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GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDD Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
ECON Economische en Monetaire Commissie
JURI Commissie juridische zaken en interne markt
ITRE Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
RETT Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULT Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETI Commissie verzoekschriften
ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie
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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:

06/02 Briefpapier met brief hoofd en enveloppen

09/02 Rookverbod in de kantines van het ASP- en het LOW-gebouw tussen
12.00 en 14.30uur

10/02 Exposities en artistieke en culturele  manifestaties (COM-ART) - Ter-
beschikkingstelling van geluidsapparatuur

11/02 Dag van Europa 2002

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

Ontslagneming van een Spaans lid van het Europees Parlement

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES)

medegedeeld met ingang van 12 april 2002 ontslag te nemen als lid van het Europees Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 24 april 2002 kennis genomen van deze mededeling.

__________________

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

In zijn vergadering van 24 april 2002 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van

de heer Carlos Costa Neves (PPE-DE/PT)

tot staatssecretaris voor Europese aangelegenheden.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met
ingang van 9 april 2002.

__________________

Officiële bekendmaking van de verkiezing van een Portugees afgevaardigde
in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 24 april 2002 akte genomen van de
verkiezing van

de heer Joaquim PISCARRETA

ter vervanging van de heer Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT) met ingang van 17 april 2002.

__________________
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Officiële bekendmaking van de verkiezing van een Spaanse afgevaardigde
in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 24 april 2002 akte genomen van de
verkiezing van

de heer Juan José BAYONA de PEROGORDO

ter vervanging van de heer Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES) met ingang van 24 april 2002.

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 02.05.2002

Indiener Onderwerp Nr.

Christopher Heaton-Harris Financiering van de conventie P-0807/02

Emilia Müller Aankoop van  een mobiele telefoon in Italië E-0808/02

Michl Ebner Definitie van rauwe melk E-0809/02

Michl Ebner Uitdrukkelijk verbod van microfiltratie E-0810/02

Michl Ebner Harmonisatie van voorschriften voor voertuigen E-0811/02

Michl Ebner Microfiltratie - Rauwe melk E-0812/02

Glyn Ford De Italiaanse regering en de Tweede Wereldoorlog E-0813/02

Camilo Nogueira Román Cohesiestrategieën en visserijbeleid: het geval Galicië E-0814/02

Camilo Nogueira Román Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart E-0815/02

Camilo Nogueira Román De ontwikkeling van Galicië en het voorbeeld van Ierland E-0816/02

Camilo Nogueira Román De parallelle economie in de Spaanse staat E-0817/02

Camilo Nogueira Román Demografische achteruitgang en werkloosheidspercentage
in Galicië

E-0818/02

Camilo Nogueira Román Militair optreden van de Verenigde Staten en Rusland in
de Pankissi-vallei in Georgië, aan de grens met Tsjetsjenië

E-0819/02

Sebastiano Musumeci Illegalen slachtoffer van schipbreuk: verzoek om
crisiscentrum

P-0820/02

Maria Sanders-ten Holte Bekostiging van beveiligingspersoneel door
luchtvaartmaatschappijen na 11 september

P-0821/02

María Sornosa Martínez Kanalisatie en urbanisatie van de río Barxell in Alcoy
(Alicante, Spanje)

P-0822/02

Karl von Wogau Beoordeling van de veiligheid van
gewasbeschermingsmiddelen

E-0823/02

Karl von Wogau Omzetting van een Frans rijbewijs in Duitsland E-0824/02

Chris Davies Jim Currie P-0825/02

Maurizio Turco Informatie over de stand van de onderzoeken die door het
OLAF zijn geopend

P-0826/02

Stavros Xarchakos Personeelsstructuur van DG "Onderwijs en cultuur" E-0827/02

Salvador Garriga Polledo Bevordering van ondernemingszin in het onderwijs E-0828/02
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Salvador Garriga Polledo Lage productiviteit, de zwakke schakel van de Europese
economie

E-0829/02

Salvador Garriga Polledo Europees register van bedrijven die deelnemen aan de
alternatieve beslechting van geschillen (ADR)

E-0830/02

Vraag geannuleerd E-0831/02

Jorge Hernández Mollar Verplichting om zonnepanelen op nieuwe gebouwen te
plaatsen

E-0832/02

Jorge Hernández Mollar Spanje eist een suikerquotum dat overeenkomt met zijn
consumptie

E-0833/02

Esko Seppänen Sloop van vissersschepen E-0834/02

Colette Flesch Uitbreiding van het personeelsbestand van de
vertaaldienst van de Commissie

E-0835/02

Vraag geannuleerd E-0836/02

Caroline Jackson Artikel 151 van het EG-Verdrag en cultureel erfgoed -
coördinatie van activiteiten buiten de EU

E-0837/02

Caroline Jackson Artikel 151 van het EG-Verdrag en cultureel erfgoed -
budgettaire aspecten

E-0838/02

Caroline Jackson Artikel 151 van het EG-Verdrag en cultureel erfgoed -
betrekkingen met andere Europese instanties

E-0839/02

Caroline Jackson Artikel 151 van het EG-Verdrag en cultureel erfgoed -
betrekkingen met derde landen

E-0840/02

Caroline Jackson Artikel 151 van het EG-Verdrag en cultureel erfgoed -
maatregelen van de Europese instellingen

E-0841/02

Jan Andersson en Peter Skinner "Reprendre - City of Tomorrow"-project en termijn voor
de indiening van aanvragen

E-0842/02

Isidoro Sánchez García Natuurrampen in Latijns-Amerika E-0843/02

Gabriele Stauner Financiering van de renovatie van het Berlaymont-
gebouw

E-0844/02

Antonios Trakatellis Verbod op het gunnen van overheidsopdrachten aan
mediabedrijven

E-0845/02

Glyn Ford Aangespoelde dolfijnen en "paired trawling" E-0846/02

Mary Banotti Luchthavenbelasting E-0847/02

Glenys Kinnock Diamanten E-0848/02

Rosa Miguélez Ramos Pesten op het werk E-0849/02

Rosa Miguélez Ramos Pesten op het werk E-0850/02
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Maurizio Turco Effect op de gezondheid van nikkel en tributyltin verwerkt
in euromuntstukken en -biljetten

E-0851/02

Jan Wiersma Dodehoekspiegel E-0852/02

Maria Sanders-ten Holte Bureaus voor technische bijstand voor de programma's
Leonardo, Socrates en Jeugd

E-0853/02

Camilo Nogueira Román De weigering van Chili om in internationale wateren
vissende communautaire schepen in Chileense havens toe
te laten

E-0854/02

Camilo Nogueira Román Toegang tot het Internet in de Galicische
plattelandsregio's

E-0855/02

Camilo Nogueira Román De moorden die door de troepen van Ariel Sharon in de
Palestijnse vluchtelingenkampen gepleegd zijn

E-0856/02

Camilo Nogueira Román Het prioritaire gebruik van de structuurfondsen voor
scholing, onderzoek en ontwikkeling: het geval Galicië

E-0857/02

Camilo Nogueira Román De verplichting van de Europese Unie om met financiële
hulp bij te dragen tot de samenwerking met de armste of
minder ontwikkelde landen: het geval Spanje

E-0858/02

Camilo Nogueira Román De door Ariel Sharon in Ramallah gepleegde moorden E-0859/02

Camilo Nogueira Román De hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
en de noodzaak om met de Raad tot een akkoord te komen
dat een einde kan maken aan de voor het huidige beleid
kenmerkende privileges en discriminatie

E-0860/02

Lord Inglewood Europese kunstmarkt P-0861/02

Karl-Heinz Florenz Toepassing van artikel 7 van richtlijn 91/271/EEG -
Verbod op het lozen van huishoudelijk afvalwater in aal-
en gierreservoirs voor landbouwkundig gebruik

E-0862/02

Herman Vermeer Disproportioneel en discriminerend Belgisch
verkeersboetestelsel

P-0863/02

Graham Watson Mogelijke schadelijke effecten van xanthine oxidase in
melk

E-0864/02

Matti Wuori Onderhandelingen over een stabilisatie- en associatie-
overeenkomst met de Federale Republiek Joegoslavië en
samenwerking met het ICTY

E-0865/02

Francis Decourrière Overname van het ouderlijk bedrijf - Franse wetgeving E-0866/02

Erik Meijer Het aantrekken van studenten uit andere lidstaten als
middel om binnenlandse onderwijsinstellingen ruimer te
financieren

E-0867/02

Jonas Sjöstedt Controle van zwemwaterkwaliteit E-0868/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 15

Bulletin 13.05.2002 - NL- PE 313.430

Jonas Sjöstedt Bestrijdingsmiddelen in het grondwater E-0869/02

Jonas Sjöstedt Onderzoek van eventuele overtreding van de
mededingingswetgeving

E-0870/02

Jonas Sjöstedt Cyclamaat - een gevaar voor de gezondheid? E-0871/02

Jonas Sjöstedt Beschermde vogelsoorten E-0872/02

Jonas Sjöstedt Visserijovereenkomsten van de Unie in de toekomst E-0873/02

Jonas Sjöstedt Samenwerkingsorganisatie IATA E-0874/02

Jonas Sjöstedt Kredietwaarborgen van de overheid E-0875/02

Jonas Sjöstedt Onderzoek van de Commissie naar de breedbandtarieven
van Telia

E-0876/02

Jonas Sjöstedt Toewijzing van UMTS-vergunningen in Zweden E-0877/02

Marit Paulsen Overtreding van besluit 2000/766/EG (verbod verwerkte
dierlijke eiwitten)

P-0878/02

Anna Karamanou Mishandeling van minderjarigen in de Albanese
gevangenissen

E-0879/02

Anna Karamanou Mishandeling van minderjarigen in de Albanese
gevangenissen

E-0880/02

Patricia McKenna Weigering van Algerije om visa te verlenen aan de leden
van een technisch comité van de EU

E-0881/02

Patricia McKenna Weigering van Algerije om visa te verlenen aan de leden
van een technisch comité van de EU

E-0882/02

Elizabeth Lynne Maatregelen van de Commissie in vervolg op het arrest
van het Hof van Justitie in zaak C-1/00 van 13.12.2001

E-0883/02

Laura González Álvarez Het Arbón-tracé (Asturië, Spanje) E-0884/02

Marjo Matikainen-Kallström Bijproducten en de definitie van afvalstoffen E-0885/02

Marjo Matikainen-Kallström Frankrijk en de interne markt voor energie E-0886/02

Miquel Mayol i Raynal Officiële taal in Italië E-0887/02

Cristiana Muscardini "Il Forteto" E-0888/02

Antonio Mussa Toekomstige situatie van de volksgezondheid in de
lidstaten na de uitbreiding van de Unie

E-0889/02

Antonio Di Pietro Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van
werknemers

E-0890/02

Emmanouil Bakopoulos Regelmatige ontmoetingen tussen Prodi en Schröder P-0891/02

Jules Maaten Grensoverschrijdend contracteren van huisartsen P-0892/02
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Paul Lannoye Partnerschapsovereenkomst ADP-SAB P-0893/02

Freddy Blak Onredelijke concurrentie in de voetbalwereld P-0894/02

Herbert Bösch Douanepersoneel in de Europese Unie E-0895/02

Bernd Lange OBD-richtlijn 98/69/EG E-0896/02

Stavros Xarchakos Vroegtijdig verlaten verplicht onderwijs E-0897/02

Baroness Sarah Ludford Uitvoer van levend vee naar derde landen E-0898/02

Richard Corbett Berichten over vervolgingen in Laos E-0899/02

Richard Corbett Federal Mogul Friction Products Ltd E-0900/02

Alexander de Roo Milieugevolgen van de weg N-430, Extremadura, Spanje E-0901/02

Esko Seppänen Wegwerken van de RAL-achterstal E-0902/02

Esko Seppänen Steun voor de verkoop van landbouwproducten E-0903/02

William Newton Dunn BTW-tarieven voor aankopen van visueel gehandicapten P-0904/02

Bart Staes Octrooi toegekend aan Myriad Genetics P-0905/02

Karla Peijs Discriminatie van buitenlanders in het Belgische
verkeersboetesysteem

P-0906/02

Luciana Sbarbati Regeneratie afgewerkte olie P-0907/02

Brigitte Langenhagen Naheffingen op visserijproducten uit Noorwegen E-0908/02

Brigitte Langenhagen Walvisvangst op de Faeroëreilanden E-0909/02

Gabriele Stauner en Paul Rübig Middelen van het speciaal toetredingsprogramma voor
landbouw en plattelandsontwikkeling voor Polen

E-0910/02

Hiltrud Breyer Verkoop van noni-producten E-0911/02

Emmanouil Bakopoulos Europese gezondheidskaart E-0912/02

Emmanouil Bakopoulos Problemen in verband met de voedselveiligheid E-0913/02

Konstantinos Hatzidakis Problemen bij belastingaangifte met de computer via
TAXISNET

E-0914/02

Stavros Xarchakos De bouw van het Akropolismuseum E-0915/02

Emmanouil Bakopoulos Hervorming van de Raad E-0916/02

Giles Chichester SIDEX E-0917/02

Struan Stevenson Export van rundvlees en levend vee naar het Midden-
Oosten en Noord-Afrika

E-0918/02

Proinsias De Rossa Vervuiling van Lough Sheelin (County Cavan, Ierland) P-0919/02
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Monica Frassoni Duurzaamheidseffectbeoordelingen van
handelsovereenkomsten

P-0920/02

Nuala Ahern Voormalige directeur-generaal van DG Milieu benoemd
in de Raad van bestuur van BNFL

P-0921/02

Ilda Figueiredo Tijdelijk beschermingsmechanisme voor de scheepsbouw P-0922/02

Daniela Raschhofer Vervoer van overledenen binnen de Europese Unie E-0923/02

Gabriele Stauner Een plaatsvangend directeur-generaal van de Commissie
in Miami

E-0924/02

Emmanouil Bakopoulos Griekenland voor het Europees Hof van Justitie E-0925/02

Richard Howitt Rechten van etnische minderheden op vergunningen op
St. Lucia (Antillen)

E-0926/02

Roger Helmer Informatiecampagnes over de euro en de Europese Unie
voor de lidstaten en andere landen, met financiering door
de Commissie

E-0927/02

Bart Staes Prijsstijgingen naar aanleiding van de introductie van de
euro

E-0928/02

Bart Staes Kartelonderzoek producenten gipsplaten E-0929/02

Bart Staes Kapvergunning regenwoud in Democratische Republiek
Congo

E-0930/02

Bart Staes Onderzoek naar Coltankartel E-0931/02

Ilda Figueiredo Tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw E-0932/02

Pat Gallagher Nationale wetgevingen inzake de gezondheid en de
veiligheid van zelfstandigen

P-0933/02

Paul Rübig Versnelde uitbreiding van de PANCUM-zone tot
Zuidoost-Europa

E-0934/02

Paul Rübig Grensoverschrijdend vervoer van overledenen in de EU E-0935/02

Elspeth Attwooll Het welzijn van intensieve vishouderij E-0936/02

Monica Frassoni Contactpunten voor OESO-richtsnoeren voor
multinationale ondernemingen

E-0937/02

Robert Sturdy Classificering van windhonden E-0938/02

Christopher Huhne Merkenrecht E-0939/02

Bart Staes Emissies van schadelijke gassen uit de
vuilverbrandingsinstallatie van Reggio Emilia tussen 1
januari en 10 februari 2002

E-0940/02

Bart Staes Taaldiscriminatie - Engelse moedertaalsprekers E-0941/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN18

Bulletin 13.05.2002 - NL- PE 313.430

Nelly Maes De hydrologische situatie in Noordwest-Slowakije E-0942/02

Ilda Figueiredo Aanleg van een weg E-0943/02

Ilda Figueiredo Europese scholen E-0944/02

Francesco Fiori Belasting voor de fokkers van volbloedpaarden ('Foal
Levy')

P-0945/02

Marie Isler Béguin Beveiliging van het scheepvaartverkeer E-0946/02

Marie Isler Béguin Beveiliging van het scheepvaartverkeer E-0947/02

Konstantinos Hatzidakis Schendingen van het communautair recht in de EU-
lidstaten

E-0948/02

Konstantinos Hatzidakis Niet-naleving door Griekenland van de EU-wetgeving op
het gebied van de belastingheffing

E-0949/02

Konstantinos Hatzidakis Niet-naleving door Griekenland van de EU-wetgeving
inzake de interne markt

E-0950/02

Konstantinos Hatzidakis Niet-naleving door Griekenland van de EU-wetgeving op
het gebied van de volksgezondheid en de
consumentenbescherming

E-0951/02

Konstantinos Hatzidakis Niet-naleving door Griekenland van de EU-wetgeving op
het gebied van de milieuwetgeving

E-0952/02

Nuala Ahern Incidenten in Sellafield E-0953/02

Pat Gallagher Gezondheid en veiligheid in de landbouw E-0954/02

Gilles Savary Tarifering van de infrastructuur E-0955/02

Gilles Savary Steun aan infrastructuurfinanciering E-0956/02

Miquel Mayol i Raynal Via Verda St. Llorenç-Collserola E-0957/02

Manuel dos Santos Luchthaven van Ota P-0958/02

Astrid Thors De rechten van onderzoekers op uitvindingen P-0959/02

Bernd Lange Verordening (EEG) 2092/91 - Overgangstermijnen voor
ecologisch geproduceerd zaaigoed

P-0960/02

Reinhold Messner Discriminatie van mensen met een handicap E-0961/02

Gabriele Stauner Mogelijke gevallen van nepotisme in samenhang met EU-
gelden in Schwerin

E-0962/02

Gabriele Stauner Perry-Lux-affaire/onderzoek naar voormalige OLAF-
medewerkers

E-0963/02

Anna Karamanou Kaderbesluit ter bestrijding van seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie

E-0964/02
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Elizabeth Lynne Raadplegingsdocument Europese Commissie over de
richtlijnen betreffende de nieuwe aanpak

E-0965/02

Lousewies van der Laan Dienst interne audit E-0966/02

Eurig Wyn Het vangen en doden van dolfijnen in Devon en Cornwall E-0967/02

Glyn Ford Rechten van gehandicapten E-0968/02

Glyn Ford Rechten van gehandicapten E-0969/02

Glyn Ford Rechten van gehandicapten E-0970/02

Roberto Bigliardo Belasting van de Italiaanse wijnbouw E-0971/02

Nelly Maes De controle van de Commissie op de structuurfondsen in
de provincie Henegouwen

E-0972/02

Jules Maaten Afluisterpraktijken bij Europol E-0973/02

Brian Crowley Crisis in Madagaskar P-0974/02

Sérgio Marques Internationaal businesscentrum op Madeira (CINM) P-0975/02

Ian Hudghton Frans verbod op de import van Brits rundvlees P-0976/02

Herbert Bösch Onderzoek tegen oud-medewerkers van de Eenheid voor
de coördinatie van de fraudebestrijding

E-0977/02

Herbert Bösch Toekenning van staatssubsidies voor kabelbanen in Italië
en Oostenrijk

E-0978/02

Herbert Bösch Dienstreizen van ambtenaren van het Europees Bureau
voor fraudebestrijding (OLAF)

E-0979/02

Stavros Xarchakos Werking van de Europese scholen E-0980/02

Stavros Xarchakos Stortplaatsen in Griekenland en vernietiging van
archeologische vindplaatsen

E-0981/02

Íñigo Méndez de Vigo Internationale adoptie van Roemeense kinderen E-0982/02

Geneviève Fraisse Het opnemen van genderindicatoren in verslagen van de
Europese Commissie ter evaluatie van de uitvoering van
het Europees Handvest voor kleine bedrijven

E-0983/02

Cristiana Muscardini Communautaire richtlijn over afgewerkte olie E-0984/02

Toine Manders Schadelijke belastingconcurrentie E-0985/02

Sérgio Marques Eerste tussentijds Cohesieverslag E-0986/02

Godelieve Quisthoudt-Rowohl Vervolgstrategie voor Verordening nr. 3528/86
betreffende de bescherming van bossen tegen
luchtvervuiling

E-0987/02

Daniela Raschhofer Uitbreiding en de Oostenrijkse landbouw E-0988/02
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Paul Rübig Beoordeling radioactieve straling E-0989/02

Paul Rübig ILO-Wereldcommissie E-0990/02

Dana Scallon Beheer van afvalstoffen in Ierland E-0991/02

Christopher Huhne Diensten E-0992/02

Christopher Huhne Handel E-0993/02

Christopher Huhne Handel in goederen en diensten E-0994/02

Jillian Evans Regio's met wetgevende bevoegdheden E-0995/02

Eurig Wyn Vervoer van levende dieren uit Zuid-Amerika E-0996/02

Alexander de Roo en Monica
Frassoni

Ontwikkeling van het waterleidingkanaal Taag-La
Mancha overeenkomstig bijlage II van het Spaans
nationaal waterbouwkundig plan

E-0997/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Internationale adopties van Roemeense kinderen E-0998/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Internationale adopties van Roemeense kinderen E-0999/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Internationale adopties van Roemeense kinderen E-1000/02

Carlos Bautista Ojeda Kappen van het Niebla-bos in Los Alcornocales E-1001/02

María Valenciano Martínez-Orozco Homologatie van indicatoren voor seksueel geweld E-1002/02

María Valenciano Martínez-Orozco Nakoming van de aan vrouwen gedane toezeggingen
inzake het wederopbouwproces van Afghanistan

E-1003/02

María Valenciano Martínez-Orozco Nakoming van de aan vrouwen gedane toezeggingen
inzake het wederopbouwproces van Afghanistan

E-1004/02

Hanja Maij-Weggen Financiële steun van de Commissie aan Acharavi (Korfu)
voor het realiseren van een dierenasiel en voor de bouw
van een laboratorium

E-1005/02

Albert Maat Uitvoering van het herstructureringsplan voor de gevolgen
van het niet sluiten van een visserijakkoord met het
Koninkrijk Marokko

E-1006/02

Bart Staes De uitbreidingsonderhandelingen, de landbouw en het
SAPARD-programma

E-1007/02

Paulo Casaca Levensmiddelen met speelgoedcadeautjes E-1008/02

Vraag geannuleerd P-1009/02

Paulo Casaca Slecht beheer van jumelageprogramma P-1010/02

Alexandros Alavanos Gesubsidieerd bedrijf "Tipopiitiria" in Thebe P-1011/02

Daniel Hannan Vertraging bij de beantwoording van een vraag over de
financiering van de Conventie

P-1012/02
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Hans-Peter Martin Gecontroleerde concentraties van ondernemingen
(mergers) 2001

P-1013/02

Gary Titley Mededingingsbeleid op de energiemarkt P-1014/02

W.G. van Velzen Artikel in de Financial Times van 27 maart 2002 waarin
staat dat de Europese Commissie gaat ingrijpen in call
termination prijzen bij operators

P-1015/02

Dirk Sterckx Toepassing van de "aardbei-verordening" op de
belemmering door Frankrijk van het goederentransport per
spoor door de Kanaaltunnel

P-1016/02

Francesco Speroni Beperkingen op het gebruik van cheques in euro P-1017/02

Philip Bradbourn Beoordeling van de waterkwaliteit P-1018/02

Charles Tannock Regionaal beleid, vooral tegenover Slowakije en andere
kandidaat-lidstaten

E-1019/02

Joan Colom i Naval Uitvoering begrotingslijnen B2-1411 en B5-3003 E-1020/02

Brice Hortefeux Geluidsoverlast veroorzaakt door luchtverkeer E-1021/02

Bartho Pronk en anderen Vervolgvraag op E-2069/01 betreffende vrij verkeer van
kapiteins

E-1022/02

Christopher Huhne Gegevens openbare financiën P-1023/02

Claude Moraes Vrij verkeer van personen en van uitkeringen bij
overlijden in de EU

P-1024/02

Emmanouil Bakopoulos Gebeurtenissen in het Midden-Oosten P-1025/02

Klaus-Heiner Lehne Discriminatie als gevolg van de invoering van plaatselijke
milieuvoorschriften in vier Zweedse steden

E-1026/02

Helmuth Markov Terugbetaling van subsidies E-1027/02

Anna Karamanou Tragische dood van 14 meisjes in Saudi-Arabië E-1028/02

Anna Karamanou Tragische dood van 14 meisjes in Saudi-Arabië E-1029/02

Michiel van Hulten Benoeming van hoge ambtenaren bij de Raad E-1030/02

Philip Bushill-Matthews Mensenrechten E-1031/02

Elizabeth Lynne Vernietiging van waardevolle habitats in Midden- en
Oost-Europa als gevolg van de aanleg van
vervoersinfrastructuur

E-1032/02

Christopher Huhne Verslaglegging over overheidsfinanciën E-1033/02

Daniel Hannan Onbeantwoorde vragen over de rol van de ECB in de
campagne voor de euro in Groot-Brittannië

E-1034/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adopties in Roemenië E-1035/02
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adoptie van kinderen in Roemenië E-1036/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Garnalenvisserij in Svalbard E-1037/02

Theresa Zabell Internationale adopties in Roemenië E-1038/02

Theresa Zabell Internationale adopties in Roemenië E-1039/02

Theresa Zabell Internationale adopties in Roemenië E-1040/02

Jules Maaten Publicatie jaarstukken ondernemingen op internet P-1041/02

José Pomés Ruiz Euronews en Gara als enige media die vermijden om de
ETA een terreurbende te noemen

P-1042/02

Antonios Trakatellis Waterbeheer in Griekenland P-1043/02

Theresa Zabell Sportlicenties P-1044/02

Raina Echerer Nieuwe vreemdelingenwetten in Oostenrijk en het
Schengenverdrag

E-1045/02

Raina Echerer Nieuwe vreemdelingenwetten in Oostenrijk en
Schengenverdrag

E-1046/02

Elisabeth Schroedter Grindwinning in habitatzone nr. 49: "Nordrügensche
Boddenlandschaft" (Neuendorfer Wieck)

E-1047/02

Chris Davies Actie van de Commissie met betrekking tot "shark
finning"

E-1048/02

Claude Moraes Vrij verkeer van personen en overlijdensuitkeringen in de
EU

E-1049/02

Christopher Heaton-Harris Eigen middelen inclusief vervoersysteem E-1050/02

Graham Watson Vernietiging door Israël van projecten die met EU-
middelen gefinancierd zijn

E-1051/02

Laura González Álvarez Plannen voor een stortplaats in Los Arcos (Navarra-
España)

E-1052/02

Laura González Álvarez Luchtvervuiling en geluidsoverlast in Logrezana
(Carreño-Asturias-España)

E-1053/02

Generoso Andria en Giuseppe
Nisticò

Milieueffect van de vuilstortplaats "La Marca" E-1054/02

W.G. van Velzen Samenstelling van de Independent Regulators Group E-1055/02

Michiel van Hulten Onderzoek naar kartelvorming Nederlandse brouwerijen E-1056/02

Ilda Figueiredo Informatiebeleid met betrekking tot de herziening van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

E-1057/02

Ilda Figueiredo Steun voor de kustvisserij E-1058/02
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Camilo Nogueira Román Discriminatie van familiebedrijven bij de toewijzing van
steun uit het EOGFL-Garantiefonds door de Spaanse
staat: het geval Galicië

E-1059/02

Alexandros Alavanos Het voorkomen van oorlogsoperaties in Irak E-1060/02

Stavros Xarchakos Uitwisseling van gegevens tussen nationale autoriteiten
(I.D.A)

E-1061/02

Stavros Xarchakos Zetel van de organen van de EU E-1062/02

Stavros Xarchakos Zetel van de organen van de EU E-1063/02

Stavros Xarchakos Bescherming van archeologische schatten in Europese
musea

E-1064/02

Glyn Ford Vergeldingsmaatregelen tegen de VS E-1065/02

Glyn Ford Vergeldingsmaatregelen tegen de VS E-1066/02

Glyn Ford Wijzigingen in de immigratiewetgeving van de VS en de
mogelijke beëindiging van het visa waiver program voor
EU-burgers

E-1067/02

Glyn Ford Paspoorten, biometrische gegevens en
gegevensbescherming

E-1068/02

Glyn Ford Nikkel-cadmiumbatterijen E-1069/02

Chris Davies Scheepsveiligheid E-1070/02

Glenys Kinnock Visserijovereenkomsten in het Stille-Zuidzeegebied E-1071/02

Erik Meijer De invoer van de boomvaren Dicksonia antarctica en het
daaraan verbonden risico voor de soort

E-1072/02

Juan Ojeda Sanz Interlandelijke adopties in Roemenië E-1073/02

Monica Frassoni Centrum voor paardensport "Horse Country" in gebied
van communautair belang, San Vero Milis, Oristano

E-1074/02

Erik Meijer Toename van misvorming van baby's als gevolg van
verontreiniging van uit rivieren afkomstig drinkwater met
het vrouwelijke hormoon oestrogeen

E-1075/02

Erik Meijer Verschillen in resistentie tegen ziekenhuisbacterie
staphylococcus aureus en het uitblijven van
ziekenhuisbehandeling als gevolg van quarantaine

E-1076/02

Erik Meijer Amerikaanse druk op de EU om mensenrechten in te
perken door aanpassing van strafrecht en strafvervolging

E-1077/02

Erik Meijer Grensoverschrijdende spoorweg Groningen - Bremen;
langdurige vertraging bij de vernieuwing van het baanvak
tussen Nieuweschans en Leer

E-1078/02
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Erik Meijer Grensoverschrijdende spoorweg Groningen - Bremen; het
als gevolg van tegengestelde belangen voortdurend
mislukken van hervatting van de dienst

E-1079/02

Erik Meijer Grensoverschrijdende spoorweg Groningen-Bremen; het
vinden van een publieksvriendelijke en doelmatige
oplossing voor hervatting van de dienst

E-1080/02

Erik Meijer Onzekerheid over de voortgang van de voortslepende
renovatie, de financiering en het toekomstig gebruik van
het Berlaymont-gebouw in Brussel

E-1081/02

Jules Maaten Antibiotica in honing en in andere voedselproducten E-1082/02

Bart Staes Voorkomen van de schending van de habitat-, de vogel-
en de MER-richtlijnen bij het heropstarten van de werken
aan het Deurganckdok

E-1083/02

Bart Staes Heropstarten werken aan het Deurganckdok en door de
Vlaamse overheid aangekondigde compenserende
maatregelen

E-1084/02

Konstantinos Hatzidakis Financiering van de programma's in het kader van het
Communautair Bestel in Griekenland

E-1085/02

Konstantinos Hatzidakis Gang van zaken bij de programma's
"Landbouwontwikkeling" en "Visserij" van het Derde
Communautaire Bestek in Griekenland

E-1086/02

Konstantinos Hatzidakis Gang van zaken bij de regionale operationele
programma's in Griekenland

E-1087/02

Emmanouil Bakopoulos Verandering van de kilometerstand in
passagiersvoertuigen

E-1088/02

Emmanouil Bakopoulos Illegale invoer van honden in België E-1089/02

Emmanouil Bakopoulos Beroep bij het Europese Hof van Justitie tegen lidstaten
vanwege niet-naleving van richtlijn 98/84/EG

E-1090/02

Lousewies van der Laan, Emilio
Menéndez del Valle en Andrew
Duff

Wapenembargo tegen Israël E-1091/02

Glenys Kinnock ACS-EU-Platform van plaatselijke besturen E-1092/02

Adriana Poli Bortone Prioriteiten van het vervoersbeleid van de Commissie E-1093/02

Paulo Casaca Beheer van het ESF door het Madrileens Instituut voor
werkgelegenheid en beroepsopleiding (IMEFE)

E-1094/02

Luigi Cocilovo Niet-naleving van de Europese richtlijnen betreffende
milieueffectrapportage

P-1095/02

Rainer Wieland Discriminatie van Duitsers in Oostenrijkse jachtgebieden P-1096/02
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Gerhard Schmid Hongarije op de lijst van de niet-coöperatieve landen bij
de bestrijding van het witwassen van geld

P-1097/02

Antonios Trakatellis Bescherming van werknemers op de werkplek tegen met
blootstelling aan asbest verband houdende gevaren

E-1098/02

Alexandros Alavanos Belastingterugbetaling en arrest van het Europese Hof van
Justitie in de zaak C-249/00

E-1099/02

Charles Tannock Bijvangsten van dolfijnen en andere walvisachtigen in
Europese wateren, met name die ten gevolge van
diepzeevisserij met sleepnetten

E-1100/02

Daniel Hannan Kolossale standbeelden op Sicilië E-1101/02

Carlos Bautista Ojeda Interlandelijke adopties Spanje-Roemenië E-1102/02

María Valenciano Martínez-Orozco
en Anna Terrón i Cusí

Kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van
mensenhandel

E-1103/02

Isidoro Sánchez García Politieke maatregelen ter opheldering van de betrekkingen
tussen de Canarische Eilanden en Marokko

E-1104/02

Christopher Huhne Regionale BBP-cijfers E-1105/02

Christopher Huhne Export van goederen en diensten E-1106/02

Graham Watson Toenemend aantal dode dolfijnen E-1107/02

Alexandros Alavanos Maatregelen tegen de Israëlische regering E-1108/02

Christos Zacharakis en
Konstantinos Hatzidakis

Veiligstelling van de bescherming van de mensenrechten
in Algerije

E-1109/02

Christos Zacharakis en
Konstantinos Hatzidakis

Veiligstelling van de bescherming van de mensenrechten
in Algerije

E-1110/02

Ioannis Marinos Voordelen van de ontwikkeling van "Galileo" E-1111/02

Richard Corbett Handelsbetrekkingen (VS, Singapore en de EU) E-1112/02

Carlos Bautista Ojeda Situatie van de lokale werknemers ("personal laboral
local", PLL) van het Ministerie van Defensie in dienst van
de strijdkrachten van de Verenigde Staten in Spanje

E-1113/02

Luigi Cocilovo Door de Commissie overwogen wetgevingsteksten
tengevolge van het arrest van het Europese Hof van
Justitie van 15 januari 2002 in zaak C-55/2000

E-1114/02

Lousewies van der Laan Schending EVRM door Nederlandse noodwet
drugskoeriers

E-1115/02

Astrid Thors Misbruik van kredietkaarten binnen Europese e-handel E-1116/02

Dana Scallon Verkoop van prei overeenkomstig EG-Verordening
2396/2001 in levensmiddelenwinkels

P-1117/02
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André Brie Verklaring van de Britse minister van Defensie Geoff
Hoon over de Britse beleidsvoering tegenover Irak en
mogelijk gebruik van kernwapens

P-1118/02

Bartho Pronk Bijlage IIbis bij artikel 10bis van Verordening 1408/71 P-1119/02

Heinz Kindermann EU-steun voor bevordering en gebruikmaking van
milieuvriendelijke methoden en technieken in de
visvangst

P-1120/02

Johannes Swoboda Mogelijkheden tot ondersteuning van studentenwoningen
in de EU

E-1121/02

Herbert Bösch Overbrenging van overledenen E-1122/02

Herbert Bösch Afschaffing verplicht vignet op de S 16 E-1123/02

Christopher Heaton-Harris PROMEURO E-1124/02

Isidoro Sánchez García Adoptie van kinderen in Roemenië E-1125/02

Astrid Lulling Verschillen tussen groothandelsprijzen exclusief BTW in
de Europese Unie

E-1126/02

Luciana Sbarbati Visserijactiviteiten en mariene hulpbronnen E-1127/02

Erik Meijer Belemmering van de drinkwatervoorziening in Nederland
als gevolg van toenemende chemische verontreiniging van
de rivier de Rijn

E-1128/02

Erik Meijer Het ontbreken van openbaarheid en vergelijkbaarheid van
het financieel beheer van subsidies in de verschillende
delen van dezelfde Euregio's

E-1129/02

Vraag geannuleerd E-1130/02

Brian Simpson Financiële ondersteuning van Alitalia, de Italiaanse
luchtvaartmaatschappij

E-1131/02

Bart Staes Transparantie gesprekken STAR 21 P-1132/02

Ioannis Marinos intracommunautaire repatriëring van stoffelijke
overschotten

E-1133/02

Alexandros Alavanos Beheerkosten van landbouwsteun E-1134/02

Stavros Xarchakos Meningen van commissaris Patten over Albanië E-1135/02

Glenys Kinnock en Eluned Morgan Handel in bont van huishonden en -katten E-1136/02

Elspeth Attwooll Instandhouding van Indische zeekoeien en internationale
visserij-akkoorden

E-1137/02

Erik Meijer De verschuiving van het Israëlische regeringsbeleid van
vreedzaam samenleven met een gelijkwaardige Palestijnse
staat naar voortgezette overmacht

E-1138/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 27

Bulletin 13.05.2002 - NL- PE 313.430

Erik Meijer EU-maatregelen om voortgaande kolonisatie, vernieling
en verdrijving in de Palestijnse gebieden door Israël
daadwerkelijk tegen te gaan

E-1139/02

Erik Meijer Toenemende afhankelijkheid van de Poolse economie van
agrarisch bedrijf en internationaal wegtransport door
inkrimping van de staalindustrie

E-1140/02

Erik Meijer Huisuitzettingen, dakloosheid en bevordering van etnische
tegenstellingen als gevolg van externe bemoeienis in de
beide deelrepublieken van Bosnië-Herzegovina

E-1141/02

Carlos Lage Voedingswaren met speeltjes E-1142/02

Jonas Sjöstedt Toekomstige kosten van geneesmiddelen P-1143/02

William Newton Dunn Overheidssteun P-1144/02

Stavros Xarchakos Commissie-ambtenaren die niet in hun moedertaal
spreken

P-1145/02

Niels Busk Kaderrichtlijn water P-1146/02

Jens-Peter Bonde Internationale normen voor voedingsmiddelen E-1147/02

Michl Ebner Alpenverdrag E-1148/02

Michl Ebner Alpenverdrag - Italië E-1149/02

Michl Ebner Jaar van het boek en het lezen E-1150/02

Erik Meijer De strijd om de handel in kunstwerken tussen de VS en de
EU en alternatieve methoden om het Europese aandeel
vast te houden

E-1151/02

Dominique Vlasto Vrijstelling van richtlijn 2000/53/EG op autowrakken
voor nikkel-cadmiumbatterijen in elektrische voertuigen
volgens bijlage II bij de richtlijn

E-1152/02

Sebastiano Musumeci Herbeplanting van wijngaarden in Sicilië P-1153/02

Jorge Hernández Mollar Deelneming van de Commissie aan het Vijfde
Wereldcongres van de avocado

E-1154/02

Jorge Hernández Mollar Europese aanmaningsprocedures E-1155/02

Jorge Hernández Mollar Instorting van een brug in een gemeente in de Spaanse
provincie Malaga

E-1156/02

Salvador Garriga Polledo Vrij verkeer van studenten en leraren in de EU-lidstaten E-1157/02

Salvador Garriga Polledo Diagnose van het wiskundeonderwijs in de Europese Unie E-1158/02

María Sornosa Martínez Stand van het onderzoek van de Commissie naar gevallen
van besmetting met de legionellabacterie in Alcoy
(autonome gemeenschap Valencia, Spanje)

P-1159/02
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Nelly Maes Wapenembargo tegen Israël: Stopzetten van militaire
samenwerking met Israël

P-1160/02

Christopher Heaton-Harris Verklaring van betrouwbaarheid per DG E-1161/02

Mihail Papayannakis Extreem grote varkenskwekerij E-1162/02

Luis Berenguer Fuster Spaanse overheidssubsidie voor themapark "Terra Mítica" E-1163/02

Bart Staes Verwezenlijking van het project "Vrijwilligers in dienst
van het toerisme" in de gemeente Casina

E-1164/02

Camilo Nogueira Román Niet-uitvoering van de sanering van de veestapel in
Galicië. Ontslag door de regering van Galicië van 129
veeartsen die aan de sanering meewerkten

E-1165/02

Cecilia Malmström Meubelrichtlijn E-1166/02

Rolf Berend Interne markt voor gas en elektriciteit E-1167/02

Ruth Hieronymi Vacature hoofd van de Vertegenwoordiging van de
Europese Commissie in Bonn

P-1168/02

Antonios Trakatellis Verspreiding van gevaarlijke stoffen in het zeewater in
Griekenland

E-1169/02

Ioannis Averoff en Konstantinos
Hatzidakis

Aanleg van een tramverbinding in Athene E-1170/02

Carmen Cerdeira Morterero Deelname van de Europese Unie aan internationale
topconferenties

E-1171/02

Esko Seppänen Werktijden en vakantie van ambtenaren van de
Commissie

E-1172/02

Nelly Maes Wapenembargo tegen Israël: stopzetten van militaire
samenwerking met Israël

E-1173/02

Toine Manders Machtspositie van mediabedrijven E-1174/02

Erik Meijer en Herman Schmid Het overmaken van betalingen van de EU via de
'remittance bank' Al Barakaat en de gevolgen van de
belemmeringen door het VN-sanctiecomité

E-1175/02

Mogens Camre Mohammedaanse imams roepen op tot geweld E-1176/02

Mogens Camre Mohammedaanse imams roepen op tot geweld E-1177/02

Anneli Hulthén Vervoer per schip van margarinevetten in tanks voor
chemische stoffen

E-1178/02

Jonas Sjöstedt Vermelding van prijsaanbevelingen op boeken die op de
interne markt te koop worden aangeboden

E-1179/02
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Piia-Noora Kauppi Bespreking in de WTO van de door Zuid-Korea
veroorzaakte concurrentievervalsing op de
scheepsbouwmarkt

P-1180/02

Karin Riis-Jørgensen Bespreking in de WTO van de door Zuid-Korea
veroorzaakte concurrentievervalsing op de
scheepsbouwmarkt

P-1181/02

Marco Cappato Ernstige politieke situatie op het eiland Madagaskar P-1182/02

María Izquierdo Rojo Steniging van Amina Lawal wegens overspel P-1183/02

James Nicholson Vervolging van christenen in China, Indonesië, Laos,
Viëtnam en Birma

E-1184/02

Erik Meijer Beëindiging van de export van asbesthoudende stoffen
vanuit de EU-lidstaten naar andere landen na invoering
van een verbod tot gebruik binnen de EU

E-1185/02

Jacques Poos Vernieling van Palestijnse infrastructuur die gefinancierd
is door de Europese Unie

P-1186/02

Herbert Bösch Mogelijke verwikkeling van Vaticaanstad in fraude met
landbouwsubsidies

E-1187/02

Caroline Lucas Duurzaamheidsevaluatie voor de EU-Mexico-
overeenkomst

E-1188/02

Caroline Lucas Het uitbouwen van de EU-Mexico-overeenkomst E-1189/02

Caroline Lucas Handel en milieu E-1190/02

Jacques Poos Vernieling van Palestijnse infrastructuur die gefinancierd
is door de Europese Unie

E-1191/02

Erik Meijer Gevolgen van invoering van de euro: De door
consumenten ervaren stijging van het prijsniveau en hun
terugverlangen naar de oude valuta

E-1192/02

Erik Meijer Gevolgen van invoering van de euro: Maatregelen om de
mensen te beschermen tegen prijsopdrijving en
koopkrachtdaling

E-1193/02

Erik Meijer Gevolgen van invoering van de euro: Het niet-omwisselen
van nationale munten en bankbiljetten die hun geldigheid
verloren hebben

E-1194/02

Erik Meijer Gevolgen van invoering van de euro: Stijging van
consumptie en van tekorten op banksaldo's van
individuele rekeninghouders

E-1195/02

Giovanni Fava Italiaanse markt van de mobiele telefonie; communautaire
wetgeving inzake mededinging - "Affaire" Blu S.p.A

P-1196/02

Esko Seppänen Salariëring van Commissieleden P-1197/02
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Mogens Camre Wegtransportbedrijven met handelsadres in Luxemburg E-1198/02

Christopher Huhne Aanschaf van vaccins voor noodgevallen E-1199/02

Christopher Huhne Openbare inschrijving voor contracten E-1200/02

Christopher Huhne Openbare inschrijving voor contracten E-1201/02

Nirj Deva Administratie E-1202/02

Phillip Whitehead Honden- en kattenbont E-1203/02

Glenys Kinnock Verlichting schulden ACS-landen E-1204/02

Glenys Kinnock Verlichting schuldenlast ACS-landen E-1205/02

María Rodríguez Ramos Onregelmatigheden bij de indiening van een project van
het Europees Netwerk voor werkgelegenheid

E-1206/02

Antonio Tajani, Guido Podestà en
Amalia Sartori

Lichtverontreiniging E-1207/02

Yves Butel Bedrijfsverplaatsingen P-1208/02

Mihail Papayannakis Bouw van woningencomplex aan de kust bij Vajia op het
eiland Serifos

E-1209/02

Glyn Ford Gezondheidspas van de EU E-1210/02

Glyn Ford Mirko Tremaglia E-1211/02

James Provan Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid E-1212/02

Theresa Villiers Veiligheidszegels in het goederenvervoer E-1213/02

Theresa Villiers Richtlijn investeringsdiensten en dienstverlening die
uitsluitend de uitvoering behelst

E-1214/02

Carlos Bautista Ojeda Olijvenresidu-olie E-1215/02

Carlos Bautista Ojeda Voorstel betreffende de GMO in de sector rijst E-1216/02

Cristiana Muscardini Classificatie van "verse melk"' E-1217/02

Arlindo Cunha Levensmiddelen die kleine geschenken bevatten E-1218/02

Daniela Raschhofer Subsidies aan sportverenigingen E-1219/02

Daniela Raschhofer Uitvoering van Erasmus-Socratesprogramma's E-1220/02

Michael Cashman De veiligheid van vrachtwagenchauffeurs die op de Britse
wegen wagens met het stuurwiel ter linker zijde besturen

E-1221/02

Glyn Ford De verwijdering van tandvullingen met amalgaam E-1222/02

Glyn Ford Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische
samenwerking met Israel

E-1223/02
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Terence Wynn Het Ilois-volk op de Chagos-eilanden E-1224/02

Alejandro Cercas Interlandelijke adoptie in Roemenië E-1225/02

Robert Goebbels Standplaats van de Commissiediensten voor de
volksgezondheid

E-1226/02

Luciano Caveri Taalminderheden in de Europese Unie E-1227/02

Luciano Caveri Bilaterale akkoorden met Zwitserland E-1228/02

Luciano Caveri Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen
(Alpenverdrag)

E-1229/02

Luciano Caveri "Telepass"-norm E-1230/02

Franz Turchi Maritieme mobiele diensten E-1231/02

Camilo Nogueira Román EFRO-subsidies voor de vervanging van het cellulaire
telefoonnet in Galicië

E-1232/02

Gabriele Stauner Toelagen bij de betaling van salaris aan Commissieleden P-1233/02

Neil MacCormick Belastingregels en controle op smokkelwaar P-1234/02

Michl Ebner Dolomieten - erfgoed van de wereld E-1235/02

Michl Ebner Een op solidariteit gebaseerde Europese
vrijwilligersorganisatie

E-1236/02

Michl Ebner Alarmnummers in de EU E-1237/02

Glenys Kinnock Rechten van kinderen E-1238/02

Joan Colom i Naval en anderen Verontreiniging door purine in Catalonië E-1239/02

Theresa Zabell Een andere luchtvaartmaatschappij E-1240/02

Fernando Fernández Martín Interlandelijke adoptie van Roemeense kinderen E-1241/02

Monica Frassoni Uitvoering van project ter bescherming van de kustgebied
van Poetto (Sardinië, Italië)

E-1242/02

Luciano Caveri Voorlichtingscampagnes over het gevaar van het eten van
honing

E-1243/02

Luciano Caveri Modernisering van de Zwitserse autosnelweg N2 E-1244/02

Armando Cossutta Het invoeren van accijnsheffing op wijn E-1245/02

Jonas Sjöstedt Assyriërs-Syriërs in Tur Abdin krijgen hun in beslag
genomen eigendommen niet terug

E-1246/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN32

Bulletin 13.05.2002 - NL- PE 313.430

VRAGENUUR (B5-0014/02) 10 april 2002

10 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bernd POSSELT Het begrip huwelijk in de EU H-0166/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De macht van grote lidstaten van de toekomstige EU: het
Blair-Schröder document

H-0170/02

Brian CROWLEY Vrede in het Midden-Oosten H-0172/02

Marie ISLER BÉGUIN EU-programma voor milieu-onderricht op school H-0174/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ratificatie van de Overeenkomst van Cotonou H-0179/02

Richard CORBETT Kasjmir H-0183/02

Cecilia MALMSTRÖM Bezoekersvisum voor hooggeplaatste Taiwanese burger H-0187/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Deblokkering van internationale adoptieprocedures in
Roemenië

H-0192/02

Pat GALLAGHER Internationale adoptie en Roemenië H-0219/02

Jonas SJÖSTEDT Uitbreiding van SIS 2-register H-0193/02

Het vragenuur aan de Commissie, voorzien voor  9 april 2002, is geannuleerd. De vragen zijn
schriftelijk beantwoord.
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OVERZICHT VRAGENUUR
APRIL 2002

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 40 10 39 8 1 0 0 de heer de MIGUEL

Commissie 64 0 64 0 0 0 0 Alle vragen zijn schriftelijk beantwoord

Totaal 104 10 103 8 1 0 0



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN34

Bulletin 13.05.2002 - NL- PE 313.430

SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

01/2002 314.008 Generoso ANDRIA, Francesco FIORI,
Charles TANNOCK, Monica
FRASSONI enFiorella
GHILARDOTTI

De handel in honden- en kattenhuiden 16.01.2002 16.04.2002 122

02/2002 315.747 Glyn FORD Het besluit van Smurfit Corrugated om zijn vestiging
in Warrington te sluiten

25.02.2002 25.05.2002 7

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE en
Caroline LUCAS

Risico van blootstelling aan elektromagnetische velden
van radiofrequentie-antennes en mobiele telefoons

12.03.2002 12.06.2002 24

.../...

                                                     
1 Situatie op 12.04.2002
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Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO
en Luigi COCILOVO

Bestrijding van het terrorisme met inachtneming van
de mensenrechten

12.03.2002 12.06.2002 18

05/2002 316.880 Umberto SCAPAGNINI, Francesco
MUSOTTO, Raffaele LOMBARDO
en Giuseppe NISTICÒ

De voortdurende toestroom van illegalen en
vluchtelingen naar de Europese Unie

08.04.2002 08.07.2002 9
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 BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BROK
(PPE-DE)

Geboekte vooruitgang bij de
tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid

AFET (P) 23.04.02

PSE-Fraktie Landbouwproducten en levensmiddelen:
oorsprongsbenamingen, geografische
aanduidingen

AGRI (P) 17.04.02 C5-0178/02

PPE-DE-Fraktie Voedselveiligheid: toevoegingen aan
voeding en drinkwater van dieren

AGRI (P) 17.04.02 C5-0143/02

FÄRM
(PSE)

Internet: meerjarenactieprogramma ter
bevordering van veiliger gebruik (wijz.
beschikking 276/1999/EG)

BUDG (A) 17.04.02 C5-0141/02

GUY-QUINT
(PSE)

Raad van de Unie: definitieve
beëindiging van de dienst door
ambtenaren van het secretariaat-generaal

BUDG (A) 17.04.02 C5-0155/02

GUY-QUINT
(PSE)

Europees Parlement: definitieve
beëindiging van de dienst door
ambtenaren en tijd. functionarissen van
de fracties

BUDG (A) 17.04.02 C5-0156/02

PPE-DE-Fraktie Gezondheid en ontwikkelingslanden:
rechten op het gebied van voortplanting
en seksualiteit (herr. verord. 1484/97/EG)

BUDG (A) 17.04.02 C5-0114/02

CASACA
(PSE)

Landbouwstatistiek: verbetering,
verlenging van het instrument tot 2007
(wijz. bes. 96/411/EG)

CONT (A) 16.04.02 C5-0064/02

SØRENSEN
(ELDR)

Belastingstelsels in de interne markt:
FISCALIS 2007 programma

CONT (A) 16.04.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Douane in de Gemeenschap:
actieprogramma DOUANE 2007

CONT (A) 16.04.02 C5-0031/02

PSE-Fraktie EREKENNING beroepskwalificaties CULT (A) 18.04.02 C5-0113/02

FERRER
(PPE-DE)

Regionale vrijhandelszones en de
handelsstrategie van de Europese Unie

DEVE (A) 18.04.02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

HOWITT
(PSE)

Globalisering van de economie: sociale
governance, grondrechten, arbeidsnormen

DEVE (A) 18.04.02 C5-0162/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Duurzame ontwikkeling: naar een
wereldwijd partnerschap

DEVE (P) 17.04.02 C5-0173/02

SANDBÆK
(EDD)

Gezondheid en ontwikkelingslanden:
rechten op het gebied van voortplanting
en seksualiteit (herr. verord. 1484/97/EG)

DEVE (P) 18.04.02 C5-0114/02

WIJKMAN
(PPE-DE)

Ontwikkelingslanden, aan armoede
gerelateerde ziekten: bestrijding van
HIV/AIDS, malaria en tuberculose

DEVE (P) 18.04.02 C5-0100/02

LIPIETZ
(VERTS/ALE)

Milieu: aansprakelijkheid voor
voorkoming en herstel van milieuschade

ECON (A) 15.04.02 C5-0088/02

MOMBAUR
(PPE-DE)

Trans-Europese energienetwerken:
richtsnoeren (wijz. besluit 1254/96/EG)

ECON (A) 15.04.02 C5-0111/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Afbakening van de bevoegdheden tussen
Europese Unie en lidstaten

ECON (A) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Afghanistan, sancties: blokkade,
vliegbeperkingen, bevriezing
Talibankredieten (intrekking verord.)

ECON (A) 15.04.02 C5-0132/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Benoeming ECB ECON (P) 15.04.02 C5-0186/02

JACKSON
(PPE-DE)

Verslag over de stand van zaken m.b.t. de
toetredingsonderhandelingen

ENVI (A) 23.04.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

De aquacultuur in de Europese Unie: nu
en in de toekomst

ENVI (A) 23.04.02

PPE-DE-Fraktie Voedselveiligheid: toevoegingen aan
voeding en drinkwater van dieren

ENVI (A) 23.04.02 C5-0143/02

KARAMANOU
(PSE)

Europese ruimte voor levenslang leren:
strategie en prioriteiten

FEMM (A) 18.04.02 C5-0165/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

KARAMANOU
(PSE)

Internet: meerjarenactieprogramma ter
bevordering van veiliger gebruik (wijz.
beschikking 276/1999/EG)

FEMM (A) 18.04.02 C5-0141/02

PPE-DE-Fraktie Gezondheid en ontwikkelingslanden:
rechten op het gebied van voortplanting
en seksualiteit (herr. verord. 1484/97/EG)

FEMM (A) 18.04.02 C5-0114/02

PPE-DE-Fraktie Deeltijdwerk: beschermingskader voor de
werknemers, betrekkingen met de
onderneming

FEMM (A) 18.04.02 C5-0140/02

FERRI
(PPE-DE)

Landbouwproducten en levensmiddelen:
oorsprongsbenamingen, geografische
aanduidingen

JURI (A) 16.04.02 C5-0178/02

PSE-Fraktie Deeltijdwerk: beschermingskader voor de
werknemers, betrekkingen met de
onderneming

JURI (A) 16.04.02 C5-0140/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Overheidsopdrachten: gunning,
strafrechtelijke vervolging van fraude en
onwettige handelingen. Duits initiatief

LIBE (P) 18.04.02 C5-0416/00

CLEGG
(ELDR)

Luchtvaart: bescherming tegen oneerlijke
tariefpraktijken van landen die geen lid
zijn van de EG

RETT (P) 18.04.02 C5-0133/02

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Veiligheid op zee:
veiligheidsvoorschriften en -normen voor
passagiersschepen (wijz. richtlijn
98/18/EG)

RETT (P) 18.04.02 C5-0145/02

PSE-Fraktie Veiligheid op zee: specifieke
stabiliteitsvoorschriften voor rij-op rij-af
passagiersschepen

RETT (P) 18.04.02 C5-0144/02

________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nr. 2/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 275
def.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Verslag aan het
Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van het
Grotius-civiel-programma 2001

CONT
LIBE

SEC (02) 320
def.

Mededeling van de Commissie: Eerste voortgangsverslag over de
economische en sociale cohesie

AFET
AGRI
EMPL
RETT

COM (02) 46
def.

Verslag van de Commissie: 25e Jaarverslag van het Raadgevend
Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de
gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats - 2000

EMPL COM (02) 52
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
eEurope-Benchmarkingverslag - 2002

CULT
ITRE

COM (02) 62
def.

Verslag van de Commissie: 24e Jaarverslag van het Raadgevend
Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de
gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats - 1999

EMPL COM (02) 66
def.

 De toestand van de landbouw in de Europese Unie - Verslag 2000 ENVI
AGRI

COM (02) 67
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Jaarverslag over de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine
bedrijven

ECON
EMPL
JURI
ITRE

COM (02) 68
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Actieplan van de Commissie voor vaardigheden en mobiliteit

CULT
ITRE
EMPL

COM (02) 72
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:
Scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal beleid

FEMM
EMPL

COM (02) 89
def.

Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid 2001

EMPL
ECON

COM (02) 93
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad : Democratische controle op Europol

LIBE COM (02) 95
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Het internet van de volgende generatie - Actieprioriteiten
voor de overgang naar het nieuwe internetprotocol IPv6

CULT
LIBE
ITRE

COM (02) 96
def.

Besluit van de Raad tot goedkeuring van een verordening van de
Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van
Euratom

BUDG
ITRE

COM (02) 99
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement inzake de rol van onderwijs en scholing in de
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden

CULT
FEMM
DEVE

COM (02) 116
def.

Mededeling van de Commissie : Zich aanpassen aan de
veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire
gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006

ENVI
FEMM
EMPL

COM (02) 118
def.

Verslag van de Commissie: Milieutechnologie voor duurzame
ontwikkeling

EMPL
ENVI
RETT
ITRE

COM (02) 122
def.

Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad: Balans van de
invoering van de chartale euro

ECON COM (02) 124
def.

Mededeling van de Commissie an den Raad en het Europees
Parlement: Waterbeheer in ontwikkelingslandenbeleid en prioriteiten
in de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie

ENVI
DEVE

COM (02) 132
def.

Advies van de Commissie over de wijziging van het statuut van de
ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van
zijn ambt

PETI
AFCO

COM (02) 133
def.

_________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

24/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de op 12 februari 2002
in Malino - Zuid-Sulawesi - ondertekende vredesovereenkomst

Brussel, 11 maart 2002

De Europese Unie is ingenomen met de formele vredesbesprekingen die op 11/12 februari hebben
plaatsgevonden in Malino - Zuid-Sulawesi - tussen vertegenwoordigers van de christelijke en de
moslimgemeenschap van de Molukken en met de daaruit voortvloeiende, uit elf punten bestaande, verklaring
tot beëindiging van alle geweld op de Molukken, die op 12 februari is ondertekend.

De Europese Unie is verheugd over de bemiddeling van de Indonesische regering bij het vredesproces, die
zowel de besprekingen als de verklaring mogelijk heeft gemaakt.

De Europese Unie verwacht dat de verklaring van Malino een belangrijke stap vormt op weg naar herstel van
recht en orde op de Molukken en bij de verzoening tussen de christenen en moslims in de provincie.

De Europese Unie dringt er bij beide partijen die de 11 punten hebben onderschreven op aan om de inhoud
van de verklaring volledig uit te voeren.

De Europese Unie doet een dringend beroep op de regering van Indonesië om de noodzakelijke maatregelen
te nemen tegen indringers die het lopende vredesproces in de provincie trachten te verstoren.

De Europese Unie moedigt de Indonesische regering tegelijkertijd aan om in het gebied rehabilitatie- en
ontwikkelingsactiviteiten op gang te brengen teneinde bredere steun van het publiek voor het vredesproces te
verkrijgen.

De Europese Unie wijst nogmaals op haar engagement en steun voor een vreedzame oplossing van regionale
conflicten en op haar bereidheid de regering van Indonesië bij te staan bij de uitvoering van de
vredesovereenkomst.

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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28/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gemeenteraadsverkiezingen in Cambodja (03.02.02)

Brussel, 1 maart 2002

De Europese Unie is er verheugd over dat er op 3 februari gemeenteraadsverkiezingen in Cambodja zijn
gehouden, en neemt nota van de officiële uitslagen die de nationale verkiezingscommissie op 25 februari
bekend heeft gemaakt. De Europese Unie onderschrijft de conclusies van de EU-waarnemingsmissie bij de
verkiezingen, dat deze verkiezingen een schrede naar democratie in Cambodja zijn maar ook reden geven tot
enige bezorgdheid.

Voorts geeft de Europese Unie uiting aan haar voldoening over het hoge aantal kiezers dat een stem heeft
uitgebracht. Zij is van oordeel dat de hoge participatie en de getoonde burgerzin van de Cambodjaanse
kiezers een bemoedigend teken zijn dat de democratie in Cambodja geleidelijk terrein wint.

De Europese Unie prijst tevens de bevredigende technische en logistieke voorbereiding van de verkiezingen,
die geleid heeft tot een vreedzaam verloop van de verkiezingsdag en een transparante stemprocedure.

Anderzijds wil de Europese Unie echter uitdrukking geven aan haar diepe bezorgdheid over verschillende
incidenten die de verkiezingscampagne ernstig hebben ontsierd. Bijzondere vermelding verdient in dit
verband de gewelddadige dood van verscheidene kandidaten en activisten, de intimidatie van kiezers en de
ongelijke toegang van de concurrerende partijen tot de media. De Europese Unie erkent dat de
Cambodjaanse autoriteiten zich beijveren deze betreurenswaardige feiten nader te onderzoeken, en spoort
hen aan daartoe de hen ten dienste staande middelen te gebruiken.

De Europese Unie betuigt opnieuw haar steun voor de versteviging van de democratische waarden in
Cambodja en haar wil te blijven samenwerken met de regering van Cambodja voor het nastreven van dat
doel, in het bijzonder met het oog op de algemene verkiezingen van 2003.

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

________________________
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29/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezing van de President en
de vorming van de regering in Kosovo

Brussel, 6 maart 2002

De Europese Unie is ingenomen met de verkiezing door het Kosovaarse parlement van de President van
Kosovo, de heer Ibrahim Rugova, en met de vorming van een regering, waarmee een belangrijke stap is
gezet in de uitvoering van Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad. De Europese Unie vertrouwt erop dat
de voorlopige instellingen voor zelfbestuur in Kosovo de hun grondwettelijk toegekende taken ten volle op
zich zullen nemen.

De Europese Unie onderstreept het belang van de overgang naar de, thans een aanvang nemende,
consolidatie en verdere ontwikkeling van de voorlopige instellingen voor zelfbestuur. De voorlopige
instellingen en de leiders van de gemeenschappen moeten, ondersteund door UNMIK, de Europese Unie en
de internationale gemeenschap in het algemeen, alles in het werk te stellen om een democratische, multi-
etnische, op de rechtsstaat gebaseerde samenleving op te bouwen.

______________

30/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de recente "parlementsverkiezingen" in Abchazië, Georgië

Brussel, 12 maart 2002

De Europese Unie herhaalt dat zij de territoriale integriteit van Georgië volledig steunt en benadrukt dat zij
de legitimiteit van de zogenoemde "parlementsverkiezingen" die op 2 maart 2002 in Abchazië, Georgië zijn
gehouden, niet erkent.

De Europese Unie is van oordeel dat er in deze regio van Georgië geen verkiezingen kunnen worden
gehouden totdat alle vluchtelingen en binnenlandse ontheemden het recht krijgen veilig en waardig naar huis
terug te keren. Met dergelijke "verkiezingen" wordt gestreefd naar bekrachtiging van onaanvaardbare
demografische wijzigingen die voortvloeien uit de gewapende vijandelijkheden in 1992-1993 en in 1998.

De Europese Unie dringt er bij de betrokken partijen op aan de onderhandelingen te hervatten in
overeenstemming met de op 31 januari 2002 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen
resolutie 1393.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassociëerde 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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31/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de Top van de Mano River Union

Brussel, 12 maart 2002

De Europese Unie is bemoedigd door de recente vorderingen van de politieke dialoog tussen de landen van
de Mano River Union, die zijn gebleken tijdens de topontmoeting tussen de staatshoofden van Guinea, Sierra
Leone en Liberia die op 27 februari op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI in Rabat is
gehouden. De Europese Unie is in het bijzonder verheugd over de duidelijke toezegging van de drie
staatshoofden om geregelde contacten te onderhouden en elkaar in de nabije toekomst opnieuw te ontmoeten.

De Europese Unie spreekt de hoop uit dat deze hernieuwde dialoog op het allerhoogste niveau een keerpunt
in de geschiedenis van de subregio betekent, en doet een beroep op de drie staatshoofden om actief en
constructief te werken aan het herstel van vrede en veiligheid in de regio.

De Europese Unie kijkt uit naar concrete vooruitgang met de vertrouwenwekkende maatregelen die in het
kader van de Mano River Union overeengekomen zijn en die door de staatshoofden in Rabat zijn
onderschreven. De Europese Unie herhaalt haar aanbod om dit proces te steunen.

De Europese Unie is verheugd over de persoonlijke betrokkenheid van Zijne Majesteit Koning
Mohammed VI van Marokko en de niet aflatende inzet van het Koninkrijk Marokko in dit vredesproces. De
Europese Unie wil Marokko verzekeren van haar volledige steun, waarvan blijk gegeven is via de nauwe
contacten tussen Marokko en de speciale vertegenwoordiger van het voorzitterschap bij de Mano River
Union, de heer Hans Dahlgren.

De landen van Midden en Oost-Europa die met de Europese Unie geassocieerd zijn, 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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32/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

inzake de constitutionele hervormingen in Bosnië en Herzegovina
Brussel, 12 maart 2002

De Europese Unie constateert dat, twee jaar na de eerste uitspraak van het Constitutionele Hof van Bosnië en
Herzegovina over de gelijkheid van de samenstellende volkeren, de tenuitvoerlegging in een slotfase is
gekomen.

In overeenstemming met de nadruk die zij legt op de eigen verantwoordelijkheid van Bosnië en
Herzegovina, dringt de Europese Unie er bij de politieke leiders met klem op aan de uitvoering van de
uitspraak van het Constitutionele Hof te waarborgen. In verband met de verkiezingen van 5 oktober is het
noodzakelijk dat de uitvoering in de komende twee weken plaatsvindt.

De EU is ervan overtuigd dat de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina nu moeten laten zien dat het land
klaar is voor het lidmaatschap van de Raad van Europa en dat het zal blijven streven naar integratie in andere
Europese structuren.

________________________

33/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie, de met de Europese Unie geassocieerde
landen van Midden- en Oost-Europa uitgezonderd Polen,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta en het EVA-land Liechtenstein, dat lid is van
de Europese Economische Ruimte, betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

Brussel, 18 maart 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa uitgezonderd Polen, de
geassocieerde landen Cyprus en Malta en het EVA-land Liechtenstein, dat lid is van de Europese
Economische Ruimte, verklaren het eens te zijn met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt
2002/145/GBVB van de Raad van 18 februari 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe.
Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid in overeenstemming is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

______________
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34/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de voortzetting van het proces van nationale verzoening op de Comoren,

en met name over de verkiezingen op Grande Comore
Brussel, 18 maart 2002

De Europese Unie wijst erop dat het proces van nationale verzoening volgens de kaderovereenkomst van
Fomboni tot vrije, democratische en transparante verkiezingen moet leiden.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen van de Unie van de Comoren zou op 10 maart 2002
plaatsvinden. Na het uitstel van de eerste ronde van de presidentsverkiezing op het eiland Grande Comore
ten gevolge van de unilaterale beslissing van acht van de negen kandidaten om die verkiezing uit te stellen,
was de internationale gemeenschap die in Moroni aanwezig was (OAE, OIF, EU, Arabische Liga) op
9 maart 2002 van oordeel dat alle technische en materiële voorwaarden verenigd waren voor een normaal
verloop van de verkiezingen.

Gezien het gevaar dat het niet in acht nemen van de verkiezingsdatum voor het nog immer breekbare
verzoeningsproces zou kunnen opleveren, doet de Europese Unie een beroep op alle partijen die de
overeenkomst van Fomboni hebben ondertekend: alleen dankzij hun inspanningen kan er een politieke
oplossing gevonden worden.

De Europese Unie is derhalve van mening dat de voorbereidingsfase van de verkiezingen onmiddellijk
beëindigd moet worden.

De Europese Unie appelleert aan de democratische gezindheid van alle kandidaten en de gehele Comorese
politiek klasse, en verklaart andermaal bereid te zijn de samenwerking volledig te hervatten zodra de
instellingen en een uit het democratische proces voortgekomen regering tot stand gebracht zijn.

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

________________________
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35/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de recente gebeurtenissen in

de Democratische Republiek Congo
Brussel, 22 maart 2002

De Europese Unie veroordeelt krachtig de gevechten die onlangs in Moliro hebben plaatsgevonden en geleid
hebben tot de schorsing van de intercongolese dialoog. Zij staat volledig achter Resolutie 1399 (2002), die de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties naar aanleiding van de inname van Moliro door RCD-Goma heeft
aangenomen, en verheugt zich erover dat de intercongolese dialoog in Sun City is hervat. De EU roept alle
partijen op, de staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka en de in het kader van het vredesproces van
Lusaka gemaakte afspraken, alsook alle betreffende resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties volledig na te leven.

De EU dringt aan op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van RCD-Goma uit Moliro en
roept de regering van Rwanda op haar invloed te doen gelden, zodat dit ook spoedig gebeurt. Het zij van
belang dat geen enkele partij bij de staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka winst boekt nu er een dialoog
tot bevordering van de vrede en beëindiging van het conflict in de DRC en een vredeshandhavingsoperatie in
het gebied aan de gang zijn.

De EU roept tevens op om opnieuw waarnemers van de MONUC naar de betrokken gebieden te zenden en
deze waarnemersmissie te versterken, en verzoekt de MONUC een volledig verslag op te stellen over de
gebeurtenissen die geleid hebben tot de schending van het staakt-het-vuren en de inname van Moliro.

De EU neemt met voldoening nota van de bijeenkomst in Lusaka van het politiek comité van de
overeenkomst van Lusaka en verheugt zich over de topontmoeting die de president van Zambia voor een van
de komende dagen in Lusaka heeft bijeengeroepen.

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

________________________
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36/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Congo-Brazzaville

Brussel, 27 maart 2002

De Europese Unie heeft kennis genomen van de uitslag van de presidentsverkiezingen die op 10 maart jl. in
de Republiek Congo (Brazzaville) zijn gehouden. De EU is van mening dat de Congolese bevolking deze
verkiezingen heeft aangegrepen om duidelijk te maken dat zij vrede wil en tegen geweld is. De EU is
verheugd dat de Congolese bevolking kalm en in groten getale aan de verkiezingen heeft deelgenomen.

Het onlangs ingezette democratiseringsproces, dat voor de EU nog dieper moet gaan, is een essentiële
voorwaarde voor duurzame vrede en voor de ontwikkeling van het land in een context van politieke
stabiliteit waarbinnen de vrije uitoefening van de burgerrechten en de fundamentele vrijheden gewaarborgd
is.

De EU had van 22 februari tot 15 maart 2002 in het land een waarnemingsmissie voor de verkiezingen. Op
grond van de conclusies van die missie wil de EU de Congolese regering attenderen op bepaalde
tekortkomingen die tijdens de organisatie en de verkiezingen zelf zijn geconstateerd en met name de
moeilijke toegang van het publiek tot de electorale teksten, de gebrekkig geregelde wijzigingen van de
kiezerslijsten, de late verspreiding van de oproepkaarten, de onduidelijke taakverdeling tussen de nationale
commissie die de verkiezingen organiseerde en de administratie en de beperkte toegang van bepaalde
kandidaten tot de nationale media.

Verder betreurt de EU het dat de oppositiepartijen slechts in beperkte mate konden deelnemen aan het gehele
verkiezingsproces en dat verschillende kandidaten zich in de dagen voor de verkiezingen hebben
teruggetrokken.

De Europese Unie verzoekt de Congolese regering corrigerende maatregelen te treffen zodat de aanstaande
parlementsverkiezingen beter georganiseerd zijn. Zij herhaalt haar oproep aan de regering én aan de
oppositiepartijen om de nationale dialoog verder te verdiepen en voort te zetten, en blijft bereid de Congolese
autoriteiten bij te staan in hun activiteiten ter versterking van de rechtsstaat, de eerbiediging van de
mensenrechten en de consolidering van het nationale democratiseringsproces.

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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37/02

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

Noorwegen en IJsland die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende steun

van de Europese Unie voor de uitvoering van de staakt-het-vuren-overeenkomst
van Lusaka en het vredesproces in de Democratische Republiek Congo en

tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/83/GBVB
Brussel, 26 maart 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen Noorwegen en IJsland die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 2002/203/GBVB van de Raad van 11 maart 2002 betreffende steun van de Europese Unie voor de
uitvoering van de staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka en het vredesproces in de Democratische
Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/83/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.

________________________

38/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over de parlementsverkiezingen op

Sao Tomé en Principe
Brussel, 26 maart 2002

De EU verwelkomt de democratische verkiezingen die op 3 maart 2002 op Sao Tomé en Principe zijn
gehouden.

Het ordelijke verloop van deze verkiezingen - waarover veel te doen is geweest - bevestigt de gehechtheid
van de Santomezen aan de beginselen van de democratie, waarvan zij al bij voorgaande verkiezingen blijk
hadden gegeven.

Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de economische ontwikkeling van het land. De EU feliciteert de
bevolking en de leiders van Sao Tomé en Principe met de bereikte politieke stabiliteit en is bereid zich
samen met Sao Tomé en Principe te blijven inzetten voor de belangen van de Santomezen.

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

_____________________
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39/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het bezoek van Razali aan Birma/Myanmar

Brussel, 27 maart 2002

De EU heeft met bezorgdheid vernomen dat het geplande bezoek aan Birma van de speciale gezant van de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Tan Sri Razali Ismail, is uitgesteld. De EU is verbaasd dit
bericht zo kort na het bezoek van haar eigen trojka aan Birma/Myanmar (13-16 maart) te vernemen.

De EU is van mening dat, om het momentum en het vertrouwen in de politieke ontwikkelingen in
Birma/Myanmar te behouden, het van essentieel belang is dat het geplande bezoek van Sri Razali Ismail
alsnog doorgaat.

De Europese Unie is nog steeds bereid om op passende wijze op de gebeurtenissen in Birma/Myanmar te
reageren, en roept de autoriteiten op om sneller meer vooruitgang mogelijk te maken op de weg naar
nationale verzoening, eerbiediging van de mensenrechten en democratie in Birma. Naar haar oordeel biedt
een bezoek van Tan Sri Razali in april 2002 de beste vooruitzichten om dat te bevorderen.

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

________________________

40/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de uitspraak van het Sharia-Hof van Beroep van Sokoto

waarbij Safiya Hussaini is vrijgesproken

De Europese Unie is verheugd over de vrijspraak van Safiya Hussaini door het Sharia-Hof van Beroep van
Sokoto.

De Europese Unie acht het van het grootste belang dat mevrouw Hussaini in het volle bezit van haar
mensenrechten is en weer volledig in de samenleving wordt opgenomen.

De Europese Unie erkent de belangrijke rol van de civiele samenleving, die in het bijzonder
vertegenwoordigd werd door alle mensenrechtengroeperingen en non-gouvernementele organisaties die bij
deze zaak betrokken waren.
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De Europese Unie herhaalt haar standpunt omtrent de doodstraf en blijft er verontrust over dat soortgelijke
vonnissen kunnen worden geveld ten aanzien van andere vrouwen die beschuldigd zijn van overspel.

De Europese Unie neemt nota van de brief van de minister van Justitie d.d. 18 maart 2002 en moedigt de
regering van Nigeria aan te blijven streven naar de afschaffing van de doodstraf en de voorkoming van alle
vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

De met de Europese Unie geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, en de EVA-landen Noorwegen en Liechtenstein, leden van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

41/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de incidenten in Kirgizstan

Brussel, 28 maart 2002

De Europese Unie spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de gevechten die zich onlangs in de Kirgizische
provincie Jalal-Abad hebben voorgedaan, en over de gewelddadige onderdrukking door de Kirgizische
wetshandhavingdiensten van de demonstraties als steunbetuiging aan het, momenteel terechtstaande,
Parlementslid Azimbek Beknazarov, waarbij ten minste vijf doden en een onbekend aantal gewonden zijn
gevallen.

De Europese Unie roept de Kirgizische autoriteiten op een onderzoek naar deze gebeurtenissen in te stellen
en alle schuldigen voor de rechter te brengen, en zij herhaalt dat het proces tegen de heer Beknazarov met
alle waarborgen gevoerd moet worden en dat op demonstraties voor het Parlementslid gereageerd moet
worden met middelen die eigen zijn aan de rechtsstaat en met volledige eerbiediging van de mensenrechten.

De Europese Unie is ingenomen met de beslissing van de rechterlijke instanties van Kirgizstan om de heer
Beknazarov vrij te laten, en hoopt dat deze beslissing de rust zal helpen herstellen.

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

_________________
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42/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de overdracht door de autoriteiten
in Belgrado aan de UNMIK van Albanees-Kosovaarse gevangenen

Brussel, 27 maart 2002

De Europese Unie verheugt zich erover dat 146 Albanees-Kosovaarse gevangenen zijn overgedragen aan de
UNMIK. De autoriteiten in Belgrado lossen daarmee de belofte in die zij hebben gedaan in het gezamenlijk
UNMIK/FRJ-document van 5 november 2001. Wat nog belangrijker is, is dat zij zo een oplossing bieden
voor het probleem van de langdurige detentie van de Albanese Kosovaren en het vertrouwen tussen de
verschillende gemeenschappen in Kosovo zelf versterken.

De Europese Unie moedigt alle betrokken partijen ertoe aan constructief te blijven samenwerken op de
overige in het gezamenlijk UNMIK/FRJ-document vermelde gebieden van gemeenschappelijk belang.

De Europese Unie dringt er bij de autoriteiten in Belgrado op aan ook andere belangrijke internationale
verplichtingen na te leven, inclusief samenwerking met het Internationaal Oorlogstribunaal voor het
voormalige Joegoslavië. Daardoor zullen zij Servië en Montenegro een stap dichter bij Europese integratie
brengen.

________________________

43/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de zaak Zhakiyanov
Brussel, 31 maart 2002

De EU spreekt haar steun uit voor de inspanningen van de samen gehuisveste ambassades om een positieve
oplossing te vinden voor de situatie die is ontstaan door het besluit van één van de leden van het politiek
bureau van de Democratische Keuze van Kazachstan, de heer Galimzhan Zhakiyanov, om in het gebouw van
de Franse ambassade te Almaty te blijven.

De EU hoopt dat de besprekingen met de autoriteiten van Kazachstan in een vriendelijke sfeer blijven
verlopen en een bevredigend resultaat opleveren. De EU zal niet toestaan dat haar vertegenwoordiging en de
missies van de lidstaten in Kazachstan als politiek platform worden gebruikt.

De EU herhaalt dat zij haar uitstekende betrekkingen met Kazachstan in stand wenst te houden en
vastbesloten is om de rechtsgang in Kazachstan niet te belemmeren en zich niet te mengen in de interne
aangelegenheden van Kazachstan.

________________________
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44/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de parlementsverkiezingen die op
31 maart 2002 zijn gehouden in Oekraïne

Brussel, 10 april 2002

Na kennis te hebben genomen van het inleidende verslag van de internationale waarnemersmissie, neemt de
Europese Unie nota van de voortgang die Oekraïne heeft geboekt op het stuk van de naleving van de
internationale eisen met betrekking tot de op 31 maart 2002 gehouden parlementsverkiezingen. Zij oordeelt
positief over het grote aantal nationale en internationale waarnemers dat de verkiezingen heeft kunnen
bijwonen.

De Europese Unie vestigt ook de aandacht op de ernstige tekortkomingen die de waarnemers hebben
geconstateerd. Zij wijst erop dat zij, net zoals de internationale waarnemersmissie, het verloop van het
verkiezingsproces in Oekraïne zal blijven volgen tot de definitieve uitslag ervan formeel wordt bevestigd,
alvorens een definitieve conclusie te trekken over de mate waarin bij deze verkiezingen de voor
democratische verkiezingen geldende internationale verbintenissen en normen zijn nageleefd.

De Europese Unie bevestigt dat zij bereid blijft met Oekraïne samen te werken met het oog op de versterking
van het strategisch partnerschap tussen beide partijen, op basis van de democratische beginselen en de
beginselen van de rechtsstaat. Zij heeft er vertrouwen in dat deze verkiezingen en de samenstelling van de
nieuwe Verjovna Rada (Parlement) zullen bijdragen tot een versterking van de instellingen, van het proces
van consolidatie van de democratie en van het hervormingsproces in Oekraïne.

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.

________________________

45/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
afgelegd in Luanda op 4 april 2002,

over de ondertekening van het memorandum tussen de regering van Angola en de UNITA
Brussel, 17 april 2002

De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de formele ondertekening door de regering van Angola
en de UNITA van een memorandum van overeenstemming ter aanvulling van het Protocol van Lusaka,
betreffende een staakt-het-vuren en andere onopgeloste militaire kwesties.

De EU wenst alle partijen die bij het proces betrokken zijn, alsmede de bevolking van Angola geluk met dit
akkoord en herhaalt dat zij solidair de inspanningen ondersteunt om in een geest van dialoog en verdraag-
zaamheid de sociale en economische ontwikkeling van het land te consolideren.

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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46/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het Internationaal Strafhof
Madrid, 11 april 2002

1. Heden is bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York het aantal van 60 ratificaties
bereikt dat nodig is voor de inwerkingtreding van het Statuut van Rome tot instelling van het Internationaal
Strafhof. De Europese Unie verwelkomt deze gebeurtenis, die van grote betekenis is voor de verdediging van
de fundamentele mensenrechten en voor het bevestigen van recht en gerechtigheid in de wereld.

2. De Europese Unie feliciteert de staten die het met hun ratificatie mogelijk gemaakt hebben het
Internationaal Strafhof in te stellen en roept andere staten op tot het Statuut toe te treden, zodat het Hof snel
een universeel karakter zal hebben.

3. De Europese Unie, die actief heeft bijgedragen tot de opstelling, ontwikkeling en inwerkingtreding
van het Statuut van Rome, bevestigt dat zij een spoedig begin van de werkzaamheden van het Internationaal
Strafhof, dat zijn zetel in Den Haag zal hebben, zal ondersteunen.

4. Het Internationaal Strafhof, de eerste grote instelling die in het nieuwe millennium tot stand komt,
zal een essentiële rol toekomen bij het verhoeden van straffeloosheid voor genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven, allemaal ernstige misdrijven die de internationale gemeenschap
aangaan. Het verdient de onverdeelde steun van ons allen.

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

________________________

48/02

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Ethiopië/Eritrea (Besluit van de Boundary Commission (Grenscommissie))

Brussel, 15 april 2002

De EU juicht het op 13 april in Den Haag aangekondigde besluit van de Grenscommissie toe. De definitieve
juridische regeling inzake de vaststelling van de grens tussen Ethiopië en Eritrea is een kernelement van het
algemeen vredesakkoord dat op 12 december 2000 door de leiders van Ethiopië en Eritrea werd ondertekend
en van het vredesproces tussen beide landen.

De EU beklemtoont dat alle bepalingen van het algemeen vredesakkoord en het akkoord inzake de
stopzetting van de vijandelijkheden dienen te worden uitgevoerd. Wat dit betreft steunt de EU ten volle de
VN-missie naar Ethiopië en Eritrea (UNMEE), die als belangrijke taak heeft Ethiopië en Eritrea bij te staan
bij de uitvoering van het besluit van de Grenscommissie. De EU betuigt tevens haar steun aan de speciale
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, ambassadeur Legwaila. De EU wijst erop dat, om hun
bemiddelende taak tot een goed einde te brengen de UNMEE en meer bepaald de speciale vertegenwoordiger
van de secretaris-generaal permanent toegang dienen te hebben tot de betrokken regeringsautoriteiten.

De EU dringt er bij beide partijen op aan de vrede op het terrein te vrijwaren door de tijdelijke
veiligheidszone volledig na te leven, de permanente scheiding van troepen te handhaven en ervoor te zorgen
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dat er geen unilaterale verplaatsing van burgers of troepen is omdat in deze regelingen de voorwaarden
zullen worden vastgesteld die nodig zijn voor de aanvang van het demarcatieproces.

De oorlog tussen Ethiopië en Eritrea heeft op beide landen een verwoestend effect gehad. Het besluit van de
Grenscommissie biedt beide partijen een gelegenheid om vorderingen te maken en de nodige stappen te
ondernemen om de normalisatie van de betrekkingen te flankeren.

In dit verband roept de EU de partijen op om de dialoog met elkaar en met andere bij het vredesproces
betrokken partijen verder te intensiveren om een ordelijke overdracht van territoriale controle te
bewerkstelligen overeenkomstig het besluit van de Grenscommissie.

De EU dringt er bij beide partijen op aan de rechten van de door de grensafbakening getroffen burgers te
eerbiedigen en er zorg voor te dragen dat elke verplaatsing van burgers op vrijwillige basis geschiedt.

De Europese Unie blijft het vredesproces geëngageerd ondersteunen, meer bepaald door bemiddeling van de
speciale vertegenwoordiger van het voorzitterschap, senator Serri. De EU erkent tevens dat internationale
bijstand nog steeds vereist is om de onmiddellijke noden van de rechtstreeks door het conflict getroffen
burgers te lenigen en verklaart zich bereid om in beide landen steun te verlenen binnen het kader van de
uitvoering van het besluit van de Grenscommissie, en alle inspanningen te steunen voor de normalisatie en
blijvende verzoening tussen Ethiopië en Eritrea.

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

_______________________

51/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over constitutionele hervormingen in Bosnië en Herzegovina

Brussel, 23 april 2002

De Europese Unie is ingenomen met de voltooiing van het proces van grondwetswijzigingen in de twee
entiteiten Bosnië en Herzegovina, conform de beslissing van het Constitutionele Hof inzake de gelijke status
van de constituerende volkeren van Bosnië en Herzegovina in het gehele land.

De Europese Unie prijst de politieke leiders in beide entiteiten, door wier inspanningen het proces van
grondwetswijzigingen overeenkomstig het Sarajevo-akkoord van 27 maart met succes is afgesloten. Tevens
looft de EU de inspanningen die de hoge vertegenwoordiger ter ondersteuning van die inspanningen heeft
ondernomen. Andere politici in Bosnië en Herzegovina hebben echter ernstige twijfel doen rijzen omtrent
hun capaciteiten te fungeren als verantwoordelijke gesprekspartners van de internationale gemeenschap.
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Bosnië en Herzegovina heeft een belangrijke stap gezet op de weg van de ontwikkeling van democratie en
rechtsstaat. De grondwetswijziging was immers cruciaal voor de toekomstige stabiliteit van Bosnië en
Herzegovina en voor de ontwikkeling van het land naar moderne Europese maatstaven. Zij geeft aan dat er
schot zit in de toenadering van Bosnië en Herzegovina tot de Europese structuren. De Europese Unie
moedigt alle leiders van Bosnië en Herzegovina aan om dit resultaat ten volle te accepteren, zodat de
grondwetswijzigingen soepel kunnen worden uitgevoerd.

________________________

52/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende
de toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de Raad van Europa

Brussel, 24 april 2002

De Europese Unie is verheugd over het besluit van de Raad van Europa om Bosnië en Herzegovina uit te
nodigen lid te worden. Zij feliciteert de autoriteiten en de bevolking van Bosnië en Herzegovina met de
vooruitgang die dit keerpunt mogelijk heeft gemaakt.

Het gaat hier om een belangrijke stap vooruit op de weg naar Europese integratie. Met toelating tot de Raad
van Europa verbindt Bosnië en Herzegovina zich ertoe na de toetreding te voldoen aan elementaire criteria in
verband met de normen van een moderne democratie als een multi-etnische, multiculturele en verenigde
samenleving. De internationale gemeenschap zal dit proces van nabij volgen.

Nu een belangrijke stap is gezet moet Bosnië en Herzegovina alles in het werk stellen om te voldoen aan alle
voorwaarden in het draaiboek van de Europese Unie terwijl het verdere toenadering zoekt tot Europa en tot
het vooruitzicht van een stabilisatie- en associatieovereenkomst.

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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53/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
ter gelegenheid van de vierde verjaardag van de moord op monseigneur Gerardi

Brussel, 24 april 2002

Op 26 april aanstaande gedenken wij de brute moord vier jaar geleden op monseigneur Gerardi, coördinator
van het REMHI-rapport over de schending van de mensenrechten tijdens het binnenlandse conflict in
Guatemala.

Bij deze gelegenheid wenst de EU de persoonlijkheid van monseigneur Gerardi opnieuw te herdenken. Zij is
er verheugd over dat het proces in de eerste aanleg heeft kunnen plaatsvinden. Zij betreurt echter dat het
misdrijf niet helemaal is opgehelderd en dat niet alle schuldigen, waaronder de aanstichters van de moord,
gestraft zijn. De Europese Unie zal het verloop van de beroepsprocedure die naar zij verhoopt,
overeenkomstig het geplande tijdschema binnenkort zal kunnen worden ingeleid, met bijzondere aandacht
volgen.

Tegelijkertijd wenst de EU tegenover de Guatemalteekse staat opnieuw haar ongerustheid te uiten over het
voortduren van de intimidatie, de bedreigingen en de agressie waarvan leden van mensenrechtenorganisaties,
journalisten en vertegenwoordigers van justitie het slachtoffer zijn. De afgelopen twee maanden zijn daar
nog bijgekomen de dreigementen aan het adres van de leden van de Stichting voor forensische antropologie
en van het Centrum voor forensische antropologie en toegepaste wetenschappen van Guatemala alsmede van
leden van de katholieke kerk, waaronder de pastoor van Santa Cruz del Quiché, Rigoberto Pérez,
monseigneur Alvaro Ramazzini en priester Juan J. Aldaz van het diocees San Marcos, alsmede de brand in
het parochiehuis van Nebaj.

Laatstgenoemde feiten houden alle rechtstreeks verband met het werk van de betrokkenen of met hun steun
voor het ophelderen van historische gebeurtenissen of voor exhumaties.

Voorts is in maart jl. Jorge A. Rosal Zea, een militant lid van de patriottische partij, vermoord. De
omstandigheden van het misdrijf alsmede het feit dat het om een lid van een politieke partij ging, vragen om
een doeltreffend onderzoek.

De Europese Unie wil evenwel haar voldoening uitspreken over het bijeenroepen van het veiligheids- en
mensenrechtenkabinet van de regering en over diens aanbod om met de mensenrechtenorganisaties samen te
werken teneinde, in coördinatie met de rechterlijke macht, ernstig werk te maken van deze zaak.

De Europese Unie doet andermaal een beroep op de Guatemalteekse staat om daadwerkelijk blijk te geven
van zijn bereidheid degenen die verantwoordelijk zijn voor deze schendingen van de mensenrechten te
zoeken, te vervolgen en te bestraffen en ervoor te zorgen dat de mensenrechten niet langer ongestraft kunnen
worden geschonden. De EU herinnert eraan dat beëindiging van de mensenrechtenschendingen, goed
functioneren van justitie en nationale verzoening bij de laatste vergadering van de raadgevende groep
betreffende Guatemala door de EU als voorwaarden zijn verbonden aan de toekomstige samenwerking met
Guatemala (Washington, februari 2002).

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

________________________
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54/02

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
over het Midden-Oosten

Brussel, 20 april 2002

De Europese Unie dringt er met klem op aan dat de medische en humanitaire organisaties onmiddellijk
toegang krijgen tot de Palestijnse bevolking, zoals wordt gevraagd in de vannacht door de VN-
Veiligheidsraad aangenomen Resolutie 1405, waarin bezorgdheid wordt uitgesproken over de "vreselijke
situatie" van deze bevolking.

De Europese Unie benadrukt het belang van het initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties
om nauwkeurige informatie te verzamelen over de gebeurtenissen die zich in het vluchtelingenkamp van
Jenin hebben voorgedaan; dit initiatief wordt door de Veiligheidsraad gesteund en is door de partijen gunstig
ontvangen.

De Europese Unie roept alle betrokkenen op, al het mogelijke te doen om een vreedzame afloop van de
belegering van de Geboortekerk in Bethlehem te bewerkstelligen.

Zij waarschuwt voor gewelddadige acties tegen het hoofdkwartier van de Palestijnse autoriteit in Ramallah,
waardoor de fysieke veiligheid van president Arafat en van al degenen die zich daar ophouden in gevaar zou
kunnen komen.

De Europese Unie is bereid mee te werken aan een juridische oplossing voor de personen die door de
Palestijnse autoriteit in het presidentiële complex worden vastgehouden.

De Europese Unie pleit nogmaals voor een gecoördineerde en volgehouden internationale actie ter uitvoering
van de gemeenschappelijke verklaring van het Kwartet van 10 april jongstleden en met name voor de
onmiddellijke toepassing van Resolutie 1402 van de Veiligheidsraad, zoals in Resolutie 1403 wordt
gevraagd.
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING
VAN 20 EN 21 MAART 2002 UITGEBRACHTE ADVIEZEN

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

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

De zitting van 20 en 21 maart 2002 werd bijgewoond door mevrouw Loyola DE PALACIO,
vice-voorzitter van de Europese Commissie en de heer Pedro SOLBES MIRA, lid van de Europese
Commissie.

http://www.cese.europa.eu
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1. STIMULERING VAN DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN EEN ECONOMISCHE
POLITIEK VAN DE GEMEENSCHAP

•  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2002
 Rapporteur: KONITZER (Werknemers – D)
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 356/2002
 
- Kernpunten:
 

 Er wordt gewerkt aan de globale richtsnoeren voor het economisch beleid voor 2002
op een moment waarop de Conventie voor de toekomst van de Gemeenschap bijeenkomt en
de introductie van de chartale euro met succes is afgesloten.
 
 Het succes van de monetaire unie enerzijds en het onvermogen van de Gemeenschap
om haar gigantische werkgelegenheids- en groeipotentieel daadwerkelijk te benutten
anderzijds duiden op een onevenwichtigheid die moet aanzetten tot een fundamentele
herbezinning op de procedures en de inhoud van het economisch beleid. Ook de op handen
zijnde uitbreiding van de Gemeenschap maakt het dringend noodzakelijk dat wordt
nagedacht over een herijking van de coördinatieprocedures voor het economisch beleid. Om
die reden doet het Comité in dit advies een aantal suggesties voor zowel de
coördinatieprocedures als de inhoud van het economisch beleid.

 
- Contactpersoon: K. LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int )
 
•  Economisch beleid in de landen van de eurozone
 Rapporteur: NYBERG (Werknemers – S)
 
- Ref.: Aanvullend initiatiefadvies – CES 361/2002
 
- Kernpunten:
 

 Het Comité haalt voorbeelden aan van goede praktijken in de lidstaten, waarbij
voldaan is aan alle verschillende doelstellingen inzake begrotingsevenwicht, terugdringing
van schulden, inflatiecijfer, groei en werkgelegenheid. Verder stelt het Comité dat bij een
consistent beleid ook streefcijfers op het gebied van de hervorming van pensioenstelsels
horen, die nodig is om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, alsmede betreffende de
financiering van openbare investeringen op bepaalde sleutelterreinen, zulks in het verlengde
van de conclusies van de Top van Lissabon.

 
- Contactpersoon: K. LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int )

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  Communautair statistisch programma 2003-2007
 Rapporteur: FLORIO (Werknemers – I)
 
- Ref.: COM(2001) 683 def. – 2001/0281 (COD) – CES 349/2002
 
- Kernpunten:

 
 Het Comité hoopt dat de samenwerking tussen Eurostat en de nationale bureaus voor
de statistiek – inclusief die van de kandidaat-lidstaten - wordt verbeterd, door de
coördinerende rol van Eurostat te versterken, met het oog op een grotere harmonisatie en
een efficiënt systeem met vergelijkbare gegevens.
 
 Om de neutraliteit van de statistische gegevens te verzekeren, acht het Comité het
bovendien van fundamenteel belang dat toezicht wordt uitgeoefend op de activiteiten van
particuliere agentschappen die rechtstreeks of indirect bij het ESS betrokken zijn.
 
 Ten slotte is het Comité van mening dat Eurostat meer financiële steun moet krijgen,
waarbij de betrokkenheid van de nationale regeringen groter moet worden en de Commissie
een coherente rol moet spelen.

 
- Contactpersoon: R. PIETRASANTA
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: Roberto.pietrasanta@esc.eu.int )
 

 *
 

 *          *
 

 2. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN GERECHTIGHEID
 
•  De rol van de georganiseerde civiele samenleving bij immigratie en maatschappelijke

integratie
 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – E)

 Co-rapporteur: MELÍCIAS (Diverse werkzaamheden – P)
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 365/2002
 
- Kernpunten:
 

 Met "integratie" wordt in dit advies "integratie als burger" bedoeld. Basispremisse
is de geleidelijke gelijkstelling van de immigranten met de rest van de bevolking. Dit
impliceert gelijke kansen en gelijke behandeling; iedereen heeft dezelfde rechten (m.i.v. het
verkrijgen van de nationaliteit en het burgerschap, alsook het stemrecht) en plichten en
gelijke toegang tot goederen, diensten en kanalen voor burgerparticipatie.
 

mailto:Roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 Op communautair niveau moet de Europese Commissie het initiatief nemen tot een
ruim opgezet Kaderprogramma ter bevordering van de maatschappelijke integratie van
immigranten en vluchtelingen.
 
 Als vertegenwoordiger van de civiele samenleving kan het Europees Economisch en
Sociaal Comité een heel belangrijke rol spelen bij de uitwerking en evaluatie van Europese
wetgeving ter bevordering van de maatschappelijke integratie van immigranten. Het
Economisch en Sociaal Comité is voornemens om in 2002 samen met de Commissie een
conferentie over immigratie en maatschappelijke integratie te houden.

 
- Contactpersoon: P. BROMBO
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
•  Behandeling asielverzoeken
 Rapporteur: SHARMA (Diverse werkzaamheden – VK)
 
- Ref.: COM(2001) 447 def. – CES 352/2002
 
- Kernpunten:

 
 Het Comité concludeert dat via deze verordening de belangrijkste elementen van de
in wezen slecht werkende Overeenkomst van Dublin in het communautaire recht terecht
zullen komen. Zelfs de door de Commissie voorgestelde verbeteringen zullen geen heldere,
billijke en humane regeling opleveren die daarnaast ook nog gemakkelijk kan worden
toegepast.

 
 Het Comité geeft echter toe dat deze verordening vanuit politiek oogpunt gezien op
het juiste moment wordt ingediend. Positief is dat het principe dat de lidstaat
verantwoordelijk is voor mensen die illegaal zijn grondgebied betreden of er langere tijd
illegaal hebben verbleven, beter uit de verf komt, dat meer nadruk op de eenheid van het
gezin wordt gelegd (hoewel de Commissievoorstellen over gezinshereniging een stap verder
gaan), en dat de proceduretermijnen aanzienlijk zijn ingekort (waardoor de behandeling van
het asielverzoek hopelijk sneller zal verlopen).

 
- Contactpersoon: S. JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int )
 
•  Schadeloosstelling slachtoffers misdrijven
 Rapporteur: MELÍCIAS (Diverse werkzaamheden – P)
 
- Ref.: COM(2001) 536 def. – CES 353/2002

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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- Kernpunten:

 
 Aangezien het hier hoofdzakelijk gaat om de manier waarop de situatie van
slachtoffers van grensoverschrijdende misdrijven het best kan worden aangepakt, is het
Comité van mening dat, om problemen te voorkomen, de gemeenschappelijke lat zo hoog
mogelijk moet worden gelegd, waarbij verschillende uitgangsposities alsook streefdoelen
worden vastgesteld, die achtereenvolgens moeten worden gehaald om alle landen
uiteindelijk op één lijn te krijgen.
 
 De nadruk dient te liggen op het solidariteitsbeginsel en op de gelijke behandeling
van alle burgers in de Unie. Door een maximum referentiewaarde te aanvaarden moeten de
lidstaten uiteindelijk een kleinste gemene deler bereiken. Daarbij moeten zowel de inhoud
van de doelstellingen van verdergaande stroomlijning als het tijdsbestek waarbinnen deze
moeten worden gerealiseerd, worden omschreven en er moeten sancties worden ingesteld
tegen diegenen die de afspraken niet nakomen.
 
 Het voorgestelde complementariteitsbeginsel kan in de praktijk problemen opleveren
omdat het merendeel van de besluiten om van overheidswege schadevergoeding uit te keren
niet op objectieve wettelijke criteria is gebaseerd, maar op billijkheidsbeginselen van
loyaliteit. Dit kan tot meten met twee maten leiden. Hierover kunnen de meningen verdeeld
zijn, alsook over de mogelijkheid om complementariteit tot stand te brengen door een
Europees fonds op te zetten waarin de lidstaten – via hun respectieve bijdragen – hun
stelsels afstemmen op de norm en de afgesproken vergoeding. Door gebruik te maken van
een fonds hoeven het niet altijd dezelfden te zijn die het meest betalen.

 
- Contactpersoon: S. JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int )
 
•  Vrijwilligerswerk in Europa: de hospicebeweging als voorbeeld
 Rapporteur: ZU EULENBURG (Diverse werkzaamheden – D)
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 350/2002
 
- Kernpunten:

 
 Dit advies gaat over de hospicebeweging, als model voor de vele terreinen waarop
vrijwilligerswerk wordt gedaan. Aan de hand van dit voorbeeld wordt een concrete
beschrijving gegeven van de activiteiten van vrijwilligers en van de voor vrijwilligerswerk
vereiste randvoorwaarden. Vrijwilligerswerk speelt binnen de maatschappelijke solidariteit
en de participatiedemocratie een belangrijke rol. Het is onbezoldigd en creatief, maar vereist
tegelijkertijd persoonlijke inzet. Naar aanleiding van een analyse van vrijwilligerswerk en de
ervaringen met hospice-activiteiten moet worden nagedacht over de wijze waarop de
Gemeenschap vrijwilligerswerk doelgericht kan bevorderen.
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 Het Comité doet in dit kader de volgende aanbevelingen: In het kader van het
Internationaal Jaar van de vrijwilligers moet het beleid ter bevordering van vrijwilligerswerk
komen tot duurzame erkenning van vrijwilligers en de dialoog aanmoedigen tussen
organisaties die vrijwilligerswerk ondersteunen, de overheid en andere sociale instellingen.
Er moeten op regionaal, nationaal en Europees niveau fora en/of beurzen worden
georganiseerd waarop uitgebreid voorlichting wordt gegeven over de vele mogelijkheden op
het gebied van vrijwilligerswerk en over de vele sectoren waarin vrijwilligers actief kunnen
zijn. Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers hun taken goed kunnen vervullen, moeten
financiële en personele middelen ter beschikking worden gesteld voor voorbereiding,
bijscholing en begeleiding. Er moet onderzoek worden gedaan naar de verschillende
aspecten van vrijwilligerswerk. De continuïteit van organisatie, toezicht en elementaire
advisering in het vrijwilligerswerk moet worden gewaarborgd door een minimale bijdrage
van professionele hulpverleners. Het risico van ongevallen moet door wetgeving zodanig
worden gereduceerd dat vrijwilligers en hun gezinnen niet in hun bestaan worden bedreigd.

 
- Contactpersoon: S. JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int )

 *
 

 *          *
 

 3. STRATEGIE VAN LISSABON
 
•  Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven - groenboeken

 Rapporteur: HORNUNG-DRAUS (Werkgevers – D)
 Co-rapporteur:ENGELEN-KEFER (Werknemers – D)
 Co-rapporteur:HOFFELT (Diverse werkzaamheden – B)
 
- Ref.: COM(2001) 366 def. – CES 355/2002
 
- Kernpunten:

 
 Economisch succes moet de aanvaarding van maatschappelijke verantwoordelijkheid
vergemakkelijken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid leidt op haar beurt tot duurzaam
succes van het bedrijf. Het is dan ook van belang bedrijven ertoe te bewegen
maatschappelijke verantwoordelijkheid te zien als een ontwikkeling op de langere termijn,
als een strategische investering.
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 De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven gaat verder dan het scheppen en
behouden van arbeidsplaatsen; dit begrip omvat tevens het scheppen van betere banen met een
voldoende niveau van veiligheid en gezondheid, het meewegen van de behoeften van gehandicapten
en het bevorderen van levenslang leren. Maatschappelijk verantwoord handelen betekent dat
bedrijven de bestaande sociale regelgeving voortvarend ten uitvoer leggen en streven naar eendracht.
Het opbouwen van arbeidsrelaties en het bevorderen van onderhandelingen en van inspraak van
werknemers maken daarvan deel uit. De beginselen van maatschappelijke verantwoordelijkheid van
bedrijven op mondiaal niveau worden vaak ontleend aan de IAO-verdragen.
 
 Het ESC hecht grote waarde aan het vrijwillige karakter van maatregelen op het gebied van
maatschappelijk verantwoorde ondernemen. Het creëren van een vast omlijnd en bindend wettelijk
kader voor de gehele Unie zou daarom niet opportuun zijn. Het risico van uniforme en nauwkeurig
omschreven normen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid is dat bedrijven – en
dan met name het MKB en bedrijven uit de sector "sociale economie" – in een "keurslijf" worden
gedwongen. Bedrijven moeten in staat worden gesteld om efficiënte en op de betreffende bedrijfstak
toegespitste maatregelen te ontwikkelen die bovendien aansluiten bij hun specifieke situatie. Het
ESC zou het daarom toejuichen wanneer de sociale partners afzonderlijke aspecten van
maatschappelijke verantwoordelijkheid nader zouden uitwerken. Hierbij valt te denken aan terreinen
als gezondheid en veiligheid op het werk of gelijke kansen. Het specifieke communautaire kader
voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven zou kunnen worden ontwikkeld aan de
hand van gemeenschappelijke initiatieven en vrijwillige overeenkomsten tussen de sociale partners.
 
 De Commissie zou door bevordering van partnerschap tussen de belangrijke actoren
op het terrein van maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage kunnen leveren tot
transparantie, coherentie en goede praktijken dienaangaande.
 
 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen heeft zowel kwalitatieve
als kwantitatieve aspecten die variëren naar bedrijfstak en omstandigheden van de
onderneming, waardoor gediversifieerde begeleiding en evaluatie nodig zijn.

 
 Het EESC hecht dan ook grote waarde aan ontwikkeling van de burgerzin. Bedrijven
kunnen de burgerzin bevorderen door de voorwaarden hiervoor te verbeteren en kunnen
prijzen beschikbaar stellen voor betoonde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook
kunnen ze hun medewerkers aansporen tot maatschappelijk verantwoord handelen.
 

- Contactpersoon: A. HICK
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int )
 

 *
 

 *          *
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 4. EUROPESE GOVERNANCE
 
•  Witboek over Europese governance

 Rapporteur: ENGELEN-KEFER (Werknemers - D)
 Co-rapporteur:PARI (Werkgevers - GR)

 
- Ref.: COM(2001) 428 def. – CES 357/2002
 
- Kernpunten:
 

 Dit advies, waarmee het Comité een bijdrage wil leveren aan de discussie over het
Witboek inzake Europese governance, sluit aan bij het op 25 april 2001 door het Comité
uitgebrachte advies over "De georganiseerde civiele samenleving en Europese governance".
 
 De overwegingen en voorstellen van het Comité hebben een tweeledig perspectief:
 
•  enerzijds wil het Comité meer synergie-effecten tussen Europese organen en

instellingen losmaken in het kader van een verbetering van de Europese governance,
en

•  anderzijds wil het zijn rol als onmisbare schakel tussen de EU-instellingen en het
maatschappelijk middenveld verder tot ontwikkeling brengen.

 
- Contactpersoon: P. FEVE
 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 

 5. LANDBOUW
 
•  Toekomst GLB
 Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – D)
- Ref.: Initiatiefadvies waarin ook 2 onderwerpen worden behandeld

waarover het EESC is geraadpleegd door het EP:
- Duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 2000 – ref. T07301
- Tussenbalans van de hervorming van de GMO's in het kader van

Agenda 2000 – ref. T07464 – CES 362/2002
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- Kernpunten:

 
 Het initiatiefadvies over "De toekomst van het GLB" is mede opgesteld in het licht
van de adviesaanvraag van het EP inzake de tussentijdse evaluatie van het GLB in het
kader van Agenda 2002. Dit document is het resultaat van intensief overleg tussen
milieubeschermers, landbouwers en consumenten. Ook is terzake in Londen een
hoorzitting gehouden. Het advies bevat een aantal innovatieve voorstellen.
 
 In het advies worden  allereerst een historisch overzicht en een uitvoerige analyse
gegeven van de lotgevallen van het GLB. Vervolgens gaat het Comité nader in op het begrip
"multifunctionele landbouw", waarbij het opmerkt dat de landbouwers in dit verband
aanvullende prestaties dienen te leveren (op het gebied van levensmiddelenkwaliteit,
milieubescherming, dierenwelzijn, enz.). Wanneer deze aanvullende prestaties vergoed
worden in de vorm van rechtstreekse steun, zou dat goed zijn voor het maatschappelijk
draagvlak voor inkomensondersteunende maatregelen ten behoeve van de Europese
landbouw.
 
 Het Comité verzoekt de Commissie na te gaan of in de toekomst: a) een uit meerdere
schalen bestaand stelsel zou kunnen worden ingevoerd waarbij o.m. rechtstreeekse steun
wordt verleend aan boeren die voldoen aan gemeenschappelijk vastgelegde
geharmoniseerde Europese normen ten aanzien van milieu en dierenbescherming; b) de
eerste pijler van het GLB zou kunnen worden aangevuld met nieuwe vormen van
steunverlening die iedere lidstaat in staat moeten stellen meer steun te verlenen aan
bedrijven die extra inspanningen willen leveren op het gebied van kwaliteitsbewaking,
milieubescherming en werkgelegenheid.
 
 Het Comité verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is rechtstreekse steun
in de vorm van areaalpremies te verstrekken aan alle boeren die op multifunctionele wijze
landbouw bedrijven.
 
 Het Comité benadrukt dat voor een in alle opzichten positieve
plattelandsontwikkeling tevens structuurfondsmaatregelen nodig zijn.
 
 Het Comité acht het noodzakelijk dat wordt onderzocht wat op regionaal niveau de
economische gevolgen zouden zijn van afschaffing van de melkquota en andere
quotaregelingen.

 
- Contactpersoon: E. Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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 6. CONSUMENTEN- EN MILIEUBESCHERMING
 
•  Traceerbaarheid van GMO levensmiddelen en diervoeders
 Algemeen rapporteur: ESPUNY MOYANO (Werkgevers – E)
 
- Ref.: COM(2001) 182 def. – 2001/0180 COD – CES 358/2002
 
- Kernpunten:
 

 Het gebruik van GGO's heeft een hevige maatschappelijke discussie losgemaakt.
Extreme standpunten waren niet van de lucht en wetenschappelijk sérieux was vaak ver te
zoeken. Tegen deze achtergrond zou de Commissie er goed aan doen een
voorlichtingscampagne op te zetten om het publiek te informeren over voordelen en risico's
van GGO-gebruik voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Van essentieel belang is dat
onafhankelijke instanties informatie verstrekken die mensen in staat stellen om, mede op
basis van milieu- en ethische overwegingen en rekening houdend met de bij de productie
toegepaste technologie, weloverwogen te kiezen wat zij willen eten.
 
 De voorstellen tot wijziging en verbetering van de etikettering en traceerbaarheid
van GGO's of met behulp hiervan geproduceerde producten in alle stadia van de
voedselketen gaan uit van het voorzorgsbeginsel en vergroten de transparantie, wat een
voorwaarde is voor de keuzevrijheid van de consument.
 
 Aangezien het moeilijk is te controleren of de traceerbaarheids- en
etiketteringsregels zijn toegepast op levensmiddelen en diervoeders waarin GGO's zijn
gebruikt, maar niet meer aanwezig zijn, is het risico van fraude en bedrog niet ondenkbaar.
Op Gemeenschaps- en nationaal niveau zal voor voldoende middelen moeten worden
gezorgd om de voorgestelde wetgeving doeltreffend te implementeren en te controleren. Zo
kan worden vermeden dat het budget voor hun hoofdopdracht – het controleren van de
veiligheid van levensmiddelen en diervoeder – wordt afgeroomd. Het Comité onderstreept
evenwel dat de kosten van de nieuwe technologie voor rekening moeten komen van de
producenten van producten die uit GGO's bestaan of GGO's bevatten. De regeringen van de
lidstaten en de beleidsorganen van de Europese Unie moeten zich inzetten voor de
introductie van strengere voorschriften ter bescherming van mens en milieu op
internationaal niveau.
 
 Het is voor het Comité onaanvaardbaar dat de aansprakelijkheid voor GGO-
producten noch in dit voorstel voor een verordening, noch in het voorstel voor een richtlijn
betreffende milieuaansprakelijkheid wordt geregeld.

 
- Contactpersoon: J. KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Consumentenbescherming
 Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden – VK)
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- Ref.: COM(2001) 531 def. – CES 344/2002
 
- Kernpunten:
 

 Het ESC is ingenomen met het groenboek van de Commissie. Dit beantwoordt
gedeeltelijk aan voorstellen van het ESC voor vereenvoudiging van wetgeving en meer
aandacht voor consumentenbescherming1.
 
 Het ESC heeft gekeken naar mogelijkheden voor zelf- en mederegulering. Het denkt
dat de invoering als algemeen criterium dat iedereen te werk moet gaan volgens eerlijke
handelspraktijken, een basis zou kunnen vormen voor een meer flexibele aanpak van de
consumentenbescherming op dit gebied. Deze zou echter niet van toepassing zijn op het
verbintenissenrecht.
 
 Het ESC wil er echter op wijzen dat op basis van het groenboek niet alle aspecten
van het voorstel voor een kaderrichtlijn en een algemene clausule kunnen worden
beoordeeld. Er zijn vooral meer details nodig over nog in te voeren mechanismen ten
behoeve van een uniforme toepassing van de regels en gelijke voorwaarden in de hele EU.
Het ESC stelt voor gebruik te maken van artikel 153. Verder heeft het gemerkt dat de EU
onvoldoende gecoördineerd onderzoek heeft verricht naar consumentenvraagstukken en
dringt het erop aan dat dit in het kader van het zesde actieprogramma voor onderzoek wel
gebeurt.
 
 De algemene clausule zou moeten worden aangevuld met een reeks definities van
praktijken die als oneerlijk zouden moeten worden aangemerkt.
 
 In de algemene clausule zou ook een "grijze" lijst moeten worden opgenomen van
handelwijzen waarbij waakzaamheid is geboden, omdat deze onder bepaalde, specifieke
omstandigheden aanleiding kunnen geven tot oneerlijke praktijken. Hierover zouden
richtsnoeren moeten worden opgesteld.
 
 De Commissie zou moeten overwegen of er op Europees niveau minimum-
handhavingsnormen zouden moeten worden vastgesteld, gebaseerd op grondbeginselen als
efficiëntie en onafhankelijkheid. Zij zou hierop zelf toezicht moeten houden. De Commissie
zou ook moeten besluiten mede- en zelfreguleringsregelingen op gezette tijden, bijv. elke
twee à drie jaar, te evalueren. Er zou dan een verslag moeten worden opgesteld over de
ervaringen met zelfregulering in de lidstaten en met aanbevelingen voor verbeteringen.

                                                     
 1 Advies van het EESC over vereenvoudiging, PB C 48 van 21-2-2002.
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 De Commissie zou, in navolging van het DG Interne markt, kunnen nadenken over
de invoering van een "scorebord" m.b.t. de omzetting van de consumentenwetgeving.
 
 Het is eveneens nodig de voorlichting aan de Europese consument verder vorm te
geven, zodat deze zelf in actie kan komen om zijn rechten veilig te stellen. Het ESC betreurt
het dat de Commissie het begrip "consumentenbescherming" beperkt tot "economische
belangen".

 
- Contactpersoon: J. PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 

 7. INTERNE MARKT
 
•  Een Europees statuut voor mkb's
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers – F)
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 363/2002
 
- Kernpunten:
 

 Het Comité pleit er voor om, als aanvulling op de statuten voor de Europese
vennootschap (SE), snel eenvoudige Europese statuten voor mkb's in te voeren.
 
 Uit de analyse van de behoeften van het MKB blijkt dat de Europese Besloten
Venootschap (EBV) er moet komen. Zulks in de eerste plaats om de sector op voet van
gelijkheid te behandelen met grotere ondernemingen, die vooral gebruik van de SE kunnen
maken, en om mkb's ter vergemakkelijking van hun activiteiten op de interne markt een
Europees "label" te bieden.
 
 Om het EBV-statuut aantrekkelijk te maken, dient het risico van meervoudige
belastingheffing te worden uitgebannen, moeten regelingen in juridisch opzicht van grote
soepelheid getuigen en dienen er faciliteiten te worden gecreëerd voor oprichting,
advisering, en ondersteuning van partnerschappen tussen ondernemingen.
 
 Het Comité benadert de EBV in het licht van de in de conclusies van de Europese
Raad van Lissabon geformuleerde doelstellingen: verhoging van het Europese
concurrentievermogen en creatie van nieuwe activiteiten en arbeidsplaatsen. Tevens dient
met deze nieuwe rechtsvorm de positie van de werknemers op Europees niveau te worden
versterkt. Dit laatste vormt een belangrijke bijdrage tot het succes van het integratieproces.
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- Contactpersoon: B. FULAR
 (Tel.: 00 32 2 546 90 44 – e-mail : birgit.fular@esc.eu.int)
 
•  Vereenvoudiging
 Rapporteur: WALKER (Werkgevers – VK)
 
- Ref.: Verkennend advies : COM(2001) 726 def. – CES 364/2002
 
- Kernpunten:
 

 Het Comité is het eens met het merendeel van de initiatieven in de Mededeling van
de Commissie aan de Europese Raad van Laken. Het is het ook eens met de Commissie dat
er nieuwe usances en werkmethodes moeten worden ingevoerd en dat er een nieuwe
administratieve en politieke cultuur dient te komen. Het is met name ingenomen met het
voornemen van de Commissie om aan het einde van haar ambtstermijn het volume van de
bestaande wetgeving met 25% te hebben teruggebracht. Het Comité verwacht dat dit de
kwaliteit van de wetgeving in dezelfde mate ten goede zal komen.
 
 Het Comité staat volledig achter het plan van de Commissie om het
raadplegingsproces te versterken en te intensiveren. Het herhaalt hier dat het instemt met het
plan van de Commissie om co-regulering, waar zulks zinvol is, te bevorderen. Het Comité is
het verder met de Commissie eens dat de lidstaten EG-wetgeving nauwgezet en binnen de
gestelde termijn moeten omzetten.
 
 Het Comité onderstreept het grote belang van invoering van impactanalyse voor
regelgeving als onderdeel van een geïntegreerd proces ter ondersteuning van de
besluitvorming, zowel op Europees als op nationaal niveau. Het is van mening dat de Raad
op EU-niveau een bureau voor de effectbeoordeling van regelgeving zou moeten instellen en
dat de lidstaten op nationaal niveau hetzelfde zouden moeten doen.
 
 Met het oog op het in juni 2002 af te ronden actieplan ter verbetering en
vereenvoudiging van de regelgeving heeft het Comité in dit advies aangegeven wat naar zijn
oordeel de belangrijkste elementen van dat plan zouden moeten zijn. Het advies richt
aanbevelingen tot het ESC zelf, maar ook tot de Commissie, de Raad, het Europees
Parlement, het Comité van de Regio's en de lidstaten.

 
- Contactpersoon: J. ANDERSEN
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
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•  Emissies van motorvoertuigen
 Rapporteur: COLOMBO (Werknemers – I)
 
- Ref.: COM(2001) 543 def. – 2001/0255 COD – CES 345/2002
 
- Contactpersoon: J. PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 8. VERVOER
 
•  Herziening / TEN-richtsnoeren
•  Financiële bijstand/ TEN
 
 Rapporteur: KLEEMANN (Werkgevers – A)
 
- Ref.: COM(2001) 544 def. – 2001/0229 COD – CES 360/2002
 COM(2001) 545 def. – 2001/0226 COD – CES 347/2002
 
- Kernpunten:
 

 Het Comité deelt de mening van de Commissie dat de richtsnoeren voor de Trans-
Europese netwerken meer geconcentreerd en gestroomlijnd moeten worden om dringende
problemen het hoofd te kunnen bieden. Ook steunt het Comité de strategie om zich vooral
toe te leggen op bestrijding van de knelpunten op de grote verkeersaders en slechts een
beperkt aantal nieuwe projecten uit te voeren. Bovendien kan het zich vinden in de strategie
van de Commissie om de forse toename van het personen- en goederenvervoer beter op te
vangen door gerichte investeringen in het spoor en de scheepvaart.
 
 Het Comité legt ook de nadruk op het belang van de combinatie van en verbinding
met andere vervoerswijzen en refereert aan de opmars van intelligente systemen voor
verkeersbeheer. Bovendien vindt het Comité dat meer aandacht moet uitgaan naar de
verbindingen met de kandidaat-lidstaten. Overigens moet bij alle voorstellen rekening
worden gehouden met aspecten als rendabiliteit, milieubeschermende maatregelen,
ruimtelijke ordenings- en bestemmingsplannen en duurzaamheid. Ten slotte onderschrijft
het Comité het voorstel om voor bepaalde projecten die in aanzienlijke mate bijdragen tot de
doelstellingen van de trans-Europese netwerken, het totale steunpercentage op te trekken
van 10 tot 20% van de totale investeringskosten.
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- Contactpersoon: S. JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
•  Slots - 2002/2003
 Rapporteur: TOSH (Werkgevers – VK)
 
- Ref.: COM(2002) 7 def. – 2002/0013 COD – CES 359/2002
 
- Contactpersoon: L. LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Slots
 Rapporteur: TOSH (Werkgevers – VK)
 
- Ref.: COM(2001) 335 def. – 2001/0140 COD – CES 346/2002
 
- Contactpersoon: L. LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen luchthavens"
 
 Rapporteur: GREEN (Werkgevers – DK)
 
- Ref.: COM(2001) 695 def. – 2001/0282 COD – CES 348/2002
 
- Contactpersoon: L. LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
 

 *
 

 *          *
 
 

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 9. EXTERNE BETREKKINGEN
 
•  Strategisch partnerschap EU/Rusland: wat zijn de volgende stappen?
 Rapporteur: HAMRO DROTZ (Werkgevers – FIN)
 
 Ref.: Initiatiefadvies – CES 354/2002
 
 
- Kernpunten:
 

 Het Comité zou met het oog op een goed functionerend partnerschap tussen de EU
en Rusland de volgende aanbevelingen willen doen: in de samenwerking tussen de EU en
Rusland dient gebruik te worden gemaakt van de ervaring van actoren uit de georganiseerde
civiele samenleving; het maatschappelijk draagvlak voor het partnerschap moet worden
vergroot door betere voorlichting en door het aanzwengelen van een publiek debat;
daarnaast dienen de inspanningen aan Russische zijde om het institutioneel bestel uit te
bouwen en een dialoog op te zetten te worden ondersteund, wat ook geldt voor de
inspanningen van de georganiseerde civiele samenleving in Rusland om een grotere rol te
spelen.
 
 De Samenwerkingsraad dient een permanent adviesorgaan op te richten waarin alle
actoren van de georganiseerde civiele samenleving vertegenwoordigd zijn. Dit forum moet
de verschillende samenwerkingsorganen met raad en daad terzijde staan.
 
 De EU dient maatregelen te nemen om de voorlichting over het partnerschap tussen
de EU en Rusland te verbeteren en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Lidstaten, Europees
Parlement, delegaties bij de EU, media en organisaties uit het maatschappelijk middenveld
kunnen hier alle hun eigen bijdrage leveren.
 
 De noordelijke dimensie van de EU zou de komende jaren doelgericht verder moeten
worden uitgewerkt, aangezien het hier om een belangrijk instrument gaat waarmee de
betrekkingen tussen de EU en Rusland kunnen worden verbeterd.
 
 Het Comité wil graag meewerken aan communautaire initiatieven om van het
partnerschap tussen de EU en Rusland een dynamisch samenwerkingsverband te maken. De
betrekkingen tussen de maatschappelijke organisaties in Rusland en de EU zouden moeten
worden verbeterd. Het Comité is dan ook gaarne bereid zich te buigen over de beste wijze
waarop regelmatige betrekkingen en een regelmatige dialoog met de belangrijkste actoren
van de georganiseerde civiele samenleving in Rusland op adequate wijze gestalte kunnen
krijgen en kunnen worden aangemoedigd.

 
- Contactpersoon: E. DURST

(Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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Dit document is beschikbaar op

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm  (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet)

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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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: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 64
Type: http:

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 81
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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