onderscheid treft, en
roept zij op tot een onmiddellijke stopzetting van de gevechten.

De Europese Unie roept de landen van de regio dringend op dit gewapend conflict niet langer te
ondersteunen, maar daarentegen alle gewapende groeperingen ertoe aan te zetten zo spoedig mogelijk rond
de onderhandelingstafel te gaan zitten. Het Burundese conflict kan alleen via onderhandelingen worden
opgelost.

De Europese Unie appelleert aan de verantwoordelijkheid van de gehele nieuwe overgangsregering opdat
deze haar invloed op alle strijdende partijen aanwendt om hen te overtuigen onmiddellijk onderhandelingen
aan te vatten en alles in het werk te stellen om de burgerbevolking te sparen.

De EU is bereid te voorzien in politieke begeleiding van de reeds aangevatte onderhandelingen met het oog
op een staakt-het-vuren. Zij is tevens bereid financiële en logistieke steun te verlenen aan een programma
van ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van de huidige strijdende partijen wanneer de wapens zullen
zijn neergelegd.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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179/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie, de met de Europese Unie geassocieerde
landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de
EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betreffende beperkende maatregelen

tegen de Taliban en tot wijziging van de Gemeenschappelijke Standpunten 1996/746/GBVB,
2001/56/GBVB en 2001/154/GBVB

Brussel, 16 november 2001

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede Ijsland and Norwegen, EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte betuigen hun instemming met de doelstellingen van het door de Raad van de Europese
Unie op 5 november 2001 op grond van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
vastgestelde Gemeenschappelijk Standpunt 2001/771/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de
Taliban en tot wijziging van de Gemeenschappelijke Standpunten 1996/746/GBVB, 2001/56/GBVB en
2001/154/GBVB. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk
standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________

180/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vrijlating van Rodolfo Montiel en Teodoro Cabrera

Brussel, 19 november 2001

De Europese Raad verheugt zich over het besluit van president Fox van Mexico om de twee milieuactivisten
Rodolfo Montiel en Teodoro Cabrera, die twee en een half jaar geleden in de gevangenis werden opgesloten,
gratie te verlenen. Van bij het begin is door zeer velen zowel in Mexico als in het buitenland in twijfel
getrokken of zij de misdaden hebben begaan waarvan ze werden beschuldigd.

De Europese Unie herinnert eraan dat gedeelde waarden een belangrijke grondslag vormen voor de nauwe
betrekkingen van de Unie met Mexico en beschouwt de afloop van deze zaak als een nieuwe, positieve
illustratie hiervan op het gebied van de mensenrechten.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich
bij deze verklaring aan.

________________________
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181/01

Verklaring van het voorzitterschap  namens de Europese Unie
betreffende de gemeenteraads- en parlementsverkiezingen in Mauritanië

Brussel, 21 november 2001

De Europese Unie verheugt zich over de goede organisatie, het verloop en de resultaten van de
gemeenteraads- en parlementsverkiezingen in Mauritanië die op 19 en 26 oktober jl. in twee stemronden zijn
gehouden. Alle kiezers hebben adequaat aan deze verkiezingen kunnen deelnemen in een sfeer van
normaliteit en democratische transparantie.

Het verheugt de Europese Unie eveneens dat de resultaten van deze gemeenteraads- en parlements-
verkiezingen een afspiegeling zijn van de politieke pluriformiteit van de Mauritaanse kiezers.

De Europese Unie verzoekt de autoriteiten en alle partijen in Mauritanië een constructieve politieke dialoog
te voeren om het vertrouwen in de democratische instellingen te versterken en een kader te scheppen waarin
alle gevoeligheden in Mauritanië vrijelijk tot uiting kunnen komen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________

182/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de presidentsverkiezingen
in Madagaskar

Brussel, 22 november 2001

De Europese Unie is een belangrijke partner in het proces van economische, sociale en institutionele
ontwikkeling van Madagaskar. Daarom volgt zij de voorbereiding en de organisatie van de
presidentsverkiezingen op 16 december 2001 met aandacht en belangstelling.

Verwijzend naar het gemeenschappelijk standpunt van 25 mei 1998 inzake mensenrechten, democratische
beginselen, rechtsstaat en behoorlijk bestuur in Afrika, en naar het belang dat aan die principes wordt
gehecht in de partnerschapsovereenkomst die de ACS en de EU op 23 juni 2000 in Cotonou hebben
ondertekend, betuigt de EU haar ingenomenheid met de toezegging van de autoriteiten van Madagaskar om
ervoor te zorgen dat de verkiezingen volgens de democratische spelregels verlopen.

De Europese Unie spreekt de wens uit dat alle met de verkiezingen verband houdende handelingen, of het nu
gaat om de samenstelling van de kieslijsten, de inrichting van de stembureaus, de stembusgang zelf of de
telling van de stemmen, op een rustige, eerlijke en volledig doorzichtige manier mogen verlopen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

_______________________



ALGEMENE INFORMATIE 35

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

183/01

Gemeenschappelijke verklaring ter gelegenheid van de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Pakistan

Islamabad, 24 november 2001

De Europese Unie en Pakistan zijn ten zeerste ingenomen met de ondertekening van de samen-
werkingsovereenkomst die wezenlijk zal bijdragen tot de verdere versterking van hun betrekkingen.

De EU-missie die Islamabad op 25 september 2001 heeft bezocht, benadrukte de waardering van de
Europese Unie voor het door Pakistan genomen besluit om de internationale gemeenschap in haar strijd
tegen het terrorisme bij te staan. De EU-missie gaf uiting aan de wens van de Unie om haar betrekkingen met
Pakistan te verdiepen en te verruimen. Deze samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van die versterkte
betrekkingen.

De Europese Unie en Pakistan bevestigen nogmaals hun gehechtheid aan de eerbiediging, de bescherming en
de bevordering van de rechten van de mens en de democratische beginselen zoals neergelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zoals vervat in artikel 1 van de
samenwerkingsovereenkomst. Pakistan herhaalt zijn vaste verbintenis om opnieuw een
democratische regering in te stellen overeenkomstig het door president Musharraf op 14 augustus 2001
aangekondigde scenario. De EU is ingenomen met deze verbintenis.

In het licht van de recente gebeurtenissen wensen de Europese Unie en Pakistan het belang te onderstrepen
van de internationale inspanningen om het terrorisme over de hele wereld te bestrijden. Beide partijen
bevestigen nogmaals hun gemeenschappelijke verbintenis om volledige uitvoering te geven aan de
antiterroristische maatregelen krachtens Resolutie 1373 van de VN en andere desbetreffende resoluties en
akkoorden, die naar hun mening een belangrijk aspect van hun betrekkingen vormen. Beide partijen geloven
dat een alomvattende strategie om de onderliggende oorzaken van terrorisme aan te pakken, van vitaal
belang is voor het welslagen van de inspanningen van de internationale gemeenschap om het terrorisme uit te
roeien. De Europese Unie erkent de waardevolle bijdrage die Pakistan levert aan de internationale campagne
om het terrorisme te bestrijden.

De Europese Unie en Pakistan dringen er bij de internationale gemeenschap op aan vast te houden aan haar
consensus over het toekomstige politieke bestel in Afghanistan, dat moet stoelen op een brede basis, multi-
etnisch moet zijn en voor alle Afghanen aanvaardbaar dient te zijn. De recente gebeurtenissen nopen de
internationale gemeenschap er dringend toe maatregelen te nemen die zorgen voor vrede, stabiliteit en
heropbouw in Afghanistan. De Europese Unie en Pakistan zullen hun bijdrage leveren aan de
verwezenlijking van die doelstellingen.

________________________
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184/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende het vredesproces in Colombia
Brussel, 7 december 2001

1. De Europese Unie blijft het vredesproces in Colombia en de moedige inzet van president Pastrana actief
steunen. Zij is van mening dat de enige passende uitweg uit het interne conflict een via onderhandelingen tot
stand gebrachte oplossing is, en dat het onjuist zou zijn dit proces in afwachting van de volgende
verkiezingen te laten rusten. Alle partijen zouden een bijdrage moeten leveren om het onderhandelingsproces
meer kracht bij te zetten.

2. De Europese Unie roept de FARC-EP op terug te keren naar de onderhandelingstafel, met name om de
vraagstukken te bespreken waarover in oktober 2001 in San Francisco de la Sombra overeenstemming was
bereikt. Zij verheugt zich erover dat de dialoog tussen de regering en het ELN is hervat. Zij hoopt dat de
beide bewegingen zich met de nodige vastberadenheid zullen inzetten om concrete resultaten te boeken, die
een duurzame en vreedzame oplossing van het conflict dichterbij brengen.

3. De Europese Unie zegt haar onvoorwaardelijke steun toe aan iedere poging om alle betrokken partijen
ertoe te bewegen de mensenrechten en het internationale humanitaire recht te eerbiedigen.

4. De Europese Unie wijst erop dat zij ontvoering, afpersing en andere misdrijven die een schending van de
mensenrechten en van het internationale humanitaire recht vormen, steeds krachtig heeft veroordeeld. Alle
partijen in het conflict moeten deze misdrijven, die het vredesproces in gevaar brengen, veroordelen. De
Europese Unie roept de gewapende groeperingen op, alle gijzelaars - zowel buitenlanders als Colombianen -
vrij te laten en onmiddellijk op te houden met deze praktijken. Tot nader order zullen de lidstaten van de EU,
zonder daarbij afbreuk te doen aan de inspanningen van de lidstaten van de Unie die deelnemen aan de
dialogen tussen de Colombiaanse partijen, geen nieuwe visa of verblijfsvergunningen verstrekken aan
vertegenwoordigers van die gewapende groeperingen.

5. Op verzoek van de Colombiaanse regering en van de partijen bij het conflict, nemen sommige lidstaten
van de Unie namelijk deel aan de dialogen die de regering van President Andrés Pastrana met de ELN en de
FARC is aangegaan. De EU steunt deze pogingen om het conflict via onderhandelingen op te lossen. Toch
wijst zij er met klem op dat de houding van de EU jegens de gewapende groeperingen in Colombia zal
moeten worden bezien en herzien in het licht van de naleving van de mensenrechten, het internationale
humanitaire recht en de diplomatieke onschendbaarheid.

6. De Europese Unie is bijzonder verontrust over het gewelddadige optreden van de paramilitairen die,
geheel straffeloos, steeds meer misdrijven begaan. De Europese Unie dringt er bij de Colombiaanse regering
op aan, zich voortdurend en meer dan voorheen in te zetten om de paramilitairen te ontwapenen en de
verantwoordelijken voor deze misdrijven - wie ook de daders mogen zijn - zeer streng door het gerecht te
laten vervolgen.

7. Gelet op het beginsel van de gedeelde verantwoordelijkheid, acht de Europese Unie het van cruciaal
belang dat de pogingen die reeds in het werk zijn gesteld om de clandestiene teelt van verdovende middelen
en de productie en handel van drugs te bestrijden, worden opgevoerd, zowel op lokaal als regionaal niveau,
met inachtneming van de biodiversiteit en het milieu.
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8. Om de sociaal-economische ongelijkheid in Colombia te verminderen, acht de Europese Unie het
onontbeerlijk om, los van het verloop van het vredesproces, een programma voor grondige sociaal-
economische hervormingen op te stellen en uit te voeren.

9. De Europese Unie zal trachten - voorzover dit niet door veiligheidsproblemen wordt verhinderd - de
autonome verbintenissen die in het kader van het "steunprogramma van de EU voor het vredesproces in
Colombia" zijn aangegaan, uit te voeren.

10. De Europese Unie erkent het zeer waardevolle werk dat de speciale gezant van de secretaris-generaal van
de Verenigde Naties in het kader van het vredesproces verricht. Zij acht de rol van de Verenigde Naties
belangrijker dan ooit, en is van mening dat de vertegenwoordiger van deze organisatie nauwer bij het proces
moet worden betrokken. Ook doet de Unie een beroep op de regering van Colombia om de uitvoering van
het mandaat van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten te
vergemakkelijken.

11. De Europese Unie acht het bijzonder belangrijk een intensieve dialoog te onderhouden met alle
kandidaten voor de presidentsverkiezingen. De EU wenst dat zij van het streven naar een door
onderhandelingen bereikte vrede een beleidsdaad maken.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________
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185/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
naar aanleiding van de verkiezingen van 25 november in Honduras

Brussel, 30 november 2001

De Europese Unie feliciteert het volk en de politieke partijen van Honduras met de democratische maturiteit
die zij eens te meer bij de algemene verkiezingen van 25 november 2001 aan de dag hebben gelegd.

De Europese Unie feliciteert de heer Ricardo Maduro ter gelegenheid van zijn benoeming tot president van
de Republiek en wenst hem succes toe bij zijn belangrijke taak.

De Europese Unie waardeert het gebaar van de regering van president Flores, dat heeft bijgedragen aan de
consolidering van de democratie in het land en de versterking van de rechtsstaat.

De Europese Unie zal steun blijven verlenen aan Honduras en president Maduro, die de grote uitdagingen zal
moeten aangaan waarmee het land geconfronteerd wordt.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich
bij deze verklaring aan.

________________________

186/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de
100e verjaardag van de Nobelprijs voor de vrede

Brussel, 8 december 2001

Nu op 8 december te Oslo de 100e verjaardag van de Nobelprijs voor de Vrede wordt gevierd en het
tegelijkertijd 10 jaar geleden is dat mevrouw Aung San Suu Kyi deze indrukwekkende onderscheiding heeft
ontvangen, betreurt de Europes Unie dat de secretaris-generaal van de Nationale Liga voor Democratie niet
in staat is dit gebeuren met haar aanwezigheid op te luisteren.

De Europese Unie is het volhardende geweldloze optreden van mevrouw Aung San Suu Kyi ten behoeve van
de nationale verzoening en het intreden van de democratie zeer toegenegen. Zij geeft hierbij opnieuw uiting
aan de hoop dat de een jaar geleden begonnen gestage dialoog tussen de autoriteiten en de democratische
oppositie snel vrucht zal dragen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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187/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie van de media in Rusland

Brussel, 7 december 2001

De Europese Unie neemt met bezorgdheid kennis van de laatste ontwikkelingen rond de televisiezender TV
6, en met name van de bevestiging van het faillissement van MNVK, het overkoepelende mediabedrijf, door
het Arbitragehof van Moskou op 26 november.

De Europese Unie vindt dat het audiovisuele aanbod in Rusland door het verdwijnen van deze belangrijke
onafhankelijke zender sterk zou verarmen.

De Europese Unie is van mening dat de onafhankelijkheid en de pluriformiteit van de media, zo nodig
gewaarborgd via het optreden van de autoriteiten, deel uitmaken van de democratische waarden waarop het
partnerschap tussen de EU en Rusland gebaseerd is.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Malta
en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

______________________

188/01
Verklaring van de Europese Unie over het Midden-Oosten

Brussel, 10 december 2001

Juist nu de situatie in het Midden-Oosten uitermate ernstig is mogen wij het hoofd niet in de schoot leggen.

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een vastberaden en onderling optreden van de Europese Unie, de
Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Russische Federatie de partijen kan helpen de geweldcyclus te
doorbreken en de vredesbesprekingen te hervatten. Dat vereist:

. de herbevestiging en de volledige erkenning van het onherroepelijke recht van Israël om binnen
internationaal erkende grenzen in vrede en veiligheid te leven;

. de totstandbrenging van een leefbare en democratische Palestijnse staat, alsmede de beëindiging van
de bezetting van de Palestijnse gebieden.
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Met onmiddellijke ingang dienen de volgende verbintenissen te worden aangegaan:

. door de Palestijnse autoriteit: de ontmanteling van de terroristische netwerken van Hamas en de
Islamitische Djihad, inclusief de aanhouding en vervolging van alle verdachten; een openbare oproep
in het Arabisch tot het staken van de gewapende Intifada;

. door de Israëlische regering: terugtrekking van haar strijdkrachten en stopzetting van de
standrechtelijke executies; opheffing van de afsluiting van gebieden en alle aan het Palestijnse volk
opgelegde beperkingen; bevriezing van de bouw van nieuwe nederzettingen.

Op grond van dit standpunt van de EU en in het licht van de besprekingen die vandaag in Brussel hebben
plaatsgevonden met de heer Simon Peres en Nabil Chaath hebben wij de heer Javier Solana, secretaris-
generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, gevraagd naar de regio te reizen en aan de Europese Raad
van Laken verslag uit te brengen.

Doel is, in overleg de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en Rusland bij te dragen tot een onmiddellijke,
onvoorwaardelijke hervatting van de onderhandelingen.

________________________

189/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende het openstellen van de brug tussen Oezbekistan en Afghanistan
Brussel, 12 december 2001

De Europese Unie verwelkomt het bericht dat de Vriendschapsbrug tussen Oezbekistan en Afghanistan is
heropend. Door dit gebaar van de Oezbeekse regering zou de hoeveelheid humanitaire hulp die vanuit het
noorden Afghanistan binnenkomt, sterk moeten toenemen.

De Unie hoopt en verwacht dat de humanitaire hulp die zij en anderen verstrekken, nu vanuit Oezbekistan
volledige toegang tot Afghanistan zal hebben. De Unie benadrukt de belangrijke rol die de NGO's vervullen
bij het lenigen van de nood van het Afghaanse volk. Internationale samenwerking zal van cruciaal belang
zijn om bij het naderen van de winter de humanitaire crisis in Afghanistan aan te pakken.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

__________________
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190/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de initiatieven van de president van Letland met het oog op

een wijziging van de kieswetgeving
Brussel, 13 december 2001

De Europese Unie neemt nota van de belangrijke initiatieven van de president van de Republiek Letland met
het oog op een wijziging van de bepalingen van de kieswetgeving waardoor de taalvereisten zouden
vervallen als voorwaarde om zich verkiesbaar te kunnen stellen bij de parlements- en lokale verkiezingen.

Aangezien zo'n hervorming de democratie en de eerbiediging van de rechten van de mens daadwerkelijk ten
goede zou komen, twijfelt de EU er niet aan dat de Letlandse autoriteiten alles zullen doen om daar zo
spoedig mogelijk mee in te stemmen.

_______________________

191/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende India
Brussel, 13 december 2001

De Europese Unie veroordeelt nadrukkelijk de gewelddadige terroristische aanslag die op 13 december 2001
te New Delhi tegen het Parlement van de Republiek India is gepleegd en waarbij verscheidene mensen
werden gedood en vele onschuldigen werden gewond.

De Europese Unie betreurt dit verlies aan mensenlevens en spreekt haar verontwaardiging uit over het feit
dat de aanslag was gericht tegen uitgerekend de instelling die de democratie en de rechtsstaat
vertegenwoordigt.

In aansluiting op de gemeenschappelijke verklaringen die tijdens de onlangs te New Delhi gehouden top
India-EU werden afgelegd, wenst de Europese Unie haar solidariteit en steun te betuigen aan de Republiek
India in zijn strijd tegen het terrorisme, dat een bedreiging vormt voor de gedeelde waarden van democratie
en eerbied voor de mensenrechten.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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192/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente presidentiële amnestie

Brussel, 17  december 2001

De EU verheugt zich over de recente amnestie die de President van Turkmenistan ter gelegenheid van de
Kadr-nacht heeft verleend en over de vrijlating van bijna 9.000 gevangenen. De EU verheugt zich ook over
de toezegging van de President dat de resterende straffen van degenen die nog in de gevangenis zitten,
gehalveerd zullen worden.

De EU is echter ernstig bezorgd over het geval van Shageldy Atakov en Mammetkuliev Aimuradov, vooral
gezien hun slechte gezondheidstoestand. De EU hoopt dan ook dat de halvering van de resterende
gevangenisstraffen door de regering zonder aanzien des persoons zal worden toegepast en ook voor de heren
Atakov en Aimuradov zal gelden.

De EU wil de regering van Turkmenistan voorts in kennis stellen van haar bezorgdheid over de aanhoudende
intimidatie van niet-geregistreerde religieuze organisaties en hun leden. De EU wil er bij de regering op
aandringen, een eind te maken aan al dergelijke acties en ervoor te zorgen dat de mensenrechten van alle
personen worden gewaarborgd; dit is met name van belang in de huidige situatie, die wordt gekenmerkt door
toenemende veiligheidszorgen in verband met de gevolgen van de Afghaanse crisis.

__________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN 28 EN 29 NOVEMBER 2001
UITGEBRACHTE ADVIEZEN

De volledige tekst van de adviezen van het ESC is in de 11 officiële EU-talen
terug te vinden op de webstek van het Comité

http://www.esc.eu.int (rubriek "Documents")

De laatste zitting van 2001 werd bijgewoond door voorzitter R. Prodi van de Europese Commissie
en mevrouw A. Neyts, minister toegevoegd aan de minister van buitenlandse zaken, belast met
landbouw, namens het fungerend voorzitterschap van de Raad. Hun toespraken hadden betrekking
op de toekomst van Europa en de rol van het ESC.

Er werden 30 adviezen behandeld en goedgekeurd, maar centraal stonden de discussies over de
rapporten van het bureau "Het ESC en de georganiseerde civiele samenleving" (rapporteur:
WESTERLUND – gr.II-S) en "De ontwikkelingsstrategie van het Economisch en Sociaal Comité"
(rapporteur: LITTLE - gr. I-VK)

http://www.cese.europa.eu
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1. INTERNE MARKT
De totstandbrenging van de interne markt voor diensten

•  Een internemarktstrategie voor de dienstensector (WIM)
 Rapporteur : de heer VEVER (Werkgevers - F)

 
− Ref. : vervolgadvies – CES 1472/2001
 
− Kernpunten :

 Het stemt tot voldoening dat de Commissie haast wil maken met de totstandbrenging van de
interne markt voor diensten, dat zij meer vaart wil zetten achter lopende dossiers, de analyse van
de bestaande belemmeringen wil actualiseren en met ingang van 2002 een algemene en
innoverende aanpak wil volgen.
 
 Het Comité is het dan ook eens met de Commissie dat de werkzaamheden in EU-verband een
nieuwe impuls moeten krijgen op basis van nieuwe grondslagen die globaal, gecoördineerd en
flexibel dienen te zijn.
 
 Wat de evaluatie van de belemmeringen betreft, dient de Commissie een nieuwe methodologie
uit te werken om de verschillende categorieën belemmeringen beter te kunnen indelen; er moet
een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen echte belemmeringen, die dienen te
verdwijnen, en de realiteit van de Europese culturele diversiteit, waaraan de actoren zich zullen
moeten blijven aanpassen.
 
 Om de nieuwe strategie de nodige slagkracht mee te geven, steunt het Comité het voornemen
van de Commissie om Parlement en Raad voor te stellen, een nieuw horizontaal rechtsinstrument
vast te stellen dat voortvloeit uit een politiek commitment, juridisch bindend is, globaal is in zijn
aanpak, toegespitst is op essentiële vereisten, in staat is om andere aanvullende instrumenten te
activeren en te coördineren en dat op flexibele wijze kan worden ingezet. Het Comité adviseert
om de concrete invulling van de essentiële vereisten van dit kaderinstrument en van de diverse
begeleidende richtlijnen over te laten aan gemengde regelgevingscomités, op basis van de
ervaringen die zijn opgedaan met de SLIM-comités, bestaande uit vertegenwoordigers van
overheid, dienstverleners en gebruikers van diensten.
 
 Het Comité verwacht van deze nieuwe aanpak, nog vóór het aflopen van de huidige
mandaatsperiodes van Commissie en Parlement en vóór de eerste uitbreidingsgolf, een
significante en onomkeerbare stroomversnelling bij de totstandbrenging van de
internedienstenmarkt.

 
− Contactpersoon : de heer J. Andersen
 (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail:  jakob.andersen@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Gemeenschappelijke onderneming GALILEO

 Rapporteur : de heer BERNABEI (Werkgevers - I)
 
− Ref. : COM(2001) 336 def. - 2001/0136 CNS – CES 1475 /2001
 
− Kernpunten :

 Het Comité acht het van belang dat met de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming
ook een strategisch ontwikkelingsplan voor Galileo op Europees niveau wordt gelanceerd.
Tevens dienen de volgende organen in het leven worden geroepen:
 
- een maatschappij ter promotie van Galileo met gemengd publiek/particulier vermogen;
- twee gemengde organen ter ondersteuning van de gemeenschappelijke onderneming en de

promotiemaatschappij, te weten een voor overheids- en particuliere betrokkenen
openstaande institutionele stuurgroep en een orgaan voor veiligheid en privacy.

 
 In de gemeenschappelijke onderneming moeten uitsluitend openbare middelen bijeen worden
gebracht, om belangenverstrengeling te voorkómen. Tevens zouden de grondslagen moeten
worden gelegd voor de oprichting van een Europees Agentschap / Europese vennootschap, die
het operationele beheer van het Galileo-systeem op zich neemt.
 

− Contactpersoon : mevrouw R. DEL FIORE
 (Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
•  Staatssteun voor de kolenindustrie

 Rapporteur : de heer GAFO FERNÁNDEZ (Werkgevers - E)
 
− Ref. : COM(2001) 423 def. - 2001/0172 CNS - CES 1477/2001
 
− Kernpunten :

 Het Comité voelt niets voor een tussentijdse herziening van de huidige steunregeling in 2008 die
tot 2010 integraal moet worden gehandhaafd. Wel zou een en ander in 2008 moeten worden
geëvalueerd.
 
 Door de regeling tot 2010 te handhaven, is er meer tijd voor twee toetredingskandidaten met een
grote kolenindustrie (nl. Polen en Tsjechië) om zich aan de EG-regeling aan te passen, zonder
dat overgangsperioden nodig zijn.

 
− Contactpersoon : mevrouw R. DEL FIORE
 (tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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•  Vereenvoudiging (WIM)

 Rapporteur : de heer WALKER (Werkgevers - VK)
 
− Ref. : Vervolgadvies - CES 1496/2001
 
− Contactpersoon : de heer J. Andersen
 (Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap

 Rapporteur: de heer SKLAVOUNOS (Diverse werkzaamheden - GR)
− Ref. : COM(2001) 319 def. - CES 1483/2001
 
− Kernpunten :

 Het Economisch en Sociaal Comité verheugt zich over het Commissievoorstel om de afwijking
op grond waarvan lidstaten die niet in staat zijn een doorlopende enquête te houden, zich tot een
jaarlijkse enquête kunnen beperken, aan een tijdslimiet te binden.

 
− Contactpersoon : mevrouw S. JOHANSSON
 (Tel. 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)
 
•  Zekerheidsstelling bij financiële transacties

 Rapporteur : de heer BARROS VALE (Werkgevers - P)
 
− Ref. : COM(2001) 168 def. - 2001/0086 COD - CES 1468/2001
 
− Contactpersoon : de heer J. PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
•  XXXe Verslag over het mededingingsbeleid

 Rapporteur : de heer SEPI (Werknemers - I)
 
− Ref. : SEC(2001) 694 def. - CES 1469/2001
 
− Contactpersoon : de heer J. PEREIRA DOS SANTOS
 (tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Ionisatie van voedsel

 Rapporteur : de heer JASCHICK (Diverse werkzaamheden - D)
 
− Ref. : COM(2001) 472 def. - CES 1489/2001
 
− Contactpersoon : de heer J. PEREIRA DOS SANTOS
 (tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jo%E3o.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jo%E3o.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jo%E3o.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten
 Rapporteur : de heer HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E)

 
− Ref. : COM(2001) 449 def. - 2001/0179 COD - CES 1470/2001
 
− Contactpersoon : de heer J. Andersen
 (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Europees handvest voor het kleinbedrijf

 Rapporteur : de heer GIRON (Diverse werkzaamheden - F)
 
− Ref. : Vervolg van initiatiefadvies- CES 1471/2001
 
− Contactpersoon : de heer J. PEREIRA DOS SANTOS
 (tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Niet opleggen van geldboeten

 Rapporteur : de heer SEPI (Werknemers - I)
 
− Ref. : Vervolgadvies - CES 1488/2001
 
− Contactpersoon : de heer J. PEREIRA DOS SANTOS
 (tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Markttoegang voor havendiensten

 Rapporteur : de heer RETUREAU (Werknemers - F)
 
− Ref. : COM(2000) 35 def. - 2001/0047 COD - CES 1495/2001
 
− Kernpunten :

 Het Comité stelt met belangstelling vast dat er met het Commissievoorstel naar wordt gestreefd
de belemmeringen bij de toegang tot de markt voor havendiensten op te heffen en de bestaande
monopolies aan meer concurrentie bloot te stellen. Het meent echter dat de nodige vraagtekens
geplaatst moeten worden bij de voorgestelde middelen om deze doelstellingen te realiseren en
dat het voorstel ook onnodige bureaucratische aspecten bevat, die het havenbeheer zwaarder
dreigen te maken.
 
 Om de belangen van havengebruikers te behartigen, pleit het ESC voor oprichting van een
comité, dat bestaat uit belanghebbende partijen. Met zelfafhandeling heeft het evenwel
problemen wegens het gevaar van ernstige ongevallen met persoonlijk letsel,
milieuverontreiniging of materiële schade als gevolg van een incompetente behandeling van
bepaalde vrachten.
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 Het voorstel over havendiensten zou dan ook opnieuw moeten worden besproken tijdens de
discussie over het Witboek betreffende het Europees vervoerbeleid, vanuit een integrale visie op
de rol van havens uit het oogpunt van duurzaam vervoer, bescherming van het milieu,
werkgelegenheid, sociaal-economische ontwikkeling en regionale ontwikkeling.
 

− Contactpersoon :  de heer L. LOBO
 (tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Snelheidsbegrenzers

 Rapporteur : de heer COLOMBO (Werknemers - I)
 
− Ref. : COM(2001) 318 def. - 2001/0135 COD - CES 1476/2001
 
− Contactpersoon : Mevrouw R. DEL FIORE
 (Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
•  Gemeenschappelijke veiligheidsvoorschriften voor de burgerluchtvaart

 Rapporteur : de heer GREEN (Werkgevers - DK)
 
− Ref. : COM(2001) 575 def. - 2001/0234 COD - CES 1485/2001
 
− Kernpunten :

 Het Comité steunt het voorstel en is het ermee eens dat is gekozen voor een verordening in plaats
van richtlijn, die niet zo snel geïmplementeerd zou kunnen worden.
 Het huidige voorstel bevat alleen veiligheidsmaatregelen die betrekking hebben op de procedures
vóór het instappen en niet op de procedures aan boord van vliegtuigen. Er moeten ook zo snel
mogelijk wetgevingsmaatregelen inzake de veiligheid aan boord worden voorgesteld en
goedgekeurd. Drie andere wetgevingsvoorstellen die te maken hebben met de
luchtvaartveiligheid, moeten zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd.
 De termijn voor inwerkingtreding van het voorstel is niet realistisch voor de maatregelen die
betrekking hebben op de infrastructuur.
 De hoge kosten van de voorgestelde maatregelen dienen voor rekening te komen van de
lidstaten.
 

− Contactpersoon :  de heer L. LOBO
 (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 2. ECONOMIE, MUNTEENHEID EN BELASTINGEN
 
 
 Het ESC verzoekt de Europese Commissie te reageren op de veranderingen in het economisch klimaat.
 
 
•  Nieuwe uitdagingen voor het economisch beleid van de EU

 Rapporteur : mevrouw KONITZER (Werknemers -D)
 
− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1487/2001
 
 
− Kernpunten :

 Het Comité acht het noodzakelijk dat:
 
 a) de Commissie op korte termijn met concrete voorstellen komt voor bijstelling van het
economisch beleid en de macro-economische beleidsmix in het licht van de veranderde mondiale
economische randvoorwaarden. Daarbij dient zij duidelijk aan te geven, welke bijdrage van de
afzonderlijke actoren wordt verwacht;
 
 b) de openbare discussie over en de behandeling door de Raad van de mededeling van de
Commissie van 7 februari 2001 over "De verbetering van de coördinatie van het economisch
beleid in het eurogebied" weer wordt aangezwengeld, zodat er in dit verband pragmatische en
efficiënte verbeteringen kunnen worden aangebracht;
 
 c) op korte termijn wordt besproken hoe, in het kader van de Verdragsherzieningen met het
oog op de uitbreiding, de bepalingen betreffende het economisch beleid en de
Gemeenschapsbelangen dienaangaande kunnen worden aangescherpt.

 
− Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL
 (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Grensoverschrijdende betalingen in euro

 Rapporteur : de heer BURANI (Werkgevers - I)
 
− Ref. : COM(2001) 439 def. - CES 1497/2001

 
− Kernpunten :

 Het Comité steunt de doelstellingen van het Commissievoorstel. Wel vraagt het zich af hoe een
eventuele stijging van de tarieven voor binnenlandse overboekingen, die sommige banken willen
rechtvaardigen met de hogere kosten voor internationale verrichtingen, kan worden voorkómen.

 
 Ook moet worden voorkómen dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruitgaat of dat
banken bepaalde diensten die zij niet meer rendabel achten, schrappen.

 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 Het wordt aan de beoordeling van Commissie en Raad overgelaten om na te gaan of de
uitvoeringstermijnen stroken met de noodzaak van een goed geplande verandering, zonder
negatieve gevolgen voor de consumenten.

 
 

− Contactpersoon : de heer R. PIETRASANTA
 (tel. : 32 2 546 93 13 - e-mail :Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
•  Fiscaal beleid in de Europese Unie - Prioriteiten

 Rapporteur : de heer MORGAN (Werkgevers -VK)
 
- Ref. : COM(2001) 260 def. - CES 1486/2000
 
 
- Kernpunten :
 

 In reactie op de zes doelstellingen van de Commissie voor het fiscaal beleid betoogt het Comité
het volgende:

 
- het geeft zijn steun aan alle voorgestelde mechanismen ter verwezenlijking van de fiscale

beleidsdoeleinden (inbreukprocedures, andere middelen dan wetgeving en nauwere
samenwerking), alhoewel eenparigheid van stemmen de rechtsgrondslag moet blijven;

 
- het Comité kan zich volledig vinden in de pogingen tot implementatie van een wetgevingsstrategie voor

de BTW voor de komende vijf jaar en tot opheffing van de fiscale belemmeringen t.a.v.
grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen;het zou graag zien dat t.a.v. accijnstarieven milieu- en
energieheffingen de doelstellingen worden bijgesteld en er richtsnoeren komen voor milieuheffingen,
afvalverwerking, enz.;het vindt m.b.t. accijnstarieven voor alcohol en tabak dat door mededinging
tussen de lidstaten de tarieven op termijn naar elkaar zouden kunnen toegroeien;

 
- het zal een afzonderlijk advies uitbrengen over belastingen op ondernemingen.

- Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL
 (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden

 Rapporteur: de heer RAVOET (Werkgevers -B)
 
− Ref. : COM(2001) 400 def. - CES 1481/2001
 
− Kernpunten :
 
- Het Comité is ingenomen met het voorstel voor een richtlijn en stelt met genoegen vast dat

alle betrokkenen in de jongste periode serieuze inspanningen hebben geleverd om dit dossier
tot een oplossing te brengen.

− Het is zaak van het concurrentievermogen van de Europese financiële centra en markten in
stand te houden. Daarom moet men ervan kunnen uitgaan dat dezelfde maatregelen worden
toegepast in de afhankelijke en geassocieerde gebieden en dat gelijkwaardige maatregelen in
een aantal nabij gelegen en/of belangrijke financiële centra tot stand komen. Het Comité
nodigt alle betrokkenen uit het huidige ontwerp aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en
eventuele verbeteringen te suggereren. Overigens komt het erop aan de toepassingskosten zo
laag mogelijk te houden.

− Bij de definitie van het begrip "rente" zou volgens het Comité ook moeten worden bekeken of
bepaalde andere beleggingen die indirect rente kunnen produceren, b.v. bepaalde
verzekeringsproducten, niet ook onder de richtlijn zouden moeten vallen.

− Tenslotte acht het Comité het onontbeerlijk dat de uitbetalende instanties zo nauw mogelijk
worden betrokken bij de verdere uitwerking van dit stelsel aangezien zij bij de effectieve
toepassing ervan een sleutelrol zullen spelen. In die optiek wordt de Commissie verzocht na te
denken over verbeteringen in de “effectbeoordeling”.

 
- Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL

 (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Loonkosten

 Rapporteur : Mevrouw HORNUNG-DRAUS (Werkgevers -D)
 
− Ref. : COM(2001) 418 def. - 2001/0166 (COD) - CES 1492/2001
 
- Kernpunten :
 

 Hoewel het Economisch en Sociaal Comité het in grote lijnen met het door de Commissie
voorgelegde voorstel eens is, brengt het een paar bezwaren naar voren:
 
- Wat betreft de aan kleine en zeer kleine ondernemingen opgelegde verplichting tot het

inzamelen van gegevens zou de Commissie er goed aan doen te onderzoeken of
uitzonderingen, dan wel een vereenvoudigde procedure voor het verzamelen van gegevens
kunnen worden toegestaan.
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- "Arbeidskosten zonder premies": het ESC dringt i.v.m. de kosten er sterk op aan dit
onderdeel van de index te schrappen, dan wel de desbetreffende gegevens maar één keer per
jaar op te vragen.

 
- Teneinde de lidstaten voldoende tijd te geven om hun statistische systemen aan de nieuwe

eisen aan te passen, stelt het Comité voor de termijn van 70 dagen tijdens een
overgangsperiode van 5 jaar tot 90 dagen te verlengen.

 
- Het verdient aanbeveling eerst een partiële index op te stellen waarin secties M, N en O van

NACE Rev. 1 niet zijn opgenomen.
 
− Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL
 (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Zweden: structurele hervormingen

 Rapporteur : de heer WALKER (Werkgevers -VK)
 
− Ref. : Initiatiefadvies – CES 1498/2001
 
− Kernpunten :

 
 In veel opzichten is de economische, sociale en technische ontwikkeling van Zweden in het
afgelopen decennium succesvol geweest. De uitdaging voor de toekomst moet zijn dat op dit
succes wordt voortgebouwd door instandhouding van de vooraanstaande technologische positie,
door vergroting van de productiviteit, modernisering van de arbeidsmarkt en verfijning van het
belastingstelsel. Hierdoor kan een duurzaam en verbeterd socialezekerheidsstelsel tot stand
komen ter ondersteuning van de sociale cohesie die een zo centrale rol speelt in de Zweedse
samenleving.

 
- Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL

 (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  GMO/Bananen

 Rapporteur : de heer ESPUNY MOYANO (Werkgevers - E)
 
− Ref. : COM(2001) 477 def. - 0187/2001 CNS - CES 1479/2001
 
− Contactpersoon : mevrouw E. DI NICOLANTONIO
 (tel. : 32 2 546 9454 - e-mail :Eleonora.di Nicolantonio@esc.eu.int)
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•  Structuurfondsen voor de periode 2000-2006

 Rapporteur : de heer CHRISTIE (Werknemers - VK)
 
− Ref. : COM(2001) 378 def. - CES 1480/2001

 
− Kernpunten :

 Het Comité stelt tot zijn voldoening vast dat de Commissie zich heel wat moeite getroost om de
kwaliteit van de nieuwe doelstelling-1-programma's te verbeteren. Het dringt erop aan dat zij op
de ingeslagen weg verdergaat en gedurende de gehele programmeringsperiode de vinger aan de
pols houdt door de uitvoering van de programma's op de voet te volgen, de resultaten regelmatig
te evalueren en nauwgezet verslag uit te brengen.
 
- Contactpersoon : de heer R. PIETRASANTA

 (Tel. : 32 2 546 93 13 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 3. SOCIAAL

 Het ESC wil dat de regeringen zich echt inzetten voor de bescherming van kinderen op
internet

 
•  Programma voor de bescherming van kinderen op internet

 Rapporteur : mevrouw DAVISON (Diverse werkzaamheden - VK)
 
− Ref. : Vervolgadvies - CES 1473/2001
− Kernpunten :
 

 Het Comité wijst op de voordelen van het internet voor kinderen, maar uit zijn bezorgdheid over
het feit dat politiediensten er nog steeds niet in slagen het merendeel van de kinderen die voor
pornografische doeleinden op het net worden misbruikt, op te sporen. Het verheugt zich over het
voornemen van de Commissie om samenwerking op dit gebied te versterken, waarbij met name
wordt gedacht aan Europol en Interpol.

 
 Het Comité steunt het actieplan voor het internet en pleit ervoor om in dit verband meer
middelen uit te trekken. Met name moet worden bepaald wat "schadelijke inhoud" is, moet
downloaden van bestanden via "premium lines" worden voorkomen, tenzij het verzoek door een
handtekening van een volwassene wordt bevestigd, en dienen mechanismen te worden
ontworpen om verdacht gedrag t.a.v. kinderen te scannen, te signaleren en aan te pakken.

 
 Het plan moet evenwel kracht worden bijgezet via wetgeving en door een kordaat optreden van
regeringen, ISP's en sociaal-economische belangengroepen.

 
− Contactpersoon : de heer L. LOBO
 (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Netwerk- en informatieveiligheid

 Rapporteur : de heer RETUREAU (Werknemers - F)
− Ref. : COM(2001) 298 def. - CES 1474/2001
 
− Contactpersoon : de heer L. LOBO
 (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Veilige en betaalbare pensioenen

 Rapporteur : mevrouw CASSINA (Werknemers - I)
 
− Ref. : COM(2001) 362 def - CES 1491/2001
 
− Kernpunten:

 
 Het advies concentreert zich met name op de samenhang tussen verschillende beleidstakken en
op methodologische problemen op het gebied van samenwerking op dit gebied.
 
 De belangrijkste methodologische doelstelling is het verwezenlijken van een sterke synergie en
samenhang tussen werkgelegenheids-, sociaal en economisch beleid. Terwijl de nationale
wetgevers en autoriteiten hun bevoegdheden en verantwoordelijkheid behouden, kan deze
samenhang beter worden verwezenlijkt door de sociale partners, die de belangrijkste actoren zijn
van alle ontwikkelingen in de samenleving, op alle niveaus, op systematische wijze bij dit proces
te betrekken. Iedere strategie op pensioengebied die voorbijgaat aan deze methodologische
voorwaarde is gedoemd om te mislukken. Het Comité wijst erop dat dit aspect in de Mededeling
onvoldoende uit de verf komt, en herinnert eraan dat in de conclusies van de Europese Raad van
Stockholm werd gewezen op de rol van de sociale partners in veranderingsmanagement.
 
 Ook op het gebied van werkgelegenheids- en, vooral, economisch beleid dient de betrokkenheid
van de sociale partners te worden bevorderd en/of versterkt.
 
 Sociale consensus is niet iets dat louter kan worden bereikt door de bevolking correct en
uitgebreid voor te lichten; er moet tevens voor worden gezorgd dat alle relevante organisaties
van de civil society en de sociale partners een actieve rol kunnen spelen.
 
 Het Comité dringt met name aan op ontwikkeling van voldoende gespecificeerde indicatoren
waarmee alle gevolgen van analyses en voorspellingen kunnen worden geëvalueerd.

 
− Contactpersoon: mevrouw S. BARBESTA
 (tel.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Minimumnormen voor de opvang van asielzoekers

 Rapporteur : de heer MENGOZZI (Diverse werkzaamheden - I)
 Co-rapporteur : de heer PARIZA CASTAÑOS (Werknemers - E)

 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 55

Bulletin 14.01.2002 - NL- PE 313.426

− Ref. : COM(2001) 181 def. - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001
 
− Kernpunten :

 Het Comité verheugt zich over de doelstellingen van de onderhavige ontwerprichtlijn en
onderschrijft de inhoud ervan. Het formuleert wel enkele inhoudelijke opmerkingen; zo wijst het
erop dat de minimumnormen moeten gebaseerd zijn op de beste praktijken op dit gebied en
moeten worden bekeken in het licht van de mensenrechten en worden ingepast in een
internationaal rechtskader. Te betreuren valt dat de Commissie nauwelijks het woord "recht"
hanteert maar in de plaats daarvan andere omschrijvingen gebruikt waardoor de indruk wordt
gewekt dat asielzoekers personen zijn die in wezen geen rechten hebben.
 
 Het onderschrijft de bepaling dat uiterlijk zes maanden na indiening van het asielverzoek de
toegang tot de arbeidsmarkt niet kan worden geweigerd, hoewel een dergelijke beperking geen
adequate oplossing biedt in het geval van beroepsopleiding, die immers ruim toegankelijk moet
zijn.
 
 De bepalingen inzake de materiële opvangvoorzieningen moeten zorgen voor een
levensstandaard die de gezondheid en het welzijn van asielzoekers en de hen vergezellende
gezinsleden garandeert.
 
 Het bedrag en de aard van de aan asielzoekers verleende steun moeten in de verschillende
lidstaten nagenoeg dezelfde zijn. Het steunbedrag zou volgens het ESC moeten worden
vastgelegd op basis van het bestaansminimum en zou niet mogen worden toegekend in de vorm
van tegoedbonnen.
 
 Het zou een goede zaak zijn als de opvangprocedures minder tijd in beslag zouden nemen zodat
diegenen die - tot bewijs van het tegendeel - op de vlucht zijn voor onderdrukking of vervolging,
niet al te lang in een toestand moeten verkeren waarbij hun rechten, vanaf het ogenblik dat zij het
ontvangstland betreden, zijn opgeschort.

 
− Contactpersoon : de heer P. BROMBO
 (Tel. 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)
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•  Samenwerking inzake activiteiten op het gebied van het voorlichtings- en communicatiebeleid

van de EU
 Algemeen rapporteur : de heer GAFO FERNÁNDEZ (Werkgevers - E)
 

− Ref. : COM(2001) 354 def. - CES 1493/2001
− Kernpunten :

 
 In het ESC-advies wordt steun uitgesproken voor de doelstelling van de Commissie, hoewel deze
onvoldoende aandacht schenkt aan de rol die het ESC op dit terrein kan spelen. Op basis van met
name het samenwerkingsprotocol dat onlangs tussen de Commissie en het Comité is
overeengekomen, wordt de Commissie een aantal concrete suggesties aangereikt.

 
− Contactpersoon : de heer C. LAVAL
 (Tel. 00 32 2 546 92 26 - e-mail : claude.laval@esc.eu.int
 
 4. MILIEU
 Terug naar de prioriteiten van de burgers
 
•  Een duurzaam Europa voor een betere wereld

 Rapporteur : de heer EHNMARK (Werknemers - S)
 Co-rapporteur : de heer RIBBE (Diverse werkzaamheden - D)

 
− Ref. : Vervolg van initiatiefadvies - CES 1494/2001
 
− Kernpunten :
 

 In een oproep aan de Europese Raad van Laken schrijft het ESC dat duurzame ontwikkeling een
nieuwe visie op de toekomst van Europa inhoudt. De Verklaring van Laken wordt dan ook
gezien als een gelegenheid bij uitstek om duurzame ontwikkeling tot één van de belangrijkste
taken van de Unie te maken. Het is nú zaak om de uitdagingen en kansen die dit nieuwe project
voor de Unie met zich meebrengt, in hun volle reikwijdte te belichten en beleid en maatregelen
zo vorm te geven dat de prioriteiten van de burgers voor de lange termijn worden gerealiseerd.
Duurzame ontwikkeling beïnvloedt alle activiteiten van de EU en de lidstaten en biedt de burgers
kansen om sterker bij de Unie en haar beleidsvorming te worden betrokken.
 
 EU-beleid moet dus vanuit de basis gestalte krijgen en op een breed maatschappelijk draagvlak
rusten, en de burgers dienen dankzij een efficiënt voorlichtings- en raadplegingsproces bij dit
alles te worden betrokken.
 

− Contactpersoon : de heer D. McLAUGHLIN
 (Tel. : 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)
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•  Stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma

 Rapporteur: de heer RIBEIRO (Diverse werkzaamheden - P)
 
− Ref.: COM(2001) 480 def. - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001
 
− Kernpunten:

 Het Economisch en Sociaal Comité is het eens met het Commissievoorstel, dat
Richtlijn 2000/70/EG verduidelijkt.

 
− Contactpersoon: mevrouw S. BARBESTA
 (tel.: 32 2 546.95.10 -  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Economische groei, fiscaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregelingen in de EU

 Rapporteur :  de heer BYRNE (Werkgevers - IRL)
 Corapporteur : de heer VAN DIJK (Werknemers - NL)

 
− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1490/2001
 
− Kernpunten :.

 Het ESC vestigt de aandacht op de veranderende demografische structuur in de EU en de
mogelijke bedreiging die dit voor de betaalbaarheid van pensioenregelingen inhoudt.
 
 Het stelt tevreden vast dat de lidstaten momenteel actief bezig zijn de betaalbaarheid van hun
pensioenregelingen te verbeteren. Het is niet gewenst de lidstaten gemeenschappelijke
oplossingen voor te stellen, omdat hun uitgangssituaties zo sterk verschillen.

 
 Het Comité is in dit verband van mening dat de lidstaten de mogelijkheid van aanvullende
pensioenregelingen in overweging moeten nemen (tweede en derde pijler), maar tekent daarbij
wel aan dat dit geen wondermiddel is.
 
 Het Comité is evenals de Commissie van mening dat pensioenregelingen ook aan de
veranderende samenlevingen moeten worden aangepast.

 
 Door toepassing van de open coördinatiemethoden en de vaststelling van gemeenschappelijke
doelstellingen en geschikte indicatoren kunnen ervaringen gemakkelijker tussen lidstaten worden
uitgewisseld.
 
 Tot slot vindt het Comité dat ook de kandidaat-lidstaten hun pensioenstelsels tegen het licht
zouden moeten houden om na te gaan of deze op lange termijn betaalbaar zijn.
 

− Contactpersoon : de heer A. ALLENDE
(Tel. : 322 546 9679 - e-mail :alberto.allende@esc.eu.int)
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DIVERSE

DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD TE LAAKEN

• Strategiedocument en verslag van de Commissie over de door elk van de kandidaat-lidstaten op de
weg naar toetreding geboekte vooruitgang
(14117/01)

• Conclusies van de Raad (Algemene Zaken) van 10 december 2001 over de uitbreiding
(15059/01 + REV 1 (en))

• Verslag van het voorzitterschap over de acties van de Europese Unie naar aanleiding van de aanslagen
in de Verenigde Staten

(14919/1/01 REV 1)

• Verslag van het voorzitterschap over het EVDB
(15193/01 + COR 1 (de))

• Verslag van het voorzitterschap over de evaluatie van de uitvoering van de conclusies van Tampere
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it))

• Mededeling van de Commissie over de halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de vorderingen
op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in
de Europese Unie (tweede halfjaar 2001)

(13554/01)

• Conclusies van de Raad (Interne Markt, Consumentenzaken en Toerisme) betreffende diensten van
algemeen belang

(14866/01)

• Verslag van de Commissie over diensten van algemeen belang
(13235/01)

• Verslag van het voorzitterschap over de vorderingen op het gebied van het belastingpakket
(14976/01)

• Verslag van het voorzitterschap over de belasting van energieproducten
(13778/1/01 REV 1)

• Verslag van het voorzitterschap over de interne markt voor elektriciteit en gas
(14943/01 + COR 1 (fr,es))
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• Verslag van de Raad (ECOFIN) over de economische situatie
(15232/01)

• Verslag van de Raad (ECOFIN) aan de Europese Raad over de belasting op rente van spaargelden
(15325/01 + COR 1 (fr))

• Conclusies van de Raad over de milieutechnische sleutelindicatoren voor duurzame ontwikkeling
gericht op het meten van de vorderingen bij de uitvoering van de strategie van de EU voor duurzame
ontwikkeling
(14589/01 + COR 1 (en))

• Conclusies van de Raad (Milieu) over de strategie voor duurzame ontwikkeling (follow-up
van de milieuaspecten van Göteborg)

(15280/01)

• Conclusies van de Raad (Milieu) over internationaal milieubeheer
(15281/01)

• Gezamenlijk verslag (Raad/Commissie) over de werkgelegenheid 2001
(13421/01)

• Besluit van de Raad (Werkgelegenheid en Sociaal beleid) betreffende de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2002
(14912/01 + COR  (en))

• Aanbeveling van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van
het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
(14911/01)

• Conclusies van de Raad (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid): Werkgelegenheids- en sociaal beleid:
een kader voor het investeren in kwaliteit (indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid)
(14913/01 + ADD 1)

• Mededeling van de Commissie: Werkgelegenheids- en sociaal beleid: een kader voor het investeren in
kwaliteit - Verslag van het Comité voor de werkgelegenheid
(14263/01)

• Gezamenlijk verslag van het Comité voor sociale bescherming en het Comité voor economische
politiek inzake doelstellingen en werkmethoden op pensioengebied
(14098/01 + COR 1 (nl))

• Mededeling van de Commissie inzake de ontwikkeling van de sociale bescherming op de lange
termijn: veilige en houdbare pensioenen
(10672/01)

• Verslag van het Comité sociale bescherming over de indicatoren op het gebied van armoede en sociale
uitsluiting
(13509/01 + ADD 1 REV 2)
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• Gezamenlijk verslag van de Commissie en de Raad inzake sociale integratie
(15223/01 +COR 1 (it) + COR 2 (fr) + COR 3 (fi) + ADD 1 + ADD 2)

• Conclusies van de Raad (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid) over het voorstel voor een verordening
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels: parameters voor de modernisering van
Verordening (EEG) nr. 1408/71
(15045/01 + COR 1 (en))

• Conclusies van de Raad (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid) over het voorstel voor een verordening
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels: uitbreiding van Verordening (EEG)
nr. 1408/71 tot onderdanen van derde landen (rechtsgrondslag)
(15056/01)

• Mededeling van de Commissie: Artikel 299, lid 2: Tenuitvoerlegging van de strategie voor de
duurzame ontwikkeling van de ultraperifere regio's - Balans van de geboekte vooruitgang en
werkprogramma, met indicatief tijdschema

(15246/01)

• Rapport van de Groep Mandelkern over de vereenvoudiging van de regelgeving
(14654/01)

• Mededeling van de Commissie "Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving"
(15225/01)

• Verslag van de Commissie: de wetgeving verbeteren 2001
(15181/01)

• Voorbereiding van de Raad op de uitbreiding: interimverslag van de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger

(15100/01)

• Verslag van de Raad (Algemene Zaken) over de uitvoering van de gemeenschappelijke strategie van
de Europese Unie ten aanzien van Oekraïne
(15195/01)

_______________
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

Overzicht van de
 aangenomen resoluties en besluiten,
 vergaderthema's en gegeven gevolg

Dit document is beschikbaar op http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) en op
http://www.europar.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europar.eu.int/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 43
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:joão.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joão.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:joão.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joão.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:Nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:claude.laval@esc.eu.int
New: mailto:claude.laval@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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