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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

PPE-DE Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese
democraten

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
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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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

Einde mandaat in het Europees Parlement
van een Frans parlementslid

Op 13 mei 2002 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van:

Mevrouw Tokia SAÏFI (PPE-DE/FR)

tot staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling in de Franse regering.

Overeenkomstig artikel 6, lid 1 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het
Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 8, lid 4 van het
Reglement loopt haar mandaat in het Europees Parlement af per 7 mei 2002.

____________________
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT
opgericht overeenkomstig de regeling van de conferentie van voorzitters van  16.12.1999

(Situatie op 4 juni 2002)

Naam Datum
Oprichting

Bestuur Aantal
Leden

Bescherming
fracties

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE 16 PSE
ELDR
VERTS/ALE
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HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VERTS/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI
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VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria
(PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

____________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 03.06.2002)

Indiener Onderwerp Nr.

Anne Van Lancker Beschikbaarheid van studies en rapporten die met
Europese financiële ondersteuning worden opgesteld

P-1247/02

W.G. van Velzen Overheidssteun P-1248/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Belasting op de Balearen P-1249/02

Werner Langen Leges voor uitreisvisum voor Roemeense staatsburgers E-1250/02

Werner Langen BTW-tarieven in de hotelsector E-1251/02

Charles Tannock Inschrijvingsregeling voor commerciële contracten, met
name in verband met het met PowderJect gesloten
pokkenvaccin-contract in het Verenigd Koninkrijk

E-1252/02

Charles Tannock Regels voor staatssteun, in het bijzonder aan
Mecklenburger Metallguss

E-1253/02

Glenys Kinnock Bijwoning van Raadszittingen E-1254/02

Glyn Ford Vrij verkeer van goederen, diensten en personen E-1255/02

Alejandro Cercas Minimumloon E-1256/02

Alejandro Cercas Minimumloon E-1257/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Belasting op de Balearen E-1258/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Belasting op de Balearen E-1259/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Belasting op de Balearen E-1260/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Belasting op de Balearen E-1261/02

Cristiana Muscardini Accijnsheffing op wijn E-1262/02

Mihail Papayannakis Staatsgreep in Venezuela en mededeling van het Spaanse
voorzitterschap

P-1263/02

Luigi Vinci Heropening van de tunnel onder de Mont Blanc P-1264/02

Carlos Bautista Ojeda Datum Derde Actieplan verkeersveiligheid P-1265/02

Heinz Kindermann Bescherming van het Europese palingbestand en de vangst
van glasaaltjes

E-1266/02

Jaime Valdivielso de Cué Visserij E-1267/02
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Vitaliano Gemelli Criteria bij de keuze van directeuren-generaal en andere
leidinggevende ambtenaren van de Europese Commissie

E-1268/02

Concepció Ferrer Onderzoek naar gevolgen van toepassing "Growth on
Growth" op China

P-1269/02

Konstantinos Hatzidakis Technische tekortkomingen in de projecten die worden
medegefinancierd door het CB en de manier waarop de
Griekse overheid deze kwestie aanpakt

P-1270/02

Stavros Xarchakos Problemen bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake
het uit het verkeer halen van auto's

E-1271/02

Anna Karamanou Oproep tot intrekking van de militaire wet van de regering
Bush

E-1272/02

Ioannis Souladakis Steun voor veehouders E-1273/02

Eurig Wyn Aantasting van het milieu als gevolg van ontbossing E-1274/02

Christopher Huhne Masten voor mobiele telefonie E-1275/02

Luigi Vinci Heropening van de Mont Blanc-tunnel E-1276/02

Monica Frassoni Papierfabriek van Tolmezzo (Udine) en decreet van de
minister-president van 14 februari 2002

E-1277/02

Toine Manders Evaluatie Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn E-1278/02

Toine Manders Satellietontvangst E-1279/02

Mario Mauro Belegering van de Geboortekerk in Bethlehem P-1280/02

Armin Laschet Verenigbaarheid van het Belgische Koninklijk Besluit van
31.12.1953 over de registratie van motorrijtuigen met het
EU-recht

E-1281/02

Gabriele Stauner Financiering van de European Business Summit E-1282/02

Gabriele Stauner Door EUROSTAT verleende contracten voor
dienstverlening

E-1283/02

Emmanouil Bakopoulos Hoofdstad van Europa E-1284/02

Glenys Kinnock Oost-Timor E-1285/02

Graham Watson Frans rijbewijs E-1286/02

Graham Watson Het planten van koolzaad E-1287/02

Laura González Álvarez Milieueffect van de bouw van een militaire installatie in
het natuurgebied Parque de los Alcornocales (Cádiz,
Spanje)

E-1288/02

Laura González Álvarez Project voor de aanleg van een autosnelweg tussen Los
Realejos en Icod de los Vinos (Tenerife - Spanje)

E-1289/02

Laura González Álvarez Dreigende werkgelegenheidsproblemen in de
onderneming El Árbol (Asturias - Spanje)

E-1290/02
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Alejandro Cercas Sluiting van de koekjesfabriek Fontaneda in Aguilar de
Campoo (Palencia - Spanje)

E-1291/02

Patricia McKenna Haven van Castellón E-1292/02

Patricia McKenna Onvolledige omzetting van richtlijn 97/11/EG door de
Spaanse staat

E-1293/02

Marjo Matikainen-Kallström Vertaling van Europese normen E-1294/02

Mario Mauro Belegering van de Geboortekerk in Bethlehem E-1295/02

Jens-Peter Bonde Plaatsing op de lijst van terroristische organisaties E-1296/02

Charles Tannock en anderen De toekomst van de Samaritaanse gemeenschap in Israël
en de bezette gebieden

E-1297/02

Christopher Heaton-Harris VK-korting in de begroting E-1298/02

Christopher Heaton-Harris Franse landbouwfraude E-1299/02

Glenys Kinnock Amerikaans programma voor een defensief
rakettensysteem

E-1300/02

Michael Cashman Stemrecht van EU-burgers E-1301/02

Miquel Mayol i Raynal Nationale volkstelling in Polen E-1302/02

Robert Evans Opvangomstandigheden voor asielzoekers in
Fuerteventura en Lanzarote

E-1303/02

Kathalijne Buitenweg Financiële verantwoording van de EU voor diverse steun
aan nucleaire installaties

E-1304/02

Miet Smet Uitvoering van een studie omtrent de sector betaald
huishoudelijk werk verricht door derden bij particulieren
in het informele circuit

E-1305/02

Emmanouil Bakopoulos Ongewenste intimiteiten E-1306/02

Mihail Papayannakis Bouw van aardoliereservoirs in de lagune van Vasova E-1307/02

Kathalijne Buitenweg Minimumstandaarden inzake de detentieomstandigheden
voor illegale immigranten en asielzoekers

E-1308/02

Laura González Álvarez Sluiting van de koekjesfabriek Fontaneda in Aguilar de
Campoo (Palencia - Spanje)

E-1309/02

Kathalijne Buitenweg Het gebrek aan minimum proceduregaranties en
mensenrechtenschendingen en de gevolgen hiervan op de
uitvoering van het Europees arrestatiebevel vanaf april
2003

E-1310/02

Erik Meijer, Alexander de Roo en
Elisabeth Schroedter

De verwoesting van het potentiële Natura 2000-gebied in
de Bulgaarse Kresna-kloof bij uitvoering van
ongewijzigde plannen tot aanleg van een autosnelweg

E-1311/02
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Erik Meijer, Alexander de Roo en
Elisabeth Schroedter

De urgentie en de capaciteit van de geplande autosnelweg
door de Bulgaarse Kresna-kloof en het tijdstip van
aanwijzing in het kader van Natura 2000

E-1312/02

Jonas Sjöstedt Uitzondering voor Zweden inzake hennepzaad E-1313/02

Jonas Sjöstedt Het Zweedse verbod op de teelt van hennep met een laag
THC-gehalte

E-1314/02

Jonas Sjöstedt Het Zweedse verbod op de teelt van hennep met een laag
THC-gehalte

E-1315/02

Jonas Sjöstedt Teelt van hennep met een laag THC-gehalte E-1316/02

Elspeth Attwooll Invoer van vis in Polen P-1317/02

Elly Plooij-van Gorsel Boycot Nederlandse landbouwproducten door China in
verband met vleesconflict

P-1318/02

Catherine Stihler Toegang tot informatie over het visserijbeleid P-1319/02

Roberta Angelilli Financiering voor de bouw van grote kerkorgels P-1320/02

Kathleen Van Brempt Europese financiering van culturele projecten P-1321/02

Thierry de La Perriere Website United Kingdom Independence Party (UKIP) P-1322/02

John Cushnahan Europees arrestatiebevel P-1323/02

Helle Thorning-Schmidt Regels van de Deense Nationale Voetbalbond (DBU) voor
andere dan EU-burgers

P-1324/02

Ian Hudghton Toegang tot informatie over het visserijbeleid P-1325/02

Earl of Stockton Europees aanhoudingsbevel P-1326/02

Nirj Deva Visserijsubsidies P-1327/02

Werner Langen Berekening van de GVE bij Jerseykoeien E-1328/02

Emmanouil Bakopoulos Adviseurs "hors classe" E-1329/02

Emmanouil Bakopoulos A1- en A2-posten E-1330/02

Elspeth Attwooll De uitvoer van vis naar Polen E-1331/02

Catherine Stihler Herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid E-1332/02

María Herranz García Promotieacties voor wijn E-1333/02

María Sornosa Martínez Golflinks en overheveling van water uit de Ebro
(nationaal waterplan - Spanje)

E-1334/02

Giovanni Pittella Grensarbeiders E-1335/02

Giovanni Pittella Onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers E-1336/02

Carlos Lage Beheer van de Europese scholen E-1337/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN16

Bulletin 10.06.2002 - NL- PE 313.431

Ilda Figueiredo Ontmanteling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
en de onderhandelingen over de landbouw binnen het
kader van de WTO

E-1338/02

Ilda Figueiredo Toekenningscriteria voor compenserende
schadevergoedingen

E-1339/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Geweld tegen vrouwen P-1340/02

Struan Stevenson Toegang tot informatie over het visserijbeleid P-1341/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Intercongolese dialoog P-1342/02

Pietro-Paolo Mennea Betalingsachterstand P-1343/02

Wolfgang Ilgenfritz Toelating van voertuigen tot het wegverkeer in Italië E-1344/02

Elspeth Attwooll Bijdragen aan het bureau van de Hoge Vertegenwoordiger
van de Verenigde Naties voor vluchtelingen

E-1345/02

Elspeth Attwooll Herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid E-1346/02

Robert Evans Bepalingen inzake sociale zekerheid E-1347/02

Concepció Ferrer Maatregelen om risicokapitaal aan te moedigen E-1348/02

Pere Esteve en Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Discriminatie van de provincie Teruel in het kader van de
structuurfondsen

E-1349/02

Erik Meijer Alarmerende hoeveelheid van het carcinogeen acrylamide
in veelgebruikte levensmiddelen

E-1350/02

Alexander de Roo en Erik Meijer Alternatieve routes autoweg Sofia - Kulata E-1351/02

Didier Rod Integratie van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in
de EU-begroting

P-1352/02

Freddy Blak Rendement van het fellowshipprogramma tussen EU en
VS

P-1353/02

Carlos Carnero González Standpunt van de Commissie ten aanzien van het gebruik
van kernenergie in de EU

P-1354/02

Jens-Peter Bonde Transfer van Steffen Smidt E-1355/02

Michl Ebner Geschiedenisboeken E-1356/02

Gerhard Schmid Bankgeheim in de lidstaten E-1357/02

Gerhard Schmid Wetgeving inzake het witwassen van geld in de kandidaat-
lidstaten

E-1358/02

Gerhard Schmid Wetgeving inzake de controle op de verwerving en het
voorhanden hebben van wapens in de kandidaat-lidstaten

E-1359/02

Gerhard Schmid Wetgeving inzake vervaardiging en in de handel brengen
van verdovende middelen in de kandidaat-lidstaten

E-1360/02

Gerhard Schmid Onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten op het
gebied van justitie en binnenlandse zaken

E-1361/02
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Gerhard Schmid FATF-bijeenkomst in Nieuw-Zeeland op 19 en 20
november 2001

E-1362/02

Geoffrey Van Orden De toekomst van de kerncentrale van Kozloduy in
Bulgarije

E-1363/02

Ian Hudghton Herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid E-1364/02

Charles Tannock Dierproeven met chimpansees en andere primaten E-1365/02

Eurig Wyn Pakistaanse wet tegen godslastering E-1366/02

Theresa Villiers Kostprijs van geneesmiddelen voor huisdieren E-1367/02

Concepció Ferrer Onderzoek naar de tekortkomingen van het initiatief
"Alles behalve wapens"

E-1368/02

Sergio Berlato en Cristiana
Muscardini

Ontwerpverordening betreffende de vinificatie en de
behandeling van druiven van biologische teelt

E-1369/02

Fiorella Ghilardotti, Giovanni
Pittella en Catherine Guy-Quint

Personeelsopleiding E-1370/02

Sergio Berlato en anderen Crisissituatie in de Europese acquacultuursector E-1371/02

Bob van den Bos Relatie EU-Burma E-1372/02

Heidi Hautala Het EU-streven om in 2006 de ontwikkelingshulp op te
trekken tot 0,39% van het BNP en de kandidaat-landen

P-1373/02

Hans-Peter Martin Hervormingen als gevolg van de uitbreiding van de EU P-1374/02

Dorette Corbey Strategie voor BSE bij schapen P-1375/02

Michael Cashman Elektromagnetische velden E-1376/02

Miquel Mayol i Raynal Vrijheid van vereniging in Roemenië E-1377/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Intercongolese dialoog E-1378/02

Anna Terrón i Cusí Uitvoering van de kredieten van 1994 tot 1999 in
Catalonië

E-1379/02

Paul Lannoye Invoer van voedsel en voedselingrediënten uit derde
landen

E-1380/02

Paul Lannoye Door België verleende vergunningen voor de behandeling
van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende
straling

E-1381/02

Paul Lannoye Controle van de doorstralingsinstallaties evenals van met
ioniserende straling behandeld voedsel en
voedselingrediënten

E-1382/02

António Campos Voedingsproducten die verrassingen bevatten E-1383/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Flexibiliteit en werkgelegenheid P-1384/02

Elspeth Attwooll Toegang tot informatie over het visserijbeleid P-1385/02
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Patricia McKenna Handel in paarden P-1386/02

Struan Stevenson Herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid P-1387/02

Hiltrud Breyer Ritueel slachten zonder bedwelming E-1388/02

Hiltrud Breyer Onderzoek van aquacultuurproducten E-1389/02

Anna Karamanou Veiligheid en mensenrechten E-1390/02

Anna Karamanou Veiligheid en mensenrechten E-1391/02

Glenys Kinnock Sudan E-1392/02

Glenys Kinnock Uitbreiding en de mogelijke gevolgen voor ACS-landen E-1393/02

Caroline Lucas Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende legkippen E-1394/02

John McCartin Invoer van kippenvlees in de EU E-1395/02

Laura González Álvarez Structurele onevenwichtigheden in de provincie Teruel
(Aragon, Spanje)

E-1396/02

Concepció Ferrer Nationaal indicatief programma voor China 2004 -
Sanitaire en fytosanitaire normen

E-1397/02

Ria Oomen-Ruijten De implicaties van prionen voor de volksgezondheid E-1398/02

Hanja Maij-Weggen Concrete streefcijfers voor de capaciteit van kinderopvang
in de lidstaten van de EU

P-1399/02

Wolfgang Ilgenfritz EU-Richtlijn 73/239 E-1400/02

Daniela Raschhofer Situatie van geestelijk gehandicapte volwassenen in de
kandidaat-lidstaten

E-1401/02

Phillip Whitehead Toegang tot televisie voor personen met een zintuiglijke
handicap

E-1402/02

Marjo Matikainen-Kallström Werkloosheid in Finland en emissiehandel E-1403/02

Jean-Maurice Dehousse Aanwezigheid van acrylamide in voedingsstoffen E-1404/02

Bart Staes Verzelfstandiging van ABX, het wegtransportbedrijf van
de NMBS

P-1405/02

Carlos Bautista Ojeda Conflict Spaanse clementines P-1406/02

Marco Pannella Vietnam P-1407/02

Bart Staes Talenregeling Gemeenschapsoctrooi E-1408/02

Bart Staes Schending van humanitaire regels in Tsjetsjenië E-1409/02

Bart Staes Concurrentievervalsing in de interne markt door
ongeoorloofde staatssteun

E-1410/02

Bart Staes Taalgebruik chatsessie commissaris Lamy E-1411/02

Bart Staes Exclusieve winkel voor EU-ambtenaren in Brussel E-1412/02
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Bart Staes Ontbreken Nederlandse taalsectie in de Europese scholen
van Alicante en Frankfurt

E-1413/02

Bart Staes Meningitisbacterie in droge babyvoeding E-1414/02

Bart Staes Veiligheid voor de consument van maïsvarieteit T-25 E-1415/02

Bart Staes Talenregeling bij het Gemeenschapsoctrooi E-1416/02

Bart Staes Onderzoeken naar onrechtmatige overheidssteun binnen
de Unie

E-1417/02

Bart Staes Taalgebruik rapport over zwartwerk in Europa E-1418/02

Erik Meijer Gedwongen werkloosheid voor beroepschauffeurs door
weigering om het groot rijbewijs te verlengen na een bij
medische keuring gebleken suikerziekte

E-1419/02

Erik Meijer Afschaffing van de meerjarige vaste rente op leningen
voor woningeigenaren als onbedoeld bijproduct van
nieuwe boekhoudregels

E-1420/02

Karin Junker Bossterfte in Indonesië E-1421/02

Eluned Morgan Door de EU gefinancierde projecten in Israël E-1422/02

Eluned Morgan Euro-Mediterrane Bank (EMB) E-1423/02

Eluned Morgan Grensoverschrijdende betalingen per cheque E-1424/02

Glyn Ford Gebruik van de euro E-1425/02

Glyn Ford Gebruik van de euro E-1426/02

Glyn Ford Behandeling van niet-confessionele organisaties en
groeperingen in kandidaat-lidstaten

E-1427/02

Isidoro Sánchez García Crisis in Venezuela E-1428/02

Armando Cossutta Munitie met verarmd uranium E-1429/02

Erik Meijer Vertraging van de verdere ontwikkeling van een restrictief
visserijbeleid door ingrijpen in de ambtelijke organisatie
en opschorting van de besluitvorming

E-1430/02

Camilo Nogueira Román Standpunt van de Commissie met betrekking tot de
plannen van het Ministerie voor Ontwikkeling voor het
aanleggen van een hogesnelheidsverbinding met Galicië

E-1431/02

Camilo Nogueira Román Polemiek aangaande de uitlatingen van commissaris De
Palacio over kernenergie

E-1432/02

Camilo Nogueira Román Spaanse Ministerie voor Wetenschap en Technologie
ernstig in gebreke bij de uitvoering van de
onderzoeksbegroting

E-1433/02

Camilo Nogueira Román De betrekkingen tussen de EU en Mercosur E-1434/02

Camilo Nogueira Román Hervatting van de terreur in Guatemala E-1435/02
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Camilo Nogueira Román Marteling in de Unie E-1436/02

Sérgio Marques Toegang van gehandicapten tot openbare websites E-1437/02

Maurizio Turco Informatie over het partnerschap tussen de EU en de
vereniging "EU-Student Vote" in verband met de
verkiezing van een Europese studentenraad

P-1438/02

Sebastiano Musumeci Woestijnvorming op Sicilië P-1439/02

Mario Mantovani Het probleem van radioactief afval op het terrein van Ispra P-1440/02

James Fitzsimons Europass-begunstigden P-1441/02

Dorette Corbey Duits windmolenpark nabij Bellingwolde P-1442/02

Alexander de Roo Gevaarlijke stoffen in hout P-1443/02

Emilia Müller Invoer van rundvlees uit Argentinië E-1444/02

Charles Tannock Draagwijdte van het invoerverbod van de Commissie op
bepaalde Chinese levensmiddelen

E-1445/02

Geoffrey Van Orden Formele ingebrekestelling van de Britse regering in
oktober 2001 wegens de wettigheidsgetuigschriften voor
bestaande praktijken

E-1446/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Toekomst van de melkquota's E-1447/02

Samuli Pohjamo Gelijkwaardige positie van kleine EU-projecten E-1448/02

Samuli Pohjamo Flexibiliteit van Europese steunregelingen E-1449/02

Olivier Dupuis Gegevensbank voor kinderpornografie E-1450/02

Paul Lannoye Achteruitgang van de Eleonora-valk op Kreta E-1451/02

Ria Oomen-Ruijten Whiplash-letsel E-1452/02

Georg Jarzembowski Haven van Helsingborg - misbruik van een machtspositie
betreffende havengelden

P-1453/02

Wolfgang Ilgenfritz Uitzonderingsregelingen E-1454/02

Wolfgang Ilgenfritz Uitzonderingsregeling E-1455/02

Chris Davies Wetenschappelijke waarde van giftigheidsproeven op
dieren

E-1456/02

Hanja Maij-Weggen Arrestatie Tibetaanse jongen E-1457/02

Hanja Maij-Weggen Arrestatie mensenrechtenactivisten op Cuba E-1458/02

Konstantinos Hatzidakis Vertragingen en het ontbreken van concrete perspectieven
bij de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt in
Griekenland

P-1459/02

Bartho Pronk Vervolgvraag over bijlage II-bis bij artikel 10bis van
Verordening. nr. 1408/71

P-1460/02
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Hanja Maij-Weggen Arrestatie van 10 journalisten in Eritrea E-1461/02

Hans Karlsson Vertaling van de richtlijnen betreffende motorfietsen P-1462/02

Alexandros Alavanos Financiering van allerlei boeken uit het eerste
communautaire bestek "Onderwijs en initiële
beroepsopleiding"

E-1463/02

Elizabeth Lynne Proces tegen vliegtuigspotters in Griekenland E-1464/02

Elizabeth Lynne Proces tegen vliegtuigspotters in Griekenland E-1465/02

Chris Davies Jim Currie E-1466/02

Nirj Deva Juan Carlos Gonzalez - Cuba E-1467/02

Cecilia Malmström en Olle
Schmidt

De situatie van de media in Polen E-1468/02

Michael Cashman Passagiersveiligheidsplan E-1469/02

Theresa Zabell Maatregelen in de sport E-1470/02

Sebastiano Musumeci Gevallen van een zeldzame ziekte in het industriegebied
van Milazzo

E-1471/02

Sebastiano Musumeci Wijziging van de normen voor tomatenproducten E-1472/02

Sebastiano Musumeci Behoud van het poppen- en volkstheater in Sicilië E-1473/02

Cristiana Muscardini Wijziging van de richtlijn betreffende de diensten op het
gebied van beleggingen

E-1474/02

Cristiana Muscardini Chroomverontreiniging in Albanië E-1475/02

Cristiana Muscardini Diefstal van identiteit in de VS E-1476/02

Herman Vermeer, Maria Sanders-
ten Holte en Jan Mulder

Rapport van het Nederlandse Centraal Plan Bureau inzake
effectiviteit van cohesiebeleid van de Europese Unie

E-1477/02

Herman Schmid Verbod op kinderarbeid E-1478/02

Cecilia Malmström Associatieovereenkomst met Algerije E-1479/02

Jonas Sjöstedt Interventie in vakbondsblokkade P-1480/02

María Izquierdo Rojo Neutralisering van het EU-structuurbeleid door sluiting
van de overheidsonderneming Cetarsa in Granada

P-1481/02

Massimo Carraro Madagascar P-1482/02

Christopher Beazley Beschikbaarheid van vergelijkende gegevens over
onderwijsstelsels binnen de EU

P-1483/02

Glenys Kinnock Smokkel van verdovende middelen E-1484/02

María Sornosa Martínez Stand van het onderzoek naar de bebouwing op het
Tabarca-eiland in de regio Alicante

E-1485/02
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María Sornosa Martínez Zandwinning in het gebied van communautair belang
(GCB) "Serra Gelada en kust van de Marina de Baixa"
(regio Valencia)

E-1486/02

María Sornosa Martínez Behoud van de posidoniavelden E-1487/02

Riitta Myller Handel in emissierechten E-1488/02

Marie Isler Béguin TINA, ISPA en milieurichtlijnen in de kandidaat-landen E-1489/02

Herbert Bösch Vertragingen bij de toegang tot documenten (MED-
affaire)

P-1490/02

Ilda Figueiredo Uitvoering RURIS (plattelandsontwikkeling) in Portugal P-1491/02

Gunilla Carlsson Administratief vermogen van de mededingingsautoriteit in
Estland

P-1492/02

Stavros Xarchakos Biologische zuivering in Griekenland E-1493/02

Konstantinos Hatzidakis Problemen bij de aanleg van een gesubsidieerd project in
Perivolia in het district Rethymne in Griekenland

E-1494/02

Konstantinos Hatzidakis Toepassing van richtlijn 1999/70/EG E-1495/02

Patricia McKenna Bebossing met loofbomen in Ierland in het kader van het
GLB 2000 - 2006

E-1496/02

Lord Inglewood Ondertekening van het EURATOM-Verdrag E-1497/02

Alexander de Roo, Miquel Mayol i
Raynal en José Mendiluce Pereiro

Uitsluiting van de Árreu-vallei uit het voorstel inzake
gebieden van communautair belang en de uitbreiding van
het skigebied Baqueira-Beret (Catalonië, Spanje)

E-1498/02

Jean Lambert en Inger Schörling Aanleg van een weg door het Tamadaba-park (Gran
Canaria, Spanje)

E-1499/02

Neil MacCormick Mensen zonder vaste verblijfsplaats E-1500/02

Gianfranco Dell'Alba Schending mensenrechten in Vietnam P-1502/02

Daniela Raschhofer Beurzen in het kader van het Erasmus-Socrates-
programma

E-1503/02

Herbert Bösch Opsporingsmethodes van het bureau voor
fraudebestrijding OLAF

E-1504/02

Stavros Xarchakos Selectieve toepassing van richtlijn 1999/70/EG E-1505/02

Alexandros Alavanos Productie van azijn uit gedroogde rozijnen E-1506/02

Mihail Papayannakis Verbod op het verstrekken van antibiotica in kleine doses E-1507/02

Mihail Papayannakis Diergeneesmiddelen in de EU E-1508/02

Rosa Miguélez Ramos Ontwikkeling van het landbouwinkomen in 2001 E-1509/02

Rosa Miguélez Ramos Visserijaspecten van de associatieovereenkomst tussen de
EU en Chile

E-1510/02
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Mikko Pesälä en Samuli Pohjamo Ontwikkeling van de follow-up van de EU-
bosbouwstrategie

E-1511/02

Olivier Dupuis De politieke en institutionele situatie in Georgië E-1512/02

Cristiana Muscardini Daling van de levensverwachting als gevolg van aids E-1513/02

Cristiana Muscardini Activiteiten van de dierenmaffia E-1514/02

Cristiana Muscardini Onderzoek naar pedofiliesites E-1515/02

Jan Mulder Gebruik van dierlijke vetten in veevoeders E-1516/02

Miet Smet Verordening nr. 44/2001/EG betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken

E-1517/02

Jonas Sjöstedt Vogelreservaat in de delta van de Umeälv E-1518/02

_________________
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VRAGENUUR (B5-0017/02) 14 en 15 mei 2002

29 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bart STAES Nuttiger gebruik niet-bestede begrotingsmiddelen H-0265/02

Glyn FORD Noordoost-Aziatische ontwikkelingsbank H-0267/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Oproep van het Baskische parlement aan de Raad om een
actie ter bevordering van de dialoog in Baskenland

H-0268/02

Mihail PAPAYANNAKIS Toestroom van immigranten uit de derde wereld H-0272/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminatie van Marokkaanse werknemers die door
werknemers uit Oost-Europa worden vervangen

H-0275/02

Alexandros ALAVANOS Demarches van het Spaanse voorzitterschap in Caïro ten
behoeve van Kostas Kastanias

H-0276/02

Andrew DUFF Wervingsbureau van de EU H-0278/02

Jonas SJÖSTEDT Voorstellen voor nieuwe Deense immigratiewetten H-0281/02

Pernille FRAHM Gezinshereniging en EU-burgerschap H-0285/02

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Oprichting Euromediterrane ontwikkelingsbank H-0286/02

Esko SEPPÄNEN Aard en financiering van Galileo H-0289/02

Lennart SACRÉDEUS Slavenarbeid door kinderen op cacaoplantages in West-
Afrika

H-0291/02

Alejandro CERCAS De strategie van Lissabon en volledige werkgelegenheid H-0296/02

Bernd POSSELT EU-politieacademie en -grensbewaking H-0297/02

Anne VAN LANCKER Beschikbaarheid van documenten van de
Raadsvergaderingen en de Comités

H-0304/02

Richard HOWITT Ontkoppeling door de lidstaten van
ontwikkelingssamenwerking en handelsbelangen

H-0306/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Sluiting door United Biscuits van de koekjesfabriek
Fontaneda

H-0311/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 25

Bulletin 10.06.2002 - NL- PE 313.431

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Struan STEVENSON Vertraging in de voorstellen voor de hervorming van
gemeenschappelijk visserijbeleid

H-0337/02

Myrsini ZORBA Minderjarige sporters H-0342/02

Margrietus van den BERG Uitgelekte wensenlijst Europese Commissie ten aanzien van
liberalisering diensten ontwikkelingslanden

H-0348/02

Göran FÄRM Uitvoering van de begroting H-0343/02

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer BUSQUIN

Bart STAES Europese begroting en steun aan de wapenindustrie H-0266/02

Bernd POSSELT Grondwetten van de lidstaten en het zesde kaderprogramma H-0326/02

Phillip WHITEHEAD De werkzaamheden van de Europese Groep Ethiek H-0330/02

De Heer VERHEUGEN

Mihail PAPAYANNAKIS Bescherming van de Roma tegen rassendiscriminatie in
Europa

H-0264/02

Sarah LUDFORD Cyprus H-0280/02

Konstantinos HATZIDAKIS Perspectieven voor de oplossing van de kwestie-Cyprus en
toetredingsonderhandelingen

H-0324/02

Michl EBNER

Anne VAN LANCKER

Decreet-Benes van 19 mei 1945

Voorbereiding van de GATS-onderhandelingen

H-0295/02

H-0350/02

_________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
MEI 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 26 17 9 6 0 0 0 de heer DE MIGUEL

Commissie 62 12 49 9 1 0 0 de heer FISCHLER
de heer LAMY
mevrouw SCHREYER
de heer BUSQUIN
de heer VERHEUGEN

Totaal 88 29 58 15 1 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

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

De handel in honden en kattenhuiden 16.01.2002 16.04.2002 128

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

25.02.2002 25.05.2002 8

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 28

.../...

                                                     
1 Situatie op 16.05.2002
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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 mesenrechten

12.03.2002 12.06.2002 21

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 13

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÀ,
Enrico FERRI en Gianni VATTIMO

Erkenning van gewetensbezwaar tegen proeven met
dieren in de Europese Unie

17.04.2002 17.07.2002 19

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS De onafhankelijkheid van de media 17.04.2002 17.07.2002 3

08/2002 317.807 Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN De aanhoudende toevloed van illegale immigranten en
vluchtelingen in de Europese Unie

24.04.2002 24.07.2002 6
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ELDR-Fraktie Palestijnse vluchtelingen: 11e
Overeenkomst EG-UNRWA, bijdrage
2002-2005

DEVE (P) 28.05.02 C5-0202/02

RIDRUEJO
(PPE-DE)

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

ECON (A) 21.05.02 C5-0133/02

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Arbeidskrachten in de Gemeenschap:
steekproefenquête (wijz. verord.
577/98/EEG)

EMPL (P) 15.05.02 C5-0275/01

PSE-Fraktie Programma "Intelligente energie voor
Europa" (2003-2006)

ITRE (P) 22.05.02 C5-0179/02

KOUKIADIS
(PSE)

Deeltijdwerk: beschermingskader voor de
werknemers, betrekkingen met de
onderneming

JURI (A) 22.05.02 C5-0140/02

KESSLER
(PSE)

Onderdanen van derde landen: sociale
zekerheid (uitbreiding verord.
1408/71/EEG)

LIBE (A) 14.05.02 C5-0084/02

SCHMITT
(PPE-DE)

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

LIBE (P) 14.05.02 C5-0416/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Strafrechtelijke samenwerking: aanvallen
op communicatienetten en
informatiesystemen

LIBE (P) 23.05.02

LUDFORD
(ELDR)

Geboekte vooruitgang inzake de politiële
en justitiële samenwerking op
strafrechtelijk gebied (2002) (art.39 EU-
Verdrag)

LIBE (P) 23.05.02

NEWTON DUNN
(ELDR)

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

LIBE (P) 23.05.02 C5-0141/02

_____________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Aanbeveling van de Commissie aan de Raad teneinde de Commissie
te machtigen onderhandelingen met de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) te openen en te voeren
betreffende de voorwaarden en modaliteiten van toetreding van de
Europese Gemeenschap - Aanbeveling van de Commissie aan de
Raad met het oog op machtiging van de Commissie voor het openen
van onderhandelingen met de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO) over de voorwaarden voor toetreding van de Europese
Gemeenschap tot de IMO

RETT SEC (02) 381
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Gezondheid en armoedebestrijding in
ontwikkelingslanden

FEMM
DEVE

COM (02) 129
def.

Richtlijn van de Raad inzake de controle op hoogactieve
ingekapselde radioactieve bronnen

EMPL
ITRE
ENVI

COM (02) 130
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Het antwoord van Europa op de wereldwijde vergrijzing -
Bevordering van sociaal-economische vooruitgang in een
vergrijzende wereld. Een bijdrage van de Europese Commissie aan de
2e Wereldvergadering over de vergrijzing

DEVE
EMPL

COM (02) 143
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing in 2001 van
Beschikking 2496/96/EGKS van de Commissie van 18 december
1996 houdende communautaire regels voor steun aan de ijzer- en
staalindustrie (Staalsteuncode)

ITRE
ECON

COM (02) 145
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing van Richtlijn
79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand - Bijstelling voor
de periode 1996-1998 op basis van door de lidstaten verstrekte
informatie over de toepassing van nationale maatregelen die
krachtens de richtlijn zijn getroffen

ENVI COM (02) 146
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de
uitvoering van begrotingsonderdeel B5-504 - "Maatregelen ter
bevordering van de opname in de algemene begroting van de
krachtens de EGKS gefinancierde activiteiten"

CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 154
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Het stabilisatie- en associatieproces voor
Zuidoost-Europa - Eerste jaarverslag

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 163
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over het Daphne-programma (2000 - 2003) - Januari 2002

BUDG
CONT
FEMM

COM (02) 169
def.

Groenboek over een communautair terugkeerbeleid ten aanzien van
personen die illegaal in de Europese Unie verblijven

AFET
LIBE

COM (02) 175
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing van de communautaire
regeling voor de steunmaatregelen van de lidstaten ten behoeve van
de kolenindustrie in het jaar 2001

ITRE
ECON

COM (02) 176
def.

Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad  inzake het recht op
gezinshereniging

JURI
LIBE

COM (02) 225
def.
CNS99 0258

__________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

55/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over het resultaat van de bijeenkomst
in het kader van de inter-Congolese dialoog

Brussel, 30 april 2002

Het voorzitterschap van de Europese Unie is verheugd over de uitkomst van de bijeenkomsten in het kader
van de inter-Congolese dialoog, die op 19 april 2002 in Sun City is afgesloten en waarin de verschillende
delegaties in een serene sfeer en op constructieve wijze uiterst gevoelige kwesties hebben besproken. De
Europese Unie betreurt weliswaar dat niet alle besproken resoluties konden worden goedgekeurd, maar
beschouwt de zevenendertig goedgekeurde verslagen als een onomstotelijk bewijs van de grote inzet voor
nationale verzoening en vrede voor de Democratische Republiek Congo en als de vertaling van de ruime
overeenstemming over de fundamentele beginselen van de toekomstige politieke orde in Congo.

Ook wil de Europese Unie uitdrukking geven aan haar dankbaarheid voor het werk van het team van de
bemiddelaars voor de dialoog en voor de inspanningen van de regering van de Republiek Zuid-Afrika.

De Europese Unie beschouwt het tussen de regering van de DRC en de MLC gesloten akkoord, waarbij vele
oppositiepartijen en vertegenwoordigers van de sectoren van de civiele maatschappij zich hebben
aangesloten, als een positieve stap om het conflict te regelen dat de Democratische Republiek Congo teistert.

Toch betreurt de Europese Unie dat een aantal deelnemers, met name het RCD-Goma, zich niet bij het
akkoord heeft willen aansluiten. De Europese Unie verzoekt alle Congolese partijen hun verant-
woordelijkheid op te nemen, compromissen te sluiten en het kader van de Akkoorden van Lusaka en
desbetreffende resoluties van de Verenigde Naties na te leven.

De Europese Unie constateert met instemming dat de ondertekenaars van het Akkoord de wens hebben geuit
het Akkoord open te stellen voor alle Congolese partijen, en roept die partijen op onverwijld de
onderhandelingen in een open geest voort te zetten om aldus een alomvattend akkoord over de
overgangsinstellingen te bereiken.

De Europese Unie roept alle landen in de regio op, en met name Rwanda, om ten aanzien van alle Congolese
partijen en in het bijzonder het RCD-Goma, hun invloed te laten gelden, opdat zij de vredeswil, de
democratie en de verzoening waaraan in Sun City uiting is gegeven, eerbiedigen en ondersteunen.

De Europese Unie blijft zeer bezorgd over de aanhoudende confrontaties in het noorden en oosten van het
RDC en over de onstabiele situatie die opnieuw in Kasai heerst; zij roept alle partijen bij het staakt-het-vuren
van Lusaka op zich te onthouden van militaire of andere provocerende acties die de politieke dynamiek van
Sun City in gevaar kunnen brengen.

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

_____________
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56/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over een verklaring
van de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte inzake de verlenging
van het Gemeenschappelijk Standpunt betreffende Birma/Myanmar

Brussel, 30 april 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betuigen hun
instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/310/GBVB houdende verlenging
van het gemeenschappelijk standpunt betreffende Birma/Myanmar dat de Raad van de Europese Unie op
22 april 2002 op grond van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft vastgesteld. 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.

________________________

57/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Liberia

Brussel, 30 april 2002

De Europese Unie veroordeelt ten stelligste de recente willekeurige aanhouding en vernederende
mishandeling van de prominente mensenrechtenpleiter Tiawan Gongloe.

De EU dringt er bij de regering van Liberia op aan dat zij onmiddellijk maatregelen treft om degenen die
schuldig zijn aan deze ernstige schending van de mensenrechten voor de rechter te brengen.

De EU herinnert de regering van Liberia aan de verbintenis die zij onlangs in het kader van het overleg uit
hoofde van de Overeenkomst van Cotonou is aangegaan met het oog op een betere naleving van de
mensenrechten en van de beginselen van de rechtsstaat, en op het beëindigen van de cultuur van
straffeloosheid.

De EU maakt zich tevens ernstig zorgen over het feit dat de politie op donderdag 28 april het bedrijf dat de
krant "The Analyst" uitgeeft, heeft gesloten. Een dergelijk optreden is een manifeste schending van de
verbintenis van de regering van Liberia om de democratie en de vrijheid van meningsuiting te bevorderen.

________________________
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58/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU
over de situatie in Burundi

Brussel, 3 mei 2002

Bijna een half jaar nadat een begin is gemaakt met het opzetten van de overgangsinstellingen, baren het
aanhoudend geweld en de verslechtering van de humanitaire situatie, met name op het platteland rondom
Bujumbura, de Europese Unie zeer grote zorgen. De Unie spoort alle oorlogvoerenden nogmaals aan om uit
naam van het internationale humanitaire recht de burgerbevolking te respecteren, en alle partijen om de
mensenrechten te eerbiedigen.

De Europese Unie veroordeelt opnieuw de oorlogslogica waaraan de gewapende groeperingen nog steeds
gehoor lijken willen te geven. Zij dringt er bij alle verschillende facties van deze groeperingen op aan dat zij
de lopende onderhandelingen voortzetten met de vaste wil deze tot een goed einde te brengen. De EU maant
de Burundese regering tevens werk te maken van een doorzichtig en samenhangend beleid van herintegratie
van de gewapende groeperingen in het Burundese leger. Zij stimuleert de onderhandelingsinspanningen met
het oog op een definitief en permanent staakt-het-vuren, die plaatsvinden onder auspiciën van het Gabonees-
Zuid-Afrikaanse bemiddelingsteam en met steun van de Tanzaniaanse bemiddeling. De Europese Unie is
bereid dit proces te steunen, mits een tijdschema en nauwkeurige doelstellingen worden meegedeeld.

De Europese Unie moedigt voorts de regering en alle overgangsinstellingen aan het hervormingsproces
waarmee via de uitvoering van het overgangsprogramma reeds begonnen is, overeenkomstig het afgesproken
tijdschema te consolideren en aldus conform de inhoud van deze overeenkomst een Burundese samenleving
op te bouwen waarin plaats is voor alle Burundezen. In dit verband spreekt de Europese Unie de wil uit dit
proces te blijven steunen.

De Europese Unie neemt nota van de aanvang van de operatie van vrijwillige repatriëring van de Burundese
vluchtelingen die in Tanzania waren opgevangen, in het kader van de driepartijenovereenkomst tussen het
UNHCR en de regeringen van Burundi en Tanzania. Zij memoreert dat de terugkeer van de vluchtelingen
conform de overeenkomst van Arusha vrijwillig en waardig moet zijn, en met veiligheidswaarborgen moet
worden omringd, terwijl rekening wordt gehouden met de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen en
kinderen. De EU maant de gewapende groeperingen al het mogelijke te doen om de veiligheid van de
vluchtelingen die naar Burundi terugkeren te waarborgen. Vóór de terugkeer moeten er opvangregelingen
worden getroffen.

De overeenkomst van Arusha bepaalt tevens dat er met het oog op de rehabilitatie en hervestiging van
vluchtelingen en ontheemden toebereidselen moeten worden getroffen, zoals de instelling van de nationale
commissie voor de rehabilitatie van slachtoffers, en van de subcommissie wier specifieke mandaat bestaat in
de behandeling van vraagstukken die verband houden met landbezit en met het nationaal fonds voor
slachtoffers (Protocol IV, hoofdstuk 1, artikel 2, a12, c, d, artikel 3, artikel 9). De EU verzoekt alle betrokken
partijen het vraagstuk van de terugkeer van Burundese vluchtelingen naar hun vaderland zonder overhaasten
en met alle gewenste waarborgen te behandelen. Zij verzoekt tevens om gelijkelijk aandacht te besteden aan
alle getroffen bevolkingsgroepen, waaronder ook ontheemden en mensen die binnenslands gehergroepeerd
zijn, die slachtoffer zijn van de Burundese crisis.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de eveneens 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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59/02

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
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betreffende de toepassing

van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme
Brussel, 16 mei 2002

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,
betuigen hun instemming met de doelstellingen in het op 2 mei 2002 door de Raad van de Europese Unie
vastgestelde Gemeenschappelijk Standpunt 2001/340/GBVB tot bijwerking van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het
terrorisme. 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.

________________________

60/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de situatie in Madagascar

Brussel, 16 mei 2002

De Europese Unie blijft ervan overtuigd dat alleen een akkoord tussen de partijen en nationale verzoening
een antwoord kunnen bieden op de huidige crisis, en de integriteit en de eenheid van het land veilig kunnen
stellen. In dat opzicht is het besluit van de gouverneurs van Tulear, Diego Suarez, Tamatave en Majunga om
de onafhankelijkheid van hun respectieve provincies uit te roepen, bijzonder betreurenswaardig en geenszins
bevorderlijk voor het zoeken naar een vreedzame en democratische uitweg uit de crisis. De Europese Unie
moedigt de partijen tevens aan alles in het werk te stellen om het economisch herstel mogelijk te maken en in
het bijzonder de wegblokkades op te heffen, zoals in het akkoord van Dakar is overeengekomen.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat het akkoord van Dakar nog steeds het juiste kader is om tot een
oplossing te komen.

De Europese Unie is ingenomen met de hernieuwde inspanningen van President Wade, die op 13 mei in
Dakar een nieuwe ontmoeting met de heer Ravalomanana en de heer Ratsiraka heeft georganiseerd, alsmede
met de inspanningen van de OAE, die de uitvoering van de doelstellingen van het akkoord van Dakar
aanmoedigt.

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

________________________
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61/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Nepal
Brussel, 8 mei 2002

De Europese Unie spreekt haar grote bezorgdheid uit over de verslechtering van de veiligheidssituatie in
Nepal en over de aanhoudende gewelddaden en brute aanvallen tegen burgers door de

maoïsten. De Europese Unie veroordeelt het gebruik van geweld en intimidatie en roept de maoïsten op af te
zien van hun terreurstrategie, de wapens neer te leggen en hun doelen te goeder trouw door middel van
onderhandelingen en langs politieke weg na te streven. De Europese Unie betreurt met name de maoïstische
aanvallen op civiele infrastructuurvoorzieningen die de ontwikkeling van Nepal ernstig schaden.

Deze gebeurtenissen bedreigen de stabiliteit van Nepal en ondermijnen zijn democratische stelsel. De EU
steunt nadrukkelijk het recht van de Nepalezen om hun jonge democratie te behouden en deze te
consolideren, en veroordeelt elke poging om hun deze te ontnemen.

De Europese Unie staat achter de inspanningen van de regering van Nepal om de maoïsten te bewegen
zonder bijbedoelingen naar de onderhandelingstafel terug te keren teneinde tot een vreedzame en duurzame
politieke oplossing van de huidige crisis te komen. Tegelijkertijd spoort de EU de regering van Nepal en haar
veiligheidstroepen aan af te zien van elke actie die ertoe zou kunnen leiden dat onschuldige burgers het
slachtoffer worden van het conflict. De Nepalese autoriteiten moeten waakzaam blijven ten aanzien van
mensenrechtenschendingen door overheidsorganen of veiligheidstroepen in het kader van de thans geldende
noodverordeningen.

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.

________________________

62/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de vrijlating van
Aung San Suu Kyi
Brussel, 8 mei 2002

De EU is ingenomen met de onvoorwaardelijke opheffing van het huisarrest van Daw Aung San Suu Kyi en
spreekt tegenover de Burmese autoriteiten haar voldoening over deze belangrijke stap uit. Het is voor de EU
bemoedigend te vernemen dat volgens de Nationale Raad voor vrede en ontwikkeling (SPDC) op 6 mei 2002
"een bladzijde is omgeslagen voor de bevolking van Myanmar". De EU hoopt dat met dit nieuw begin een
wezenlijke dialoog tussen de betrokken partijen tot stand komt die een waarachtig proces van
democratisering in het land op gang brengt. De EU spreekt jegens de speciale gezant van het secretariaat-
generaal van de Verenigde Naties, Razali Ismail, haar waardering uit voor zijn goede diensten.
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De EU zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en blijft bereid om haar standpunt opnieuw te bezien
en aan te passen zodra dit door tastbare vooruitgang bij het democratiseringsproces wordt gerechtvaardigd.

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.

________________

63/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de betrekkingen tussen Belarus en de OVSE

Brussel, 8 mei 2002

De EU betreurt het besluit van de Belarussische autoriteiten om het visum van het fungerend hoofd van de
Adviserende en Toezichthoudende Groep (AMG) van de OVSE in Minsk niet te verlengen, dringt er bij de
regering van Belarus op aan alle belemmeringen voor de goede werking van de AMG weg te nemen en
herinnert aan de verklaring die zij tijdens de bijzondere zitting van de Permanente Raad van de OVSE van
16 april in Wenen heeft afgelegd. Als er spoedig een nieuw missiehoofd wordt aanvaard, zou dat in deze
context een belangrijk signaal zijn dat de regering van Belarus bereid is de constructieve samenwerking met
de OVSE te hervatten.

De EU blijft de ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de OVSE en Belarus aandachtig volgen en is van
mening dat de OVSE een beslissende bijdrage kan leveren aan de versterking van de democratische
instituties in Belarus.

De EU herhaalt hoeveel belang zij hecht aan de volledige hervatting van de samenwerking tussen de
autoriteiten van Belarus en de OVSE. De EU beschouwt dat namelijk als een teken dat de Belarussische
autoriteiten zich er oprecht toe verbinden hun betrekkingen met de internationale organisaties, met name de
EU, te verbeteren.

______________
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64/02

Verklaring van de Europese Unie over het standpunt van de Verenigde Staten ten aanzien van het
Internationale Strafhof

Brussel, 14 mei 2002

1. De Europese Unie neemt met teleurstelling en spijt nota van het besluit van de Verenigde Staten van
6 mei 2002 om formeel te verklaren dat zij niet voornemens zijn het Statuut van Rome inzake het
Internationaal Strafhof te ratificeren en dat zij zich ontheven achten van alle wettelijke verplichtingen
die voor hen voortvloeien uit de ondertekening van het Statuut op 31 december 2000.

2. De Europese Unie eerbiedigt de soevereine rechten van de Verenigde Staten, maar merkt op dat deze
unilaterale actie ongewenste gevolgen kan hebben voor de totstandbrenging van multilaterale
verdragen en in het algemeen voor de rechtsorde in de internationale betrekkingen.

3. De Europese Unie verklaart opnieuw dat zij ervan overtuigd is dat de door de Verenigde Staten
geformuleerde bezwaren ten aanzien van de toekomstige activiteiten van het Internationaal Strafhof
ongegrond zijn en dat het Statuut van Rome alle noodzakelijke waarborgen tegen misbruik van het
Hof voor politieke doeleinden biedt. Zij vertrouwt erop dat dit onomstotelijk zal blijken wanneer het
Hof zijn werkzaamheden aanvangt. De Europese Unie is teleurgesteld over het feit dat de Verenigde
Staten gemeend hebben te moeten handelen zoals zij nu hebben gedaan, zonder daadwerkelijk
ervaringen te hebben opgedaan met de activiteiten van het Hof. Zij is van oordeel dat uit dergelijke
ervaringen zal blijken dat de Verenigde Staten zich ten volle met het Hof kunnen verbinden.

4. De Europese Unie is tevens bezorgd over de mogelijk schadelijke gevolgen die deze specifieke daad
van de Verenigde Staten kan hebben voor de ontwikkeling en de versterking van recente tendenzen in
de richting van een individuele verantwoordingsplicht voor de ernstigste misdaden die de inter-
nationale gemeenschap bezighouden en waarbij de Verenigde Staten zich sterk betrokken tonen.

5. De Europese Unie bevestigt opnieuw dat zij vastbesloten is om te streven naar de grootst mogelijke
internationale steun voor het Internationaal Strafhof door middel van bekrachtiging van of toetreding
tot het Statuut van Rome en bevestigt tevens opnieuw haar verbintenis tot ondersteuning van de spoe-
dige instelling van het Internationaal Strafhof als een waardevol instrument van de wereld-
gemeenschap om straffeloosheid voor de ernstigste internationale misdrijven te bestrijden.

6. De Europese Unie spreekt de hoop uit dat de Verenigde Staten met hun vrienden en partners zullen
blijven samenwerken om te komen tot een doeltreffend en onpartijdig internationaal strafrecht en dat
zij niet de deur zullen sluiten voor enige vorm van samenwerking met het Internationaal Strafhof zoals
dat in de nabije toekomst zal functioneren. De Europese Unie is tot een dergelijke dialoog bereid.

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

_______________________
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65/02

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over Irak
Brussel, 20 mei 2002

De Europese Unie staat positief tegenover de ontmoetingen tussen de Iraakse minister van Buitenlandse
Zaken, de heer Naji Sabri, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Kofi Annan, waarbij
een diplomatieke oplossing voor de kwestie van de massavernietigingswapens in Irak wordt nagestreefd;
hiervoor zijn een integrale uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad, en eerbiediging door Irak van
zijn ontwapeningsverplichtingen vereist.

De Europese Unie committeert zich opnieuw aan de onvoorwaardelijke eerbiediging van de resoluties van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Zij roept Irak op zich onverwijld te conformeren aan de resoluties,
met name door de terugkeer van inspecteurs in Irak te aanvaarden overeenkomstig Resolutie 1284.

De Europese Unie geeft zonder voorbehoud haar steun aan alle inspanningen van de Veiligheidsraad en van
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De Europese Unie is verheugd over de aanneming door de Veiligheidsraad van Resolutie 1409 van 14 mei,
waarin de sanctieregeling van de Verenigde Naties jegens Irak aanzienlijk wordt verlicht. Het nieuwe
programma "olie voor voedsel" zal Irak in staat stellen tot een vrijere invoer van niet-militaire goederen,
terwijl er een strikt toezicht blijft op goederen voor tweeërlei gebruik. Een dergelijke controle blijft
noodzakelijk gezien de aanhoudende bezorgdheid van de internationale gemeenschap over het potentieel
gebruik van deze goederen in programma's voor massavernietigingswapens of conventionele wapens. De
Europese Unie spoort Irak aan volledig mee te werken aan deze nieuwe regeling, die ertoe zou moeten
bijdragen dat de humanitaire situatie verbetert, en vóór alles ten goede moet komen aan de Iraakse
bevolking.

_______________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING
VAN 24 EN 25 APRIL 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 24 en 25 april 2002 werd bijgewoond door de heer  VERHEUGEN, lid van de
Europese Commissie. Tevens werd, in aanwezigheid van de co-voorzitters van de gemengde raadgevende
comités van de kandidaat-lidstaten, een debat gehouden over de uitbreiding.

http://www.cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 45

Bulletin 10.06.2002 - NL- PE 313.431

1. CONSUMENTENBESCHERMING

•  Huishoudens met een schuldenprobleem
 Rapporteur: ATAÍDE FERREIRA (Diverse werkzaamheden – P)
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 511/2002
 
- Kernpunten:
 
 Het nieuwe artikel 153 van het Verdrag levert de rechtsgrondslag om, onverminderd
de correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, met het oog op de bestrijding van
schuldenproblemen in de Europese Unie maatregelen voor minimale harmonisatie te nemen door
vooral de bestaande communautaire regelgeving te wijzigen en te verbeteren, met name waar het
gaat om consumptief krediet, misleidende bepalingen in contracten, de richtsnoeren voor banken en
verzekeringsinstellingen, de verkoop op afstand in het algemeen en van financiële diensten in het
bijzonder, reclame, "time-sharing" enz.
 
 Het doel van het initiatiefadvies is, enerzijds, de door het Comité uitgevoerde
analyse van het schuldenprobleem uit te diepen en aan te vullen en, anderzijds, er bij de instellingen
op aan te dringen dat de genoemde conclusies en aanbevelingen in overweging worden genomen,
zodat wordt bijgedragen aan een passende behandeling van het probleem op Europees niveau.
 
– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos
 (Tel. : 00 32 2 546 9254 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 

 *
 

 *          *
 
 
 2. MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN EILANDEN
 
•  Uitbreiding trans-Europese netwerken tot de eilanden
 Rapporteur: VASSILARAS  (Diverse werkzaamheden – GR)

 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 524/2002

 
- Kernpunten:

 
 Het EESC constateert dat, ondanks de aanzienlijke inspanningen die de afgelopen
jaren - vaak met steun van de EU – zijn geleverd, de economische ontwikkeling van eilanden blijft
achterlopen. Met het oog op de aansluiting van de eilanden van de EU op de trans-Europese
netwerken stelt het Comité dan ook voor:
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•  te voorzien in vervoersystemen waarbij snelle schepen de eilanden toegang geven tot meer

open markten dan alleen het moederland. Daarbij moet de continuïteit van
vervoerssystemen niet alleen op nationaal maar ook op EU-niveau gewaarborgd worden;

•  op eilanden positieve discriminatie toe te passen ter compensatie van de meerkosten van
vervoer;

•  alle Europese eilanden in aanmerking te laten komen voor steunverlening uit een speciaal
fonds waardoor vaste of mobiele vervoersinfrastructuur en verschillende soorten openbare
netwerken (energie, telecommunicatie, water, afval) kunnen worden gefinancierd;

•  alle eilanden van de Europese Unie de mogelijkheid te geven ondernemingen ter
compensatie van de meerkosten van het vervoer rechtstreekse bedrijfssteun te geven;

•  alle aspecten van de bijzondere situatie van eilanden in de berekening van de
vervoersprijs mee te nemen en ook met sociale parameters rekening te houden.

 
 Het Comité stelt ten slotte voor, 2005 tot Europees Jaar van de eilanden uit te
roepen. Bij die gelegenheid zou de Commissie de reeds getroffen maatregelen ten gunste van
eilanden kunnen evalueren en bij de hervorming van de structuurfondsen en het regionale beleid een
ambitieuzere politiek kunnen voeren.
 
– Contactpersoon: L. Lobo
 (Tel. : 00 32 2 546 9717 –  e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

•  Het MKB in eilandgebieden
 Rapporteur: VASSILARAS (Diverse werkzaamheden – GR)
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 525/2002
 
- Kernpunten:
 
 Gezien de specifieke situatie waarin eilandregio's zich bevinden, vindt het Comité
dat er in het Kader van de Structuurfondsen passende maatregelen moeten worden getroffen om te
zorgen voor de structuren en infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor de ontwikkeling van
het MKB, dat de ruggegraat van de economie van de eilanden vormt.
 
– Contactpersoon: R. Pietrasanta
 (Tel.:00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int
 

 
 *
 

 *          *
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 3. BOSBOUW, LANDBOUW, MILIEU EN ENERGIE
 
 
•  Europese bos- en houtsector/Uitbreiding

 Rapporteur: KALLIO (Diverse werkzaamheden - FI)
 

- Ref.: Initiatiefadvies – CES 523/2002

- Kernpunten:
 In dit advies, waarover het EESC op 3 april 2002 een hoorzitting heeft
georganiseerd, wordt nagegaan welke rol de bosbouw en de houtverwerkende sector (bos- en
houtsector) in de kandidaat-lidstaten spelen, en welke veranderingen deze sectoren na de uitbreiding
te wachten staan.
 
 Ten gevolge van de uitbreiding zal het totale aantal bos- en andere houtbestanden
toenemen met 34 miljoen ha (25%) en zal het totale aantal tewerkgestelden in deze sectoren
uitkomen op ongeveer vijf miljoen (toename met ongeveer een kwart).
 
 De landhervorming heeft op dit moment ingrijpende gevolgen voor de bosbouw in
de kandidaat-lidstaten en dat zal ook in de nabije toekomst nog zo blijven. Volgens het EESC is het
van cruciaal belang dat de miljoenen nieuwe particuliere boseigenaren geschoold en
geadviseerd worden en dat ze meer gaan samenwerken. Primair dient nu echter te worden
gewerkt aan een degelijke wetgeving ter ondersteuning van de veranderende structuur van het
boseigendom en aan een doeltreffende tenuitvoerlegging daarvan.
 
 Ook na de uitbreiding dienen de economische, ecologische en sociale
duurzaamheid van bosbouw en de multifunctionaliteit van bossen te worden aangehouden als
doelstellingen van de bosbouw.
 
 Het belang van bossen voor het klimaat moet in de kandidaat-lidstaten en in de
huidige lidstaten nader worden bekeken, zowel in het algemeen als in het kader van het Kyoto-
Protocol van het Klimaatverdrag. Ook moet het gebruik van hout worden bevorderd. Bovendien zou
er een grootschalig, de hele EU en alle kandidaat-lidstaten bestrijkend onderzoek moeten worden
verricht naar het gebruik en de invloed van bosbouwsubsidies in de jaren negentig. Tot slot wijst het
Comité erop dat de EU zich zou moeten blijven inzetten voor ontwikkelingsprojecten die ertoe
bijdragen dat er statistische bestanden ter beschikking komen, met vergelijkbare en actuele
gegevens die de bos- en houtsector in alle huidige en toekomstige lidstaten beslaan.
 
– Contactpersoon: E. Di Nicolantonio
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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•  Genetische hulpbronnen in de landbouw
 Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – D)

 
– Ref.: COM(2001) 617 final – 2001/0256 CNS – CES 514/2002

 
– Contactpersoon: J. Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 

•  Biobrandstoffen/vervoer
 Rapporteur: WILKINSON (Werkgevers - GB)

 
– Ref.: COM(2001) 547 final – 2001/0265 COD – 0266 CNS – CES 513/2002

 
– Contactpersoon: S. Jantscher
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
 4. JEUGD EN ONDERWIJS
 

•  Witboek Europese Commissie: Een nieuw elan voor Europa's jeugd
 
 Rapporteur: HASSETT (Diverse werkzaamheden - IRL)
 
- Ref.: COM(2001) 681 final – CES 528/2002
 
- Kernpunten:
 
 Het Witboek "Een nieuw elan voor Europa's jeugd" is door het EESC met
instemming begroet. Het beleidsinitiatief biedt een aanzet tot een nieuwe dynamiek voor het
aanpakken van de uitdagingen waarvoor de jongeren zich in het Europa van vandaag gesteld zien.
Een dergelijk initiatief kan door het EESC alleen maar gesteund worden. Concreet moet de
Commissie nu zo snel mogelijk speciale maatregelen uitwerken en met de nodige middelen over de
brug komen voor de uitvoering ervan.

 

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 Vooruitlopend op het aangekondigde witboek van de Commissie inzake
jongerenbeleid heeft het EESC in november 2000 een breed opgezet initiatiefadvies uitgebracht,
waarin wordt gesteld dat elk serieus jongerenbeleid aandacht moet hebben voor fundamentele
onderdelen als jeugdwerkgelegenheid en sociale integratie, onderwijs en mobiliteit en participatie
en maatschappelijk middenveld. De prioriteiten die in het witboek worden genoemd, bestrijken
volgens het Comité in dat opzicht een te beperkt veld. Centraal in initiatieven op het gebied van het
jongerenbeleid moet het verbeteren van de maatschappelijke positie van jongeren staan. Daarnaast
had in het witboek wel wat gezegd kunnen worden over de participatie van de kandidaat-lidstaten.

 
– Contactpersoon: S. BARBESTA
 (Tel. : 00  32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 

•  2004 – Europees jaar van opvoeding door sport
 Rapporteur: KORYFIDIS (Werknemers – GR)
 
- Ref.: COM(2001) 584 final - 2001/0244 (COD) – CES 516/2002
 
- Kernpunten:
 
 Het EESC steunt het voorstel van de Commissie tot "instelling van het Europees Jaar
van opvoeding door sport 2004". Het stemt in met de doelstellingen ervan en het erkent tevens de
noodzaak van een algemene, goed doordachte en geïntegreerde communautaire actie op dit gebied
vooraleer het te laat is. Deze actie moet erop gericht zijn het werkingskader van de sportbeweging
opnieuw te definiëren en ervoor te zorgen dat een en ander in overeenstemming is met de klassieke
waarde van de sport en aan de huidige eisen op onderwijs- en economisch gebied beantwoordt.
 
 Met 2004 als Europees Jaar van opvoeding door sport heeft de Europese Commissie
volgens de EESC een zeer goede keuze gemaakt. De belangrijke sportgebeurtenissen van dat jaar
(Olympische Spelen en Paralympics te Athene, Europees voetbalkampioenschap in Portugal)
bieden immers een uitstekende gelegenheid voor het voeren van specifieke, op de Europese
samenleving gerichte acties. De vraag is natuurlijk hoe deze acties moeten worden ingevuld en hoe
ze ten uitvoer moeten worden gelegd.
 
– Contactpersoon: S. Barbesta
 (Tel. : 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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•  Goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger

onderwijs (Tempus III) (2000-2006)
 Rapporteur: FLORIO (Werknemers – I)

 
- Ref.: COM (2002) 47 endg. – 2002/0037 (CNS) – CES 520/2002
- Kernpunten:

 

 Het Commissievoorstel heeft tot doel, het TEMPUS-programma tot de MEDA-
partners uit te breiden.
 
 Gezien de steeds groter wordende noodzaak om de samenwerking tussen de
Europese Unie en begunstigde landen in het Middellandse-Zeegebied uit te breiden (zie hiervoor
ook het ESC-advies van 18 oktober 2001 juicht het Comité het toe dat deze landen kunnen
deelnemen aan het partnerschap van Tempus III en wel om diverse redenen, die zowel verband
houden met de aard van het programma als met de internationale betrekkingen.
 
– Contactpersoon: E. Durst
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 –  e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 5. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID
 
•  Illegale immigratie
 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – E)
 
- Ref.: COM(2001) 672 – CES 527/2002

- Kernpunten:
 Het Comité staat volledig achter de strijd tegen illegale immigratie en met name
tegen mensensmokkel en –handel, en vindt dat er als aanvulling op een gemeenschappelijk
immigratiebeleid ook een gemeenschappelijk beleid op het gebied van illegale immigratie nodig is.
Bovendien zou de Raad haast moeten maken met de goedkeuring van richtlijnen ter zake.

 
 De communautaire instellingen en de lidstaten moeten nieuwe
wetgevingsinstrumenten bevorderen en hun beleid en bestuur verbeteren om te verhinderen dat
illegale immigranten illegaal te werk worden gesteld. Ook de sociale partners moeten bij de
bestrijding hiervan worden betrokken en mensen die via illegale tewerkstelling zijn uitgebuit,
dienen positief te worden benaderd.
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 Passagiersvervoersbedrijven en hun werknemers mogen niet aansprakelijk worden
gesteld voor het controleren van de reisdocumenten van passagiers, aangezien dit een beletsel kan
vormen voor de uitoefening van het asielrecht.

 
 Het Comité stelt voor na te gaan of er geen regulariseringsmaatregelen moeten
worden getroffen, waarbij wel moet worden voorkomen dat illegale immigratie beschouwd kan
worden als een achterdeur die naar legale immigratie leidt.
 
– Contactpersoon: P. Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 –  e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
•  Bescherming interne veiligheid en nakoming internationale verplichtingen
 Algemeen afdelingsrapporteur: RETUREAU (Werknemers - F)
 
- Ref.: COM(2001) 743 final – CES 519/2002

- Kernpunten:
 
 Het Comité is het er volledig mee eens dat er een brede en gecoördineerde
Europese strategie wordt uitgewerkt om terrorisme te bestrijden en dat de wetgeving van de
lidstaten inzake het definiëren en bestraffen van terroristische misdrijven onderling wordt
aangepast.

 
 Het Comité wijst er echter met klem op dat beleidsmaatregelen op het gebied van
terrorismebestrijding, interne veiligheid en migratie, en noodoplossingen in geval van een
toestroom van vluchtelingen door conflicten zoals die zich op de Balkan hebben voorgedaan, in
geen geval ertoe mogen leiden dat het recht om asiel aan te vragen en om bescherming uit hoofde
van het Verdrag van Genève en het Protocol van New York of andere vormen van bescherming te
genieten, wordt aangetast.

 
 Wat betreft het hoofdstuk waarin de voorstellen van de Commissie op het gebied van
asielrecht en internationale bescherming vanuit de invalshoek van de "interne veiligheid" wordt
belicht, beveelt het Comité aan slechts die bepalingen te herzien die ondoeltreffend blijken om het
Europese grondgebied te beschermen, of die organisaties in staat stellen Europa als uitvalsbasis
voor activiteiten in derde landen te gebruiken.
 
– Contactpersoon: P. Brombo
 (Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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•  Vrij verkeer en verblijf van EU-burgers op het grondgebied van de lidstaten
 Rapporteur: RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Werkgevers - E)
 
- Ref.: COM(2001) 257 final – CES 522/2002
 
- Kernpunten:
 Het Comité is ingenomen met dit richtlijnvoorstel en stemt er in grote lijnen mee in,
mits aandacht wordt geschonken aan onderstaande specifieke opmerkingen. De voorgestelde
vereenvoudiging van de regelgeving gaat gepaard met een stroomlijning van de administratieve
formaliteiten, procedures en termijnen. Dit is gunstig voor de burgers, omdat zij hierdoor
gemakkelijker en met minder rompslomp van hun rechten gebruik kunnen maken.
 Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om de definitie van
"familielid" uit te breiden en een eind te maken aan het recht van de lidstaten om een
minimumbedrag aan financiële middelen vast te stellen waarover niet-werkenden en
gepensioneerden moeten beschikken om op hun grondgebied te mogen verblijven.
 
 Het Comité ziet geen enkele reden om onderscheid tussen verschillende soorten
studenten te maken en vindt dat als de kinderen voor een opleiding aan een onderwijsinstelling in
het gastland verblijven, de moeder, vader of voogd desgewenst bij hen moet kunnen blijven totdat
zij de meerderjarige leeftijd bereiken.
 
 Het verblijfsrecht van de familieleden in geval van scheiding of nietigverklaring van
het huwelijk moet duidelijker worden geformuleerd.
 
 Het verwerven van een duurzaam verblijfsrecht moet eveneens mogelijk zijn als de
betrokkene niet kan aantonen dat hij/zij er een bepaalde periode heeft verbleven.
 
 Er mogen geen beperkingen worden verbonden aan het recht om, indien nodig,
gezondheidszorg te ontvangen.
 
 Naar de mening van het Comité zijn er echter gevallen die zo ernstig zijn dat zij niet
aan beperkingen op het inreis- en verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid
of volksgezondheid mogen worden onderworpen. Daarom moet het voorstel, met inachtneming van
het evenredigheidsbeginsel, op dit punt worden aangepast wanneer het gaat om personen met een
strafblad voor misdrijven in verband met terrorisme, wapen- of drugssmokkel en mensenhandel.
 
 Het Comité vindt dat een besluit waarmee een recht wordt ingeperkt, het best
kan worden begrepen in een taal die de betrokkene meester is en dat EU-burgers daarom het
recht moeten hebben om de kennisgeving te ontvangen in de taal van de lidstaat die het
besluit heeft genomen en in de taal van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.
 
– Contactpersoon: A. Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 –  e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 *
 *          *
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 6. EXTERNE BETREKKINGEN
 
•  Associatie-overeenkomst ACS-EU

 Rapporteur: BAEZA (Werknemers – E)
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 521/2002

 
- Kernpunten:
 
 Het Comité is blij met de nieuwe Overeenkomst, waarvan het doel is armoede in de
ACS-landen uit te bannen door in deze landen duurzame groei op gang te brengen en deze landen
geleidelijk in de wereldeconomie te integreren.
 
 Het Comité juicht toe dat de ACS/EU-samenwerking wordt uitgebreid tot een hele
reeks niet-gouvernementele actoren. In de Overeenkomst wordt een heel hoofdstuk aan "de actoren
van het partnerschap" gewijd, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat ook niet-gouvernementele
actoren bij het ontwikkelingsproces moeten worden betrokken en dat dezen in staat moeten worden
gesteld zich naar behoren van hun taak te kwijten.
 
 Verder voorziet de Overeenkomst in een "permanente dialoog" tussen de ACS/EU-
instellingen (de Raad van Ministers en de Paritaire Parlementaire Vergadering) en de sociaal-
economische kringen. En ten slotte krijgt ook het Comité een rol toebedeeld, nl. als organisator van
"overlegvergadering en vergaderingen van economische en sociale actoren".
 
 De inschakeling van niet-gouvernementele actoren mag dan op zich een goede zaak
zijn, bij de concrete invulling van deze vernieuwing moeten enkele belangrijke kanttekeningen
worden geplaatst. Dat geldt voor de definitie van het begrip "actoren van de samenwerking", het
ontbreken van een adequate regeling om de naleving van de desbetreffende bepalingen af te
dwingen, en de rechtstreekse toegang van deze actoren tot een deel van de uitgetrokken middelen.
 
 Het Comité vindt het een goede zaak dat de politieke dimensie in deze overeenkomst zo veel
aandacht krijgt. Opvallend zijn ook de verwijzingen naar de deelname van het maatschappelijk middenveld
aan de politieke dialoog.
 
 Het Comité ziet bij dit alles ook voor zichzelf een rol weggelegd en meent zich vooral verdienstelijk
te kunnen maken door het formuleren van concrete voorstellen voor de inschakeling van het maatschappelijk
middenveld bij de ontwikkeling van de ACS/EU-betrekkingen. Het Comité zou graag zien dat:
 
 de Unie en de ACS-landen met behulp van de daartoe geëigende middelen zo veel mogelijk bekendheid
geven aan de inhoud van de Overeenkomst;
 
 er een eenvoudiger procedure wordt uitgewerkt om representatieve organisaties uit het maatschappelijk
middenveld in staat te stellen aan de benodigde financiële middelen te komen;
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 het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid krijgt een actievere rol te spelen. Daarom moeten op
nationaal en regionaal niveau passende structuren worden gecreëerd om de dialoog tussen de
middenveldorganisaties onderling en tussen deze organisaties en de overheid te bevorderen;
 
 bij de jaarlijkse evaluatie, de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van de uitvoering van de
Overeenkomst wordt nagegaan of niet-gouvernementele actoren wel degelijk worden geraadpleegd en de
voor hen gereserveerde middelen ontvangen.
 
– Contactpersoon: J. –F. Bence
 (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
 7. STRATEGIE VOOR HET EUROPESE BEDRIJFSLEVEN EN

WERKGELEGENHEID
•  Lokale dimensie – werkgelegenheid
 Algemeen afdelingsrapporteur: VINAY (Werknemers - I)
- Ref.: COM(2001) 629 def. – vervolgadvies – CES 518/2002
 
- Kernpunten:
 Het Comité stemt in met onderhavige Mededeling. Het had in zijn vorige advies al
de overtuiging uitgesproken – en doet dat thans opnieuw - dat de ontwikkeling van lokale
werkgelegenheidsstrategieën de doelstellingen van de vier pijlers van de Europese strategie kan
helpen verwezenlijken.
 
 De aandacht die in deze Mededeling aan het gelijkekansenbeleid wordt besteed, is
gebaseerd op de opvatting – waar het Comité volledig achter staat – dat juist op lokaal niveau de
voorwaarden aanwezig zijn die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen kunnen beperken of
vergroten.
 
 De sociale partners, van wie de rol overigens al op positieve en proactieve wijze is
ingevuld in de territoriale pacten en de grensoverschrijdende partnerschappen op basis van EURES,
zullen steeds meer worden betrokken bij de uitwerking en toepassing van lokale strategieën.
 
 De sociale economie kan een grote rol spelen in lokale ontwikkelingsinitiatieven.
Het verdient daarom aanbeveling dat de Commissie voor dat begrip een gemeenschappelijke
definitie voorstelt, mede met het oog op het voor begin 2003 geplande forum over lokale
ontwikkeling.
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 De Commissie noemt EURES in deze Mededeling, maar verbindt daaraan
merkwaardig genoeg niet het voorstel om dat initiatief volledig in de EWS te integreren.
 
 Het Comité hoopt dat de Commissie in de geplande analyse van de resultaten van
URBAN en/of andere initiatieven tevens aandacht zal besteden aan de impact van de – altijd in die
initiatieven voorziene - verspreiding van goede praktijkvoorbeelden.
 
 Verder benadrukt het dat opleiding, samen met onderwijs en levenslang leren,
wezenlijke onderdelen zijn van ieder initiatief ter ontwikkeling van de lokale werkgelegenheid.
 
 
 Het is ingenomen met het besluit van de Commissie om een forum over lokale
ontwikkeling te organiseren en toont zich bereid om aan de tijdens dat forum te houden uitvoerige
discussie een bijdrage te leveren.
– Contactpersoon: A. Hick
 (Tel. 00 32 2 546 9302; e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
•  Fiscale concurrentie en concurrentievermogen van ondernemingen
 Rapporteur: MORGAN (Werkgevers-GB)
 
- Ref.: initiatiefadvies – CES 526/2002

 
- Kernpunten:
 
 Tal van vragen rijzen bij dit vraagstuk, maar de kwestie van de fiscale dimensie van
het statuut van de Europese Vennootschap (SE) moet voorrang krijgen. Ondernemingen zullen
uitsluitend ten volle van de voordelen van een SE kunnen profiteren als de oprichting daarvan geen
extra fiscale kosten met zich mee brengt en de huidige met het opereren in meer dan één lidstaat
gepaard gaande belastingproblemen kunnen worden vermeden. Aan beide voorwaarden is
momenteel nog lang niet voldaan, hetgeen het welslagen van de SE in gevaar kan brengen. Ook mag
de toepassing van het SE-statuut niet tot nieuwe fiscale distorsies leiden vis-à-vis in de lidstaten
geregistreerde ondernemingen.
 
– Contactpersoon: K. Lindahl
 (Tel. 00 32 2 546 9254; e-mail: katarina.lindahl@esc. eu.int)

 
 *
 

 *          *
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 8. ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING
 
•  Communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC)
 Rapporteur: FLORIO (Werknemers-I)
 
- Ref.: COM(2001) 754 def. – 2001/293 (COD) – CES 517/2002

- Kernpunten:

 Onderhavige verordening vormt volgens het Comité een nuttig instrument om
de gestelde doelstellingen te verwezenlijken en de actuele ontwikkelingen op de voet te volgen.

 
 Zoals het reeds in eerdere adviezen heeft opgemerkt, zijn de verschillen tussen
de nationale systemen voor gegevensvergaring echter nog steeds te groot. Dit bemoeilijkt de
vergelijking en analyse van de gegevens.

 
 Een andere beperkende factor vindt het Comité de omstandigheid dat de in de
verordening bedoelde statistieken alleen betrekking hebben op de verschijnselen "armoede"
en "sociale uitsluiting" op nationaal niveau, maar volledig voorbijgaan aan de mogelijkheid
om daarover regionale en lokale gegevens te vergaren. Dit verzuim staat haaks op de
ingeslagen koers, met name in het licht van het beleid voor economische en sociale
samenhang, dat vanaf 1992 een van de drie pijlers van de EU is gaan vormen.

 
– Contactpersoon: Barbesta
 (Tel. 00 32 2 546 9510; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 9. VEILIGHEID
 
•  Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
 Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers – F)
 
– Ref.: COM(2001) 624 final – 2001/0257 COD – CES 515/2002

– Contactpersoon: S. Calamandrei
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 57

Bulletin 10.06.2002 - NL- PE 313.431

 
•  Motorvoertuigen/achteruitkijkspiegels

 Rapporteur: COLOMBO (Werknemers – I)
 

– Ref.: COM(2001) 811 final – 2001/0317 COD – CES 512/2002
 

– Contactpersoon:  J. Pereira dos Santos
(Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 44
Type: http:

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 59
Type: http:

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