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AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
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CONT Commissie begrotingscontrole
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AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
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ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie

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

\\Epades\public\bulletin\Activités

Sluiting van de redactie: 20.06.2002

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


INHOUD 3

Bulletin 01.07.2002 - NL- PE 320.288

VOORZITTER

Voornaamste besluiten van het College van quaestoren...................................................................06

WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN-

Schriftelijke vragen...........................................................................................................................08
Vragenuur (B5-0252/02)...................................................................................................................20
Overzicht vragenuur - Juni 2002.......................................................................................................21
Schriftelijke verklaringen .................................................................................................................22

COMMISSIES

Benoeming van rapporteurs ..............................................................................................................26

OFFICIËLE STUKKEN

Documenten van de Commissie……………………………………................................................30

ALGEMENE INFORMATIE

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Verklaring betreffende de gezamenlijke verklaring van de regering van de Republiek
Indonesië en de Beweging Vrij Atjeh die op 10 mei 2002 te Genève is ondertekend......................32
Verklaring over de verkiezing van de President van de Republiek van de Unie van de Comoren
en het voortschrijdende proces van nationale verzoening ................................................................32
Verklaring over de recente spanningen tussen India en Pakistan .....................................................33
Verklaring over de gebeurtenissen in Kisangani ..............................................................................33
Verklaring betreffende Liberia .........................................................................................................34
Verklaring over het nieuwe verdrag tussen de Verenigde Staten en de Russische Federatie
betreffende de vermindering van hun strategische kernwapenarsenalen..........................................34
Verklaring over de presidentsverkiezingen in Mali..........................................................................35

Economisch en Sociaal Comité

Overzicht van de tijdens de zitting van 29 en 30 mei 2002 uitgebrachte adviezen ..........................36



INHOUD4

Bulletin 01.07.2002 - NL- PE 320.288

OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Dit document is beschikbaar op

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

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


VOORZITTER 5

Bulletin 01.07.2002 - NL- PE 320.288

VOORZITTER



VOORZITTER6

Bulletin 01.07.2002 - NL- PE 320.288

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:

12/02 Legionella

13/02 Exceptionele toegang van "stagiairs" tot de gebouwen van het Europees Parlement
in Brussel tijdens het parlementaire zomerreces (juli-augustus 2002)

15/02 Vervoer van de leden tijdens de juli-zitting 2002

16/02 Situatie wat betreft de maatregelen ter bestrijding van de aanwezigheid van de
legionallabacterie in de warmwatervoorziening in de toren van het LOW-gebouw
in Straatsburg

17/02 Situatie betreffende Legionella in het LOW-gebouw

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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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 20.06.2002)

Indiener Onderwerp Nr.

Anne Ferreira Statuut van Europees makelaar in onroerend goed P-1519/02

Ioannis Marinos Cyprus op eurobiljetten P-1520/02

Ioannis Averoff Gevolgen voor het milieu van de aanleg van een
waterkrachtcentrale in Epirus

P-1521/02

Ioannis Marinos Verkeersongevallen in Griekenland E-1522/02

John McCartin Zelfvoorziening van de Europese Unie in rundvlees E-1523/02

John McCartin Invoer van rundvlees in de Europese Unie E-1524/02

Salvador Garriga Polledo Voorlichtingscampagne van de Europese Unie met het
oog op de invoering van de euro in het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Denemarken

E-1525/02

Salvador Garriga Polledo Regulering van cursussen vreemde talen E-1526/02

Salvador Garriga Polledo Frans verbod op vergoeding van rente op lopende
rekeningen

E-1527/02

Jorge Hernández Mollar Maatregelen tegen het economy class-syndroom E-1528/02

Jorge Hernández Mollar Maatregelen om de ontvolking van het platteland tegen te
gaan

E-1529/02

Jorge Hernández Mollar Bevordering van de studie natuurkunde onder jongeren E-1530/02

Robert Goebbels Gebruikmaking van diensten van adviseurs door de
Europese Commissie

E-1531/02

Giovanni Pittella Wet tegen tweetaligheid in Hessen E-1532/02

Giovanni Pittella Wet tegen tweetaligheid in Hessen E-1533/02

Gunilla Carlsson Bedrijfsbelasting in Estland E-1534/02

Reimer Böge Mond- en klauwzeer in Zuid-Korea P-1535/02

Paulo Casaca Interventie van de Commissie ten behoeve van het
Europees suikerkartel

P-1536/02

Markus Ferber Controle op de naleving van de voorschriften over het
oormerken van runderen

E-1537/02
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Karl-Heinz Florenz Omzetting van Richtlijn 1999/44/EG over bepaalde
aspecten van de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen in nationaal recht

E-1538/02

Glenys Kinnock Illegale invoer van hout E-1539/02

Daniel Hannan Partijpolitieke redevoeringen door commissarissen tijdens
nationale verkiezingscampagnes

E-1540/02

Joke Swiebel en Michael Cashman Houding van Spanje ten aanzien van de internationale en
raadgevende status van de Internationale Vereniging van
Homo's en Lesbiennes (ILGA) binnen ECOSOC

E-1541/02

Paulo Casaca Discriminatie van ultraperifere regio's door het
POSEIMA-programma

E-1542/02

Paulo Casaca Discriminatie van de suikerraffinaderij op de Azoren door
de Europese Commissie

E-1543/02

Albert Maat Mond- en klauwzeer in Zuid-Korea P-1544/02

María Sornosa Martínez Financiering van de HSL Madrid-Valencia door de
Gemeenschap

P-1545/02

Wolfgang Ilgenfritz Vertegenwoordiging van de EU-Commissie in Wenen E-1546/02

Brigitte Langenhagen Bijvangst van zeezoogdieren, in dit geval dolfijnen E-1547/02

Brigitte Langenhagen Digitale tachograaf E-1548/02

María Sornosa Martínez Gevolgen van het overhevelingsproject Júcar-Vinalopó in
het Parque de la Albufera de Valencia

E-1549/02

María Sornosa Martínez Gevolgen van het overhevelingsproject Júcar-Vinalopó
(autonome gebied Valencia) voor zones van
communautair belang (ZCB) en speciale
vogelbeschermingsgebieden (SVBG)

E-1550/02

Roberta Angelilli Stimuleringsmaatregelen voor het gezin en het
moederschap

E-1551/02

Roberta Angelilli Bescherming van de Italiaanse muziekproductie E-1552/02

Roberta Angelilli Belastingheffing op muziek-cd's E-1553/02

Bob van den Bos EU-hulp aan Palestijnen E-1554/02

Bob van den Bos EU-hulp aan Palestijnen E-1555/02

Pernille Frahm Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde
uitvindingen

P-1556/02

Eija-Riitta Korhola Hergebruik van slak uit de staalindustrie P-1557/02

Vraag geannuleerd P-1558/02
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Torben Lund Dolfijnen en bijvangsten E-1559/02

Klaus-Heiner Lehne Beleid van de Europese Commissie met betrekking tot
China

E-1560/02

Richard Corbett Relatie tussen de Hoge Vertegenwoordiger en de
Commissie

E-1561/02

Richard Corbett Kosten van het niet geïntegreerde Europa E-1562/02

Richard Corbett Visserij E-1563/02

Olivier Dupuis Zuid-Mongolië E-1564/02

Maurizio Turco Syrië E-1565/02

Freddy Blak Belangenconflict in DG-Vervoer P-1566/02

Christa Randzio-Plath Mededinging/Accountantscontrole P-1567/02

Lucio Manisco De EU en het gevaar voor oorlog tussen India en Pakistan P-1568/02

Vraag geannuleerd E-1569/02

Elisabeth Schroedter Waterwerken schaden het FFH-gebied Elbe (Sachsen-
Anhalt)

E-1570/02

Rolf Linkohr Vragen in verband met de kaderrichtlijn voor waterbeleid E-1571/02

Reimer Böge Goedkeuring van alternatieve geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik

E-1572/02

Reinhard Rack Repatriëring van overledenen in de Gemeenschap E-1573/02

Fernando Fernández Martín Racisme onder Europese burgers E-1574/02

Laura González Álvarez Emissies van stikstofoxide van grote "bestaande"
verbrandingsinstallaties in Spanje

E-1575/02

Brice Hortefeux Geweld in de huiselijke omgeving E-1576/02

Brice Hortefeux Nieuwe vastlegging van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

E-1577/02

Astrid Lulling Toestand in de bijenteelt in de Europese Unie E-1578/02

Lucio Manisco De EU en het gevaar voor oorlog tussen India en Pakistan E-1579/02

Jan Mulder en Maria Sanders-ten
Holte

Beperkingen voor buitenlandse wedstrijdpaarden in
Frankrijk

E-1580/02

Roger Helmer Oprichting van 'Euro-CIA' P-1581/02

Michael Cashman EU-associatieovereenkomsten P-1582/02

Gerhard Schmid Erkenning van Duitse notariële akten in Spanje E-1583/02

Glyn Ford Ambulances E-1584/02
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Caroline Jackson Dioxines E-1585/02

Mario Borghezio Crucifix in alle gebouwen van de Europese instellingen E-1586/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1587/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1588/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1589/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1590/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1591/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1592/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1593/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-1594/02

Glyn Ford Racisme en vreemdelingenhaat E-1595/02

John Purvis Veiligheidscriteria voor kernreactoren E-1596/02

Béatrice Patrie Gids voor de interpretatie van de richtlijn vogels in het
wild

E-1597/02

Helena Torres Marques Belasting op de aanschaf van auto's E-1598/02

Vraag geannuleerd P-1599/02

Rosa Miguélez Ramos Ontwikkelingsachterstand in de provincie Teruel (Spanje) P-1600/02

Alexander Radwan Financiële steun voor de universiteit in Oradea
(Roemenië)

E-1601/02

Vraag geannuleerd E-1602/02

Avril Doyle Financiering van het prototype helm (L-TC 158 WG 5)
DG Ondernemingen

E-1603/02

Chris Davies Schiereiland Akamas, Cyprus E-1604/02

Chris Davies Jim Currie en hervorming van het Statuut van de
ambtenaren

E-1605/02

Chris Davies Dood van dolfijnen E-1606/02

Chris Davies Kasjmir E-1607/02

Erik Meijer Weigering van de Nationale Hypotheek-Garantie in
Nederland voor een deel van de inwoners met een
nationaliteit van een andere lidstaat van EU of EER

E-1608/02

Erik Meijer Overeenstemming tussen nationale regeringen over
aanvaarding van niet-toegestane staatssteun aan bedrijven
die in prijs stijgende aardolieproducten verbruiken

E-1609/02
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Samuli Pohjamo Betalingen in het kader van de structuurfondsen P-1610/02

Pernille Frahm Staatssteun aan de landbouw E-1611/02

Konstantinos Hatzidakis Nieuw juridisch kader voor technische bijstand in het
raam van het derde CB

E-1612/02

Avril Doyle Traditionele kruidengeneesmiddelen E-1613/02

Chris Davies Richtlijn nr. 2000/53/EEG betreffende autowrakken E-1614/02

Christopher Beazley Schadeclaim van Hunting Technical Services na de
beëindiging van project 7-ACS VN 1012 - Oban Hills-
Programma

E-1615/02

Paulo Casaca Achteruitgang van de Portugese taal in de documenten
van de Commissie

E-1616/02

Luigi Vinci Derde terminal luchthaven Malpensa (Milaan, Italië) E-1617/02

Gabriele Stauner Zwakke punten van het boekhoudsysteem van de
Commissie

E-1618/02

Stavros Xarchakos Uitvoering van het derde CB in Griekenland E-1619/02

Charles Tannock "Gouden regel" van Gordon Brown, minister van
Financiën van het Verenigd Koninkrijk

E-1620/02

Charles Tannock Uitleg van het groei- en stabiliteitspact E-1621/02

Glenys Kinnock WTO-ronde E-1622/02

Fernando Fernández Martín Kamers van koophandel in Mexico E-1623/02

Fernando Fernández Martín Kamers van koophandel in de Mercosur E-1624/02

Fernando Fernández Martín Kamers van koophandel in Latijns-Amerika E-1625/02

Fernando Fernández Martín Kamers van Koophandel in Chili E-1626/02

Ursula Schleicher Richtlijn betreffende de verwijdering van afgewerkte olie P-1627/02

Minerva Malliori Giftige stof in voedingswaren P-1628/02

Paul Rübig Openbaarmakingsplicht jaarrekening MKB E-1629/02

Stavros Xarchakos Brandstichting in een kerk in Duitsland E-1630/02

Theresa Villiers BTW en financiële diensten E-1631/02

Richard Corbett Malta E-1632/02

Cristiana Muscardini Gewelddadige videospelletjes E-1633/02

Hiltrud Breyer Rodeo's in Europa E-1634/02

Stavros Xarchakos Voedselveiligheid in Griekenland E-1635/02
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Richard Corbett Democratie in Singapore E-1636/02

Riitta Myller Concurrentiebedingen en vrij verkeer van werknemers E-1637/02

Bart Staes Houding van Commissaris Busquin inzake fiscale
concurrentie op de Europese Eenheidsmarkt

E-1638/02

Dorette Corbey Mond- en klauwzeer in Zuid-Korea E-1639/02

Alexander de Roo Aanzienlijk marktaandeel Liberty Media na mogelijke
overname Casema in Nederland

E-1640/02

Emmanouil Bakopoulos Verslechtering van de betrekkingen tussen India en
Pakistan

P-1641/02

Bernd Lange Hergebruik van afgewerkte olie P-1642/02

Hans-Peter Martin Zuid-Tirool en de uitbreiding van de EU P-1643/02

Gabriele Stauner Foute berekeningen van de bijdragen van de lidstaten P-1644/02

Roberta Angelilli Het "Casinò de la Vallee di Saint Vincent" P-1645/02

Elly Plooij-van Gorsel Digitale TV standaard MHP P-1646/02

Jan Mulder Beoordeling MKZ-fondsen P-1647/02

Christopher Huhne Via Baltica P-1648/02

Gabriele Stauner Valse cijfers bij EUROSTAT/Eurogramme E-1649/02

Christopher Huhne Snus en sigaretten E-1650/02

Daniel Hannan Extra kaartjes E-1651/02

Ioannis Marinos Voorspelling van aardbevingen E-1652/02

Antonios Trakatellis Luchtvervuiling in het grensgebied Griekenland-FYROM E-1653/02

Ioannis Souladakis Ondersteuning van kleine luchthavens in de Europese
Unie

E-1654/02

Ioannis Souladakis Steun aan kleine luchthavens in de Europese Unie E-1655/02

Ioannis Souladakis Financiering van CARDS-infrastructuurprojecten E-1656/02

Ioannis Souladakis Financiering van CARDS-infrastructuurprojecten E-1657/02

Emmanouil Bakopoulos Straathonden in Athene E-1658/02

Emmanouil Bakopoulos Benoemingen in de Europese Voedselautoriteit E-1659/02

Richard Howitt Verplichte EU-normen voor de toegankelijkheid van
gebouwde omgeving

E-1660/02

Richard Corbett Belasting lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties en
vakbonden

E-1661/02
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Theresa Villiers Bescherming van mariene flora en fauna E-1662/02

Lousewies van der Laan Lawaaierige vliegtuigen zoals beschreven in "Hoofdstuk
2" van Richtlijn nr. 92/14/EEG

E-1663/02

Daniel Hannan Deelnemers aan de Europese Conventie P-1664/02

Nelly Maes Slimme sancties Zimbabwe P-1665/02

Antonios Trakatellis Verbod op het sluiten van contracten voor openbare
dienstverlening met media-ondernemingen

P-1666/02

Carlos Carnero González Toekenning van blauwe vlaggen P-1667/02

Françoise Grossetête BTW - Interpretatie van artikel 21 van Richtlijn
77/388/EEG

P-1668/02

Luciana Sbarbati Internationale adopties (Oekraïne) P-1669/02

Charles Tannock Gebruik van EU-fondsen in de Palestijnse gebieden P-1670/02

Martin Schulz Wapenwetgevingen in de Europese Unie P-1671/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Betrekkingen EU-Colombia; bevrijding van de kandidate
voor het presidentschap Ingrid Betancourt

E-1672/02

Roger Helmer, Charles Tannock en
Theresa Villiers

Seigniorage E-1673/02

Charles Tannock Repatriëring van in de EU verblijvende illegale
immigranten

E-1674/02

Charles Tannock Repatriëring van in de EU verblijvende illegale
immigranten

E-1675/02

Charles Tannock De nieuwe vlag van de Europese Unie E-1676/02

Charles Tannock Opstelling van een lijst van terroristische organisaties E-1677/02

Charles Tannock Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de Raad
betreffende de voorwaarden inzake toegang en verblijf
van onderdanen van derde landen met het oog op arbeid in
loondienst en economische activiteiten als zelfstandige

E-1678/02

Nelly Maes Geweld in Kisangani P-1679/02

Benedetto Della Vedova Verenigbaarheid van de Cassa integrazione guadagni
straordinaria C.I.G.S. (wachtgeldregeling) met de
communautaire wetgeving inzake overheidssteun voor
ondernemingen en werkgelegenheid

P-1680/02

Bart Staes Inreisdocumenten voor Kosovo P-1681/02

Alexander de Roo Inzet snuffelhonden tegen mond- en klauwzeervirus uit
Zuid-Korea

P-1682/02
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Ursula Schleicher Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water
(drinkwaterrichtlijn)

E-1683/02

Hubert Pirker Vrij verkeer van goederen met betrekking tot jachtwapens E-1684/02

Gerhard Schmid Bevriezen van bankrekeningen E-1685/02

Gerhard Schmid Bevriezen van bankrekeningen - uitvoering in de praktijk E-1686/02

Herbert Bösch De ECB en EIB en de richtlijnen voor de gunning van
openbare opdrachten

E-1687/02

Stavros Xarchakos Maatregelen ter bestrijding van het geboortedeficit E-1688/02

Stavros Xarchakos Luchtverkeerscontrole en weersvoorspellingen E-1689/02

Ioannis Souladakis Bescherming van de azijnproductie E-1690/02

Mihail Papayannakis Toepassing van de richtlijn betreffende erkenning van
diploma's

E-1691/02

Robert Evans De resolutie van het Europees Parlement over de
prioriteiten op het gebied van verkeersveiligheid die op 18
januari 2001 is goedgekeurd

E-1692/02

Concepció Ferrer Spoorlijn Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà-La Tour de
Carol-Toulouse

E-1693/02

Erik Meijer Verlegging van de ontworpen snelweg Via Baltica in
noordoost Polen naar een voor natuurbescherming uiterst
schadelijk tracé door de Biebrza-wetlands

E-1694/02

Bart Staes en anderen Garantie voedselverstrekking aan minderbedeelden bij
afbouw interventievoorraden

E-1695/02

Ilda Figueiredo Binnenring van Porto E-1696/02

Ilda Figueiredo Schadevergoedingen voor vissers en reders voor het
tijdelijk staken van de beroepsactiviteiten

E-1697/02

Ilda Figueiredo Voorlichtingsacties op het gebied van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid

E-1698/02

Martin Schulz Wapenwetgevingen in de Europese Unie P-1699/02

Alexandros Baltas Toepassing in Griekenland van de communautaire
regeling betreffende de steun voor de katoenproductie in
het verkoopseizoen 2001-2002, overeenkomstig
verordening 1051/2001

P-1700/02

María Sornosa Martínez en Bárbara
Dührkop Dührkop

Milieugevolgen van de uitbreiding van de luchthaven voor
het Playaundi-natuurgebied

E-1701/02

Esko Seppänen Opslag van gebruikte kernbrandstoffen P-1702/02
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Paulo Casaca Steunmaatregel C 35/02 - Aanpassing van het nationale
belastingssysteem aan de specifieke omstandigheden van
de Autonome Regio van de Azoren

E-1703/02

Elly Plooij-van Gorsel Fiscale wetgeving Bondsrepubliek Duitsland - 15%
voorheffingsregeling

P-1704/02

Gary Titley Euromed-trein P-1705/02

Andrew Duff Zetels in het Europees Parlement na 2004 E-1706/02

Nuala Ahern Dialoog inzake radioactieve afvalstoffen E-1707/02

Nuala Ahern Kinnock maakt voor Currie de weg vrij om toe te treden
tot BNFL

E-1708/02

Nuala Ahern Goederenverkeer E-1709/02

Elspeth Attwooll Dierproeven E-1710/02

Elspeth Attwooll Dierproeven E-1711/02

Joan Colom i Naval Viering van Europadag op scholen in de EU E-1712/02

Raffaele Costa Prijsstijging na de invoering van de euro E-1713/02

Michl Ebner Staatssteun - duur van de procedures E-1714/02

Erik Meijer Toepassing van inenting met een marker-vaccin in plaats
van het preventief afslachten van gezonde dieren bij de
eerstvolgende uitbraak van varkenspest

E-1715/02

Carlos Coelho Samenstelling ambtenarenbestand E-1716/02

Carlos Coelho Samenstelling ambtenarenbestand E-1717/02

Elisabeth Schroedter Bedreiging van Europese beschermde natuurgebieden in
het Unteres Odertal (Brandenburg)

E-1718/02

André Brie Afvloeien van middelen van de (drie)
financieringsinstrumenten voor het MKB naar de vijf
nieuwe deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland

E-1719/02

Christopher Heaton-Harris Europees Openbaar Ministerie E-1720/02

Roberta Angelilli Controle op kerncentrales E-1721/02

Roberta Angelilli Bescherming van rivieren E-1722/02

Bart Staes De bescherming van de privacy en de elektronische
gegevensverwerking

E-1723/02

Bart Staes De elektronische identiteitskaart en de bescherming van
de persoonsgegevens

E-1724/02
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Bart Staes De elektronische identiteitskaart en de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor
dienstverlening

E-1725/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm BTW-fraude in de sector metaalrecyclage P-1726/02

Mario Borghezio Verkiezing van de eerste "Europese studentenraad" P-1727/02

Carlos Carnero González Klacht van de Gemeentefractie "Vooruitstrevende
socialisten" van de gemeenteraad van Madrid, ingediend
bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen
wegens schending van het Gemeenschapsrecht

P-1728/02

Jens-Peter Bonde Marketingregels in de EU E-1729/02

Karin Junker Stimuleringsmogelijkheden voor hernieuwbare
energiebronnen in het kader van de
ontwikkelingssamenwerking

E-1730/02

Anna Karamanou Gevangenisstraf voor gewetensbezwaarden in Israël E-1731/02

Isidoro Sánchez García Uitzetting van een delegatie van Spaanse politici en
journalisten in Layoune (Westelijke Sahara) door de
Marokkaanse autoriteiten

E-1732/02

Brice Hortefeux Het veilig maken van betalingen per bankkaart E-1733/02

Cristiana Muscardini Erkenning van de naturopathie E-1734/02

Jan Mulder Impact en kosten van de Europese voorlichtingsdiensten
in de lidstaten

E-1735/02

Claude Moraes Westelijke Sahara en het recht op zelfbeschikking van de
Saharawi

P-1736/02

Jens-Peter Bonde Aanbestedingsregels E-1737/02

Richard Corbett Malta E-1738/02

Mario Borghezio Schending van het recht op geheimhouding van
informatiebronnen

E-1739/02

Bartho Pronk en anderen Vervolgvraag op E-1022/02 betreffende vrij verkeer van
kapiteins

E-1740/02

Camilo Nogueira Román Uitlatingen van de Britse minister van Buitenlandse
Zaken, Jack Straw, met betrekking tot de beslissingen die
in het kader van de uitbreiding van de Unie met nieuwe
staten genomen moeten worden

E-1741/02

Camilo Nogueira Román Het voorzitterschap van de Europese Raad en het
voorzitterschap van de Europese Commissie

E-1742/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN18

Bulletin 01.07.2002 - NL- PE 320.288

Camilo Nogueira Román Uiteenlopende openbare standpunten van de verschillende
commissarissen met betrekking tot de door commissaris
Fischler voorgestelde hervorming van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

E-1743/02

Camilo Nogueira Román Het plan om FIOV-middelen volledig te gebruiken voor
het afslanken van de vissersvloot

E-1744/02

Camilo Nogueira Román Deelname van organisaties van reders en vissers aan het
debat over de hervorming van het gemeenschappelijk
visserijbeleid

E-1745/02

Camilo Nogueira Román Gevolgen van het verstrijken (op 31 december 2002) van
de overgangsperiode gedurende welke de Portugese vloot
en die van de Spaanse staat slechts beperkte toegang tot de
communautaire wateren hadden

E-1746/02

Camilo Nogueira Román De positie van de directeur-generaal Visserij van de
Commissie, de heer S. Smidt

E-1747/02

Torben Lund Mishandeling van honden en katten P-1748/02

Ian Paisley Criteria voor de beoordeling van medische hulpmiddelen E-1749/02

Maria Sanders-ten Holte en Carles-
Alfred Gasòliba i Böhm

Vooruitgang geboekt in consolidatiewerk E-1750/02

Juan Naranjo Escobar Werknemers van de Europese Centrale Bank E-1751/02

Juan Naranjo Escobar Richtlijn betreffende de belasting op spaargelden E-1752/02

Juan Naranjo Escobar Actieprogramma inzake de BTW E-1753/02

Jean Lambert en Inger Schörling Misbruik van het Europees Sociaal Fonds bij korte
opleidingen voor kamermeisjes en obers op Tenerife

E-1754/02

Hugues Martin Euro-mediterraan partnerschap E-1755/02

Bart Staes Productnormen voor fietsonderdelen E-1756/02

Erik Meijer Mogelijke uitsluiting van verkiezingen of ongelijke
behandeling van partijen op grond van programma en
ideologie als gevolg van wetsontwerp in de Slowaakse
Republiek

E-1757/02

Camilo Nogueira Román Uitlatingen van de directeur van het Spaans
Oceanografisch Instituut tijdens de twaalfde ontmoeting
van de onderzoeksorganisaties op het gebied van de
visserij, op 5 juni, in Baiona, Galicië

E-1758/02

Christos Folias Jachthaven op Lefkas E-1759/02

Christos Folias Vergunning voor de invoer van runderen E-1760/02
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Christos Folias Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)

E-1761/02

Patricia McKenna Bevordering van waterstofbrandstof uit hernieuwbare
energiebronnen en regionale programma's

E-1762/02

Elizabeth Lynne Capaciteit van de Commissie voor het behandelen van de
wetgeving inzake de gezondheid en de veiligheid

E-1763/02

Olivier Dupuis Syrië E-1764/02

Roberta Angelilli Voedingssupplementen voor gewichtsverlies E-1765/02

____________________
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VRAGENUUR (B5-0252/02) 11 juni 2002

11 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Roy PERRY Uitbreiding van Richtlijn "Kabel en satelliet" van 1993 H-0387/02

John McCARTIN Groeihormonen voor vee H-0395/02

Paulo CASACA Kartelvorming onder de suikerraffinaderijen in Europa door
toedoen van de Europese Commissie

H-0401/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Proces tegen democratische oppositieleiders in Equatoriaal
Guinee

H-0403/02

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Illegale immigratie uit Marokko naar de EU H-0404/02

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer KINNOCK

Christopher HEATON-
HARRIS

Berlaymont H-0431/02

Hr. LIIKANEN

Pat GALLAGHER Maatregelen ter bevordering van de Europese toerisme-
industrie

H-0383/02

Astrid THORS Overgang naar een open API H-0449/02

Gary TITLEY Regelgevingseffectrapportage voor KMO's H-0450/02

Mevrouw de PALACIO

Joachim WUERMELING Dramatische toename van het Oost/West-vervoer H-0364/02

Alexandros ALAVANOS Nieuwe onrechtmatige steun aan Olympic Airways H-0369/02
__________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
JUNI 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

Commissie 70 11 58 11 1 0 0 De heer MONTI
De heer BOLKESTEIN
De heer BYRNE
De heer KINNOCK
De heer LIIKANEN
Mevrouw de PALACIO

Totaal 70 11 58 11 1 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

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 34

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 27

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

De voortdurende toestroom van illegalen en
vluchtleingen naar de Europese Unie

08.04.2002 08.07.2002 17

                                                     
1 Situatie op 13.06.2002
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Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

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

Erkenning van gewetensbezwaar tegen proeven met
dieren in de Europese Unie

17.04.2002 17.07.2002 39

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS De onafhankelijkheid van de media 17.04.2002 17.07.2002 8

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

24.04.2002 24.07.2002 9

09/2002 319.290 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Yves
PIÉTRASANTA, Marialiese
FLEMMING en Myrsini ZORBA

Een Europese leseenheid voor milieubewuste
opvoeding op school

23.05.2002 23.08.2002 10

10/2002 320.179 Mario BORGHEZIO De uitroeping van 9 november tot "Dag van de vrijheid
en onafhankelijkheid van de Europese volkeren"

12.06.2002 12.09.2002 3
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BÖGE
(PPE-DE)

Situatie onderzoek in de kandidaat-lidst.
& maatregelen met het oog op hun
volledige deelneming aan het
kaderprogramma

BUDG (A) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Instandhouding & duurzame exploitatie
visserijhulpbronnen in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

BUDG (A) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Vissersvaartuigen: spoedmaatregelen
voor de sloop

BUDG (A) 20.06.02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

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

BUDG (A) 20.06.02 C5-0202/02

GUY-QUINT
(PSE)

Statuut van de ambtenaren en andere
personeelsleden van de EG

BUDG (A) 20.06.02 C5-0262/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

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

BUDG (A) 20.06.02 C5-0179/02

PAULSEN
(ELDR)

Instandhouding & duurzame exploitatie
visserijhulpbronnen in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

ENVI (A) 17.06.02

PSE-Fraktie Volksgezondheid: preventie en beperking
van risico's van drugsverslaving

ENVI (P) 17.06.02 C5-0270/02

PPE-DE-Fraktie Luchtvaart: bescherming tegen oneerlijke
tariefpraktijken van landen die geen lid
zijn van de EG

ITRE (A) 19.06.02 C5-0133/02

ROTHLEY
(PSE)

WA-verzekering motorvoertuigen JURI (P) 20.06.02 C5-0269/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Geconsolideerde jaarrekeningen JURI (P) 20.06.02 C5-0233/02

WUERMELING
(PPE-DE)

Civielrechtelijke samenwerking:
invoering Europese executoriale titel voor
niet-betwiste schuldvorderingen

JURI (P) 20.06.02 C5-0211/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Instandhouding & duurzame exploitatie
visserijhulpbronnen in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

PECH (P) 19.06.02

PPE-DE-Fraktie Visserij: structurele maatregelen,
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden
(wijz. verord. 2792/1999/EG)

PECH (P) 19.06.02

PPE-DE-Fraktie Vissersvaartuigen: spoedmaatregelen
voor de sloop

PECH (P) 19.06.02

________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: XXXIe Verslag over het
mededingingsbeleid 2001

ITRE
JURI

ECON

SEC (02) 462
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de
Raad: Alarmsysteem nr. 3/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 473
def.

Werkdocument van de diensten van de Commissie:
Voortgangsverslag Go Digital 2001-2002

ITRE SEC (02) 566
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nr. 4/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 571
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Europese Ombudsman betreffende betrekkingen met de klager inzake
inbreuken op het Gemeenschapsrecht

LIBE
PETI
JURI

COM (02) 141
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Evaluatie van de strategie voor de interne markt - 2002: De beloften
nakomen

ECON
ITRE
JURI

COM (02) 171
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Naar een thematische strategie inzake bodembescherming

AGRI
RETT
ENVI

COM (02) 179
def.

Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting
op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht

EMPL
ENVI
LIBE
JURI

COM (02) 196
def.

Verslag van de Commissie: Vierde verslag over de tenuitvoerlegging
van Verordening 3577/92 van de Raad houdende toepassing van het
beginsel van het vrij verrichten van diensten in het zeevervoer
(cabotage in het zeevervoer) (1999-2000)

RETT COM (02) 203
def.

Vijfde verslag van de Commissie aan de Raad over de situatie in de
mondiale scheepsbouwsector

ECON
ITRE

COM (02) 205
def.

_____________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

67/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de gezamenlijke verklaring
van de regering van de Republiek Indonesië en de Beweging Vrij Atjeh

die op 10 mei 2002 te Genève is ondertekend
Brussel, 17 mei 2002

De Europese Unie is verheugd over het resultaat van het overleg dat de regering van de Republiek Indonesië
en de Beweging Vrij Atjeh op 9-10 mei 2002 te Genève hebben gevoerd, en over de op 10 mei ondertekende
gezamenlijke verklaring.

De Europese Unie wil ook haar erkentelijkheid betuigen voor de door het Centre for Humanitarian Dialogue
geboden bemiddeling, alsmede voor de rol die de groep van Wijze Mannen heeft gespeeld.

De Europese Unie is verheugd over de wederzijdse erkenning van de speciale autonomiewet "Nanggroe
Atjeh Darussalam", die een uitgangspunt vormt voor een brede maatschappelijke dialoog op Atjeh, en hoopt
dat hiermee een nieuwe basis is gelegd voor een proces dat succesvol zal verlopen.

De Europese Unie roept beide partijen op om zich te houden aan de gezamenlijke verklaring, en om de
gelegenheid te baat te nemen een einde te maken aan het geweld op Atjeh door te streven naar een duurzame
regeling die gebaseerd is op de autonomie van Atjeh binnen de Republiek Indonesië.

_______________________

68/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezing van de President van de Republiek van de Unie van de Comoren

en het voortschrijdende proces van nationale verzoening
Brussel, 17 mei 2002

De Europese Unie neemt nota van het besluit waarmee, op 8 mei 2002, de verkiezingscommissie het
resultaat van de presidentsverkiezingen van de Republiek van de Unie van de Comoren bekend heeft
gemaakt en kolonel Azali Assoumani tot winnaar heeft uitgeroepen.

De EU is verheugd over deze belangrijke stap op de weg die terugvoert naar een constitutionele orde, en
roept alle partijen op de Comoren op om het proces van nationale verzoening, dat met de Fomboni-
overeenkomst van 17 februari 2000 in gang werd gezet, voort te zetten.

De Europese Unie roept de nieuwe Comorese machthebbers en de politici in dat land plechtig op om voort te
gaan met de vestiging van de democratische instellingen van de Unie van de Comoren; in dit verband
bevestigt de EU haar vastbeslotenheid om de Comoren bij te staan op de weg naar ontwikkeling en
verzoening.

________________________
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69/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente spanningen tussen India en Pakistan

Brussel, 22 mei 2002

Het voorzitterschap uit namens de EU zijn grote bezorgdheid over de verslechtering van de Indiaas-
Pakistaanse betrekkingen in de voorbije dagen. Recente terroristische aanvallen in Jammu-Kasjmir en de
militaire incidenten die zich in de voorbije 48 uur aan de grens hebben voorgedaan, kunnen niet alleen voor
de Indiase en de Pakistaanse bevolking, maar ook voor de stabiliteit in de gehele regio, een ernstige
bedreiging vormen.

De EU hoopt dat onmiddellijk stappen worden ondernomen om de huidige situatie te verbeteren, en dringt er
bij beide partijen op aan het nodige te doen om een spiraal van confrontaties waarvan de gevolgen niet te
voorzien zijn, te vermijden. In dit verband wenst de EU te benadrukken dat ons aller gemeenschappelijke
vijand het terrorisme is, waar het ook tot uiting komt en tegen wie het ook gericht is.

De Unie dringt er bij de regeringen van New Delhi en van Islamabad op aan alles in het werk te stellen om
de spanning te verminderen, als een eerste en noodzakelijke stap op weg naar de hervatting van een
vruchtbare dialoog tussen de twee landen.

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.

________________________

70/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gebeurtenissen in Kisangani

Brussel, 23 mei 2002

De Europese Unie laakt het oplaaiende geweld in de door de RCD-Goma bezette gebieden, met name in
Kisangani, alsook de onderdrukking van de Kongolese bevolking door elementen van de RCD-Goma en van
het Rwandese leger.

De Europese Unie herinnert aan de verplichtingen die voortvloeien uit de opeenvolgende resoluties van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de demilitarisering van Kisangani.

De Europese Unie wenst onder de aandacht te brengen dat zij in haar op 30 april 2002 bekendgemaakte
verklaring alle partijen bij het akkoord inzake het staakt-het-vuren van Lusaka verzocht heeft het bestand te
eerbiedigen en hen heeft opgeroepen zich te onthouden van ieder optreden dat het naderbij brengen van een
algehele oplossing van het conflict kan hinderen.

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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71/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Liberia
Brussel, 24 mei 2022

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de recente intensivering van de gevechten in Liberia en is ervan
overtuigd dat het gebruik van geweld in het land enkel kan leiden tot een verdere destabilisering, ook op sub-
regionaal niveau, en het lijden van de bevolking zal vergroten.

De Europese Unie veroordeelt de pogingen van gewapende rebellengroeperingen om de macht in Liberia
met geweld over te nemen en roept de buurlanden op hen geen steun te verlenen.

De Europese Unie moedigt alle lokale en regionale bemiddelingspogingen om de gevechten onmiddellijk te
beëindigen aan en betuigt haar steun aan de intensivering van de dialoog tussen de Unie van de rivier Mano,
ECOWAS en de organisaties van de civiele maatschappij. De Europese Unie is met name ingenomen met de
oproep tot een staakt-het-vuren van ECOWAS, die door de staatshoofden en regeringsleiders op 17 mei 2002
in Yamoussoukro is gedaan.

De Europese Unie roept alle partijen op erop toe te zien dat de humanitaire initiatieven bescherming genieten
en ervoor te zorgen dat geen burgers door de militaire operaties getroffen worden.

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.

________________________

72/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het nieuwe verdrag tussen de Verenigde Staten en de Russische Federatie

betreffende de vermindering van hun strategische kernwapenarsenalen
Brussel, 24 mei 2002

De Europese Unie is ingenomen met de aankondiging van de ondertekening door de Verenigde Staten en de
Russische Federatie van een nieuw verdrag betreffende de vermindering van hun strategische
kernwapenarsenalen.

De EU beschouwt dit verdrag als een stap voorwaarts en als een positieve bijdrage aan de inspanningen van
de internationale gemeenschap op het gebied van ontwapening en non-proliferatie. De EU hoopt dat dit
gevolgd zal worden door andere initiatieven ter versterking van de internationale veiligheid en stabiliteit.

____________________
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73/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Mali

Brussel, 7 juni 2002

De EU verheugt zich erover dat de presidentsverkiezingen die op 28 april en 12 mei hebben plaatsgevonden
in Mali in een rustig politiek klimaat zijn verlopen en dat aan deze verkiezingen is deelgenomen door alle
politieke partijen. Deze verkiezingen bevestigen hoezeer de bevolking van Mali en zijn politieke leiders
gehecht zijn aan de democratie.

De EU is in het bijzonder verheugd over de beheerstheid die kenmerkend was voor de organisatie van deze
verkiezingen en waaruit tevens de wil en de inspanningen van het Malinese volk, van de autoriteiten en van
de politieke partijen blijkt om de democratie in het land te consolideren, in een geest van tolerantie en van
nationale eenheid.

De EU heeft waardering voor de inspanningen van de Malinese instellingen om deze verkiezingen in
technisch en logistiek opzicht zo goed mogelijk te organiseren.

Gezien het trage verloop van de telling van de stemmen na de eerste verkiezingsronde en de door het
grondwettelijk hof geconstateerde onregelmatigheden, bevestigt de EU daarnaast haar wil om met de
autoriteiten en met alle betrokken partijen te blijven samenwerken om de praktische organisatie van de
volgende verkiezingsprocessen te optimaliseren. In dit verband benadrukt zij het belang van concrete
maatregelen met het oog op de parlementsverkiezingen die op 14 en 28 juli a.s. moeten plaatsvinden en die
van doorslaggevend belang zijn voor de versterking van de democratie in Mali.

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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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING

van 29 en 30 mei 2002

UITGEBRACHTE  ADVIEZEN

De volledige tekst van de EESC-adviezen staat in de elf voertalen van de EU
op de internet-site van het Comité:

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

De zitting van 29 en 30 mei 2002 werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de heer
Liikanen, lid van de Europese Commissie, die een uiteenzetting hield over "Ondernemingsbeleid en
informatiemaatschappij". Hierna volgde een algemene discussie.

http://www.cese.europa.eu
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1. STRATEGIEËN VOOR DE TOEKOMST

•  Subcomité "Naar een wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling"
 Rapporteur: de heer Ehnmark (werknemers – S)
 
– Ref.: COM(2002) 82 def. – CES 692/2002
 
– Kernpunten
 
 Het Comité doet in zijn advies een beroep op de deelnemende regeringen en
organisaties om zich vooral te richten op de totstandbrenging van wereldwijde partnerschappen en
het maken van geloofwaardige afspraken voor duurzame ontwikkeling, waarbij voorrang moet
worden gegeven aan armoedebestrijding. Dat is beter dan nog meer plechtige verklaringen. De
Wereldtop over duurzame ontwikkeling is niet bedoeld om de aanbevelingen van de Top van Rio of
de Millenniumdoelstellingen te herzien, maar om het eens te worden over maatregelen om daar
concreet werk van te maken. Het Comité staat volledig achter de inspanningen van Raad en
Commissie om de besluiten over duurzame ontwikkeling van de Europese Raad van Göteborg
(2001) naar de praktijk te vertalen. Met die besluiten heeft de EU de aanzet gegeven tot een nieuw
programma voor internationale samenwerking en daarbij voor zich zelf een hoofdrol opgeëist.
 
 Het zou rampzalig zijn als de Wereldtop uitliep op een patstelling tussen enerzijds
milieubescherming en anderzijds economische en sociale ontwikkeling. Om dit te helpen
voorkomen, moet de nadruk worden gelegd op onderling nauw verweven factoren die duurzame
ontwikkeling beïnvloeden, zoals bevolkingsgroei, milieuaantasting, armoede en economische
stagnatie. Zo zou er o.m. op moeten worden gewezen dat goede praktijken op milieugebied en het
creëren van werkgelegenheid heel goed samen kunnen gaan, met inbegrip van de bevordering van
fundamentele arbeidsrechten. Daarnaast beveelt het Comité aan de ontwikkelingslanden
daadwerkelijk betere handelsmogelijkheden en schuldverlichting te bieden, onderwijs en opleiding
hoog op de prioriteitenlijst te zetten en partnerschappen voor de opleiding van bestuurders in
ontwikkelingslanden aan te gaan, zodat ook in die landen de beginselen van good governance
worden toegepast en het ambtenarenapparaat efficiënt te werk gaat. Ten slotte stelt het Comité voor
om, net als in de EU gebeurt, met alle betrokken partijen nationale, wereldwijde of regionale
ontmoetingen te organiseren, waardoor de bevordering van en het toezicht op duurzame
ontwikkeling een zaak van iedereen wordt.
 
– Contactpersoon: de heer Hull
 (tel. 00 32 2 5469350: e-mail: robert.hull@esc.eu.int)
 

mailto:robert.hull@cese.europa.eu
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•  Coördinatie van het economisch beleid
 Rapporteur: mevrouw Konitzer (werknemers-D)
 
– Ref.: verkennend advies – CES 688/2002
 
– Kernpunten
 

Dit advies is opgesteld op verzoek van de voorzitter van de Commissie, de heer Prodi. Met
het oog op de Conventie zou moeten worden nagegaan welke wijzigingen in het hoofdstuk "Economisch
beleid" van het Verdrag zinvol kunnen zijn. Daarbij zouden vooral de volgende punten in overweging
moeten worden genomen:

 
•  in de Verdragstekst zou duidelijker tot uitdrukking moeten worden gebracht dat met

economisch beleid een wezenlijke bijdrage moet worden geleverd aan de verwezenlijking
van de werkgelegenheids- en groeidoelstellingen;

•  het Gemeenschapsbelang kan beter worden behartigd als de Commissie weer het recht
krijgt om voorstellen te doen voor de op te stellen globale richtsnoeren voor het economisch
beleid;

•  de rol van het Parlement dient te worden versterkt: verplichte raadpleging of co-decisie bij
meerderheidsbesluitvorming in de Raad;

•  verplichte raadpleging van het EESC;
•  wijze waarop de macro-economische dialoog in het Verdrag kan worden verankerd en de

vraag in hoeverre dat wenselijk is;
•  betere definitie van rol en samenstelling van het Comité en van de samenwerking van het

Comité met andere instanties;
•  de wenselijkheid om de Eurogroep met een eigen beslissingsbevoegdheid in het Verdrag te

verankeren.
 
 Het EESC is bereid de in dit advies aangekaarte problemen verder uit te diepen en
zonodig voorstellen voor Verdragswijzigingen uit te werken.
 
– Contactpersoon: Mevrouw LINDAHL
 
 (tel. 00 32 2 5469254; e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
 2. SOCIALE MAATREGELEN EN INDICATOREN
 
•  Opties voor de hervorming van de pensioenstelsels
 Rapporteur: Mevrouw CASSINA (werknemers-I)
 Co-rapporteur: de heer BYRNE (werkgevers-IRL)
 
– Ref.: verkennend advies – CES 686/2002

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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– Kernpunten
 
 In een brief van de heer PRODI, Commissievoorzitter, aan de heer Frerichs,
voorzitter van het EESC, heeft de Commissie het EESC verzocht in een verkennend advies nader
onderzoek te verrichten naar opties voor de hervorming van de pensioenstelsels.
 
 Het Comité bevestigt de opmerkingen in zijn recente adviezen over “Economische
groei, fiscaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregelingen in de EU” en de “Mededeling van de
Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité:
Ondersteuning van de nationale strategieën ten behoeve van veilige en betaalbare pensioenen door
middel van een geïntegreerde benadering” en in andere, rechtstreeks of indirect met de
problematiek van pensioenregelingen verband houdende adviezen, en verdiept zijn analyse vanuit
de volgende vier invalshoeken: sociale haalbaarheid van pensioenregelingen gezien de nieuwe
behoeften van de veranderende werkgelegenheid, maatregelen ter verlenging van de
beroepsactiviteit, maatregelen met het oog op betaalbaarheid en aanbevelingen voor de beginfase
van de open coördinatiemethode.
 
 Volgens het Comité is de actieve en bewuste medewerking van goed ingelichte
sociale actoren een conditio sine qua non voor de aanpassing, modernisering of hervorming van
pensioenstelsels: dan alleen worden immers de voorwaarden geschapen voor de consensus die
nodig is om de noodzakelijke nationale keuzen te maken.
 
– Contactpersoon: mevrouw BARBESTA
 (tel: 00 32 2 5469510; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Sociale indicatoren
 Rapporteur: mevrouw CASSINA (werknemers-I)
 
– Ref.: initiatiefadvies – CES
 
– Kernpunten
 
 Het Comité toont zich bijzonder ingenomen met de werkzaamheden van het Comité
voor sociale bescherming (CPS) en bevestigt zijn bereidheid om ook in de toekomst te blijven
samenwerken en die werkzaamheden verder te ondersteunen, omdat die handelwijze het meest
aangewezen is om voor een doeltreffende ontwikkeling van nationale actieplannen (NAP) tegen
uitsluiting te zorgen. Het is vooral erg te spreken over de keuze voor een dynamische benadering,
waarbij het mogelijk is indicatoren bij te sturen en verder uit te werken. Belangrijk is echter wel na
te gaan of die indicatoren qua omschrijving, c.q. inhoud, transparantie en aanvaardbaarheid niets te
wensen overlaten en of enkele daarvan op korte termijn nadere verduidelijking behoeven. Het
Comité stelt vast dat de meeste indicatoren inkomensindicatoren zijn, waardoor een wanverhouding
kan ontstaan t.a.v. de indicatoren waarbij de kwalitatieve aspecten van sociale uitsluiting worden
gemeten en vergeleken.
 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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 In het vervolg dient voorrang te worden gegeven aan indicatoren waaraan de
deelname aan het maatschappelijk verkeer en de toegang tot dienstverlening, met name tot de
gezondheidszorg, wordt getoetst. De indicatoren voor de beoordeling van kennis en vaardigheden
zouden moeten worden aangevuld en verfijnd. Aan de definitie van de indicator inzake "het
percentage lage inkomens na overdrachten, naar meest voorkomende beroepsstatus" zou een
verwijzing moeten worden toegevoegd naar uitgesproken ongeregelde activiteiten, incidentele
werkzaamheden en niet-officieel geregistreerde activiteiten (illegaal of "zwart" werk). De indicator
"levensverwachting" moet worden losgekoppeld van de door Eurostat al aan de lidstaten verstrekte
indicator "autonome levensverwachting (levensverwachting zonder handicaps)".
 
– Contactpersoon: mevrouw JOHANSSON
 (tel. 00 32 2 5469619; e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Sociale voorschriften/wegvervoer

Rapporteur: de heer GARCÍA ALONSO (werkgevers – E)

 
– Ref.: COM(2001) 573 def. – 2001/0241 COD – CES 678/2002
 
– Kernpunten
 
 Het Comité stemt in met het Commissievoorstel houdende wijziging van
Verordening 3820/85 om de harmonisatie van bepaalde in die verordening opgenomen
voorschriften inzake rij- en rusttijden en pauzes in verband met de invoering van de digitale
tachograaf, te vergemakkelijken, maar suggereert daarbij wel een aantal aanpassingen ter
verduidelijking en verbetering van de toepassing van de nieuwe verordening.
 
 Het is ermee ingenomen dat vervoersondernemingen krachtens de nieuwe
voorschriften voortaan de verantwoordelijkheid hebben om hun chauffeurs in de gelegenheid te
stellen om zich aan de rijtijden houden. Daarmee is meer duidelijkheid geschapen in de
taakverdeling tussen chauffeur en werkgever wat de totale dagelijkse rij-activiteit betreft, zelfs
wanneer door meer dan één lidstaat wordt gereden.
 
 Het pleit voor verdere vermindering van het aantal in de verordening ingelaste
uitzonderingen en suggereert het toepassingsgebied ervan tot goederenvervoer over de weg door
voertuigen met een toegelaten maximumgewicht van meer dan 2,0 ton uit te breiden. Ten slotte
adviseert het Comité de Commissie te overwegen om de sociale partners van het wegtransport bij
de werkzaamheden van het nieuwe speciale adviescomité voor de uitvoering van en controle op de
nieuwe gewijzigde verordening te betrekken.
 
– Contactpersoon: de heer Del Fiore
 (tel. 00 32 2 5469794; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 3. INTERNE MARKT
 
•  Autoverkoop
 Rapporteur: de heer REGALDO (werkgevers – I)
 
– Ref.: PB C 67 van 16 maart 2002 – CES 676/2002
 
– Kernpunten
 
 De overeenkomsten over de distributie en de service na verkoop van
motorvoertuigen in de gemeenschappelijke markt worden, wat het bepaalde in artikel 81 van het
Verdrag betreft, juridisch geregeld bij Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie. Deze
verordening verstrijkt op 30 september 2002. De Commissie dient dus een besluit te nemen over de
voorschriften die vanaf 1 oktober 2002 voor de distributie van motorvoertuigen zullen gelden.
 
 In onderhavige ontwerp-verordening worden maatregelen voor de distributie van
nieuwe motorvoertuigen en  de service na verkoop voorgesteld. Daarnaast behelst dit voorstel regels
voor onafhankelijke herstellers.
 
 Het Comité stelt vast dat de Commissie met dit voorstel voor een
groepsvrijstellingsverordening de motorvoertuigensector een innoverend instrument wil aanreiken,
waarmee de veranderingen op de markt en de eisen van de consument beter kunnen worden
geïnterpreteerd en daarop beter kan worden ingespeeld.
 
 Het strekt tot tevredenheid dat tal van aanbevelingen uit het eerdere advies van het
Comité over deze problematiek in het nieuwe voorstel zijn terug te vinden. Doel daarvan is niet
alleen naar een doeltreffende concurrentie op de markt te streven, maar ook tegemoet te komen aan
de noodzaak om de consument adequate bescherming te bieden gezien het specifieke karakter van
het consumptiegoed "auto", dat als middel om de gebruiker mobiliteit te verzekeren aan de nodige
kwaliteits- en veiligheidseisen moet voldoen en de nodige garanties moet bieden.
 
 De kanttekeningen die het Comité plaatst, zijn bedoeld om het regelgevingskader
van deze complexe verordening, die van toepassing is op een in de Europese sociaal-economische
context gevoelige sector, bij te sturen, beter te definiëren en aan te vullen.
 
 Met de nieuwe verordening zou een instrument moeten worden gecreëerd waarmee
het welzijn van de consumenten een concrete verbetering ondergaat doordat hun in de gehele
interne markt een ruimere keuze aan producten en diensten wordt geboden. In lijn daarmee wordt er
tevens naar gestreefd dat (vooral kleine en middelgrote) ondernemingen in een op groei en
werkgelegenheid gericht duurzaam concurrentieklimaat met een hoge mate van rechtszekerheid
kunnen opereren.
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– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos
 (tel: 00 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
•  Verkoopsbevordering
 Rapporteur: de heer DIMITRIADIS (werkgevers-Gr)
 
– Ref.: COM(2001) 546 def. – 2001/0227 COD – CES 689/2002
 
– Kernpunten

Verkoopsbevordering is een essentieel instrument voor het in de handel brengen van
goederen en diensten. Daaronder vallen alle vormen van kortingen, aanbiedingen, geschenken,
prijsvragen en spelen.

Verkoopsbevordering is verder van cruciaal belang voor de ontwikkeling van
grensoverschrijdende handel in producten en diensten binnen de interne markt. Dit geldt met name
voor innoverend MKB op zoek naar rendabele afzetmogelijkheden.

Met onderhavig Commissievoorstel voor een verordening wordt de opheffing van de
op dit gebied bestaande belemmeringen op de interne markt beoogd.

Het Comité verzoekt de Commissie het voorstel voor een verordening volledig te
herzien overeenkomstig de opmerkingen in dit advies, en de resultaten van de maatschappelijke
discussie over het Groenboek inzake consumentenbescherming af te wachten en daarbij de
samenhang tussen de diverse EU-beleidslijnen niet uit het oog te verliezen.

Mocht de Commissie toch besluiten dit wetsvoorstel aan de Raad voor te leggen, dan
doet het EESC de volgende aanbevelingen:

a) de mogelijkheid van verkoop onder de kostprijs moet volledig uit de verordening worden
geschrapt en er mag geen enkele andere mogelijkheid tot dergelijke verkoop worden geboden;

b) er moeten zeer strenge en specifieke maatregelen ter bescherming van consumenten worden
genomen door een verbod in te stellen op de reclame voor geneesmiddelen en tabak. Ten
aanzien van jongeren en minderjarigen moeten beschermende maatregelen worden genomen om
een stijging van het gebruik van alcoholhoudende dranken en geneesmiddelen te voorkomen;

c) kinderen moeten afdoende worden beschermd tegen het verzamelen, buiten hun medeweten,
van persoonlijke gegevens;

d) onderhavige mededeling van de Commissie moet de aanzet geven voor een regelmatige follow-
up van deze problematiek en er moet worden voorzien in een blijvende mogelijkheid tot
aanpassing wanneer de veranderde omstandigheden op de interne markt zulks vereisen;

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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e) alles moet in het werk worden gesteld om kleine en middelgrote ondernemingen die inzake
verkoopbevordering over mogelijkheden beschikt en plannen terzake koesteren, er bewust van
te maken dat zij hun aanwezigheid in een Europese en internationale context moeten verzekeren
door verkoopbevorderende praktijken en de toepassing van nieuwe technologieën;

f) de Commissie moet bij toekomstige acties voorzien in de nodige coördinatie op
wetgevingsgebied en de instelling van doeltreffende controleregelingen in de lidstaten waarmee
de toepassing van de regels inzake eerlijke concurrentie op de interne markt moet worden
gegarandeerd;

g) de in de bijlage aangegeven basisverplichtingen inzake informatie moeten worden gecodificeerd
en in de verordening worden opgenomen. Ook moet worden verduidelijkt hoe de informatie
moet worden verstrekt in geval van detailverkoop die voornamelijk in winkels plaatsvindt, of
verkoop via andere kanalen (b.v. televisie of langs elektronische weg);

h) de bepalingen van de verordening moeten gelden voor verkoopspraktijken van zowel
particuliere ondernemingen als ondernemingen die, ruim geïnterpreteerd, tot de openbare sector
behoren.

– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos
 (tel. 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Informatisering van douanecontroles

Rapporteur: de heer WILLKINSON (werkgevers-VK)

 
– Ref.: COM(2001) 466 def. – 2001/0185 COD – CES 673/2002
 
– Contactpersoon: de heer Andersen
 (Tel: 00 32 2 5469258; e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 

•  Landbouwtrekkers
 
 Rapporteur: de heer LEVAUX (werkgevers - F)
 
– Ref.: COM(2002) 6 def. – 2002/0017 COD – CES 674/2002
 
– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos
 (Tel: 00 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE44

Bulletin 01.07.2002 - NL- PE 320.288

 4. GEZONDHEID EN VEILIGHEID
 
•  Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

 Rapporteur: mevrouw THOMAS (diverse werkzaamheden – VK)
 
– Ref.: COM(2001) 425 def. – 2001/0173 COD – CES 694/2002
 
– Kernpunten
 
 Het EESC is in het algemeen ingenomen met het initiatief van de Commissie om de
huidige regelgeving te verduidelijken en uit te breiden. Haar voorstel gaat over de vergunningen
voor gebruik en consumptie en de etikettering van producten die reeds strenge controles inzake
gezondheids- en milieurisico's hebben ondergaan. De nieuwe voorschriften verhogen de
transparantie: de etikettering van GGO's in de voedselketen wordt uitgebreid en de keuze van de
consument wordt verbeterd. Zeer positief is ook dat diervoeders voortaan ook regelmatig zullen
worden gecontroleerd. In Europa, waar een moratorium van kracht is op vergunningen voor het op
de markt brengen van nieuwe GGO´s, staat de meerderheid van de burgers echter niet open voor
genetisch gemodificeerd voedsel.
 
 Het EESC meent dat de etikettering van genetisch gemanipuleerde producten dient te
worden uitgebreid tot alle levensmiddelen en diervoeders die met behulp van GGO´s zijn
geproducerd. Door deze uitbreiding krijgen consumenten volledig inzicht in de toepassing (of niet)
van gentechnologie in de gehele voedselproductieketen, zodat hun keuze met kennis van zaken kan
worden gedaan. Het onderschrijft verder het voorstel om alle levensmiddelen en voedselproducten
die een onvoorzien gehalte van 1% of meer aan genetisch gemanipuleerd materiaal bevatten, als
"genetisch gemanipuleerd" te beschouwen. Ook adviseert het een reeks voorschriften uit te werken
voor genetisch gemanipuleerde producten die uit landen worden ingevoerd waar die goedgekeurd
zijn, maar die niet in de EU zijn toegestaan. Ten slotte meent het Comité dat producten die worden
voortgebracht zonder dat de drempelwaarde van 1% GGO-bestanddelen in de productieketen ooit
wordt overschreden, in de toekomst door de consument net zo goed als kwaliteitsproducten zullen
worden beschouwd als bijvoorbeeld bepaalde streekproducten, scharreleieren of biologische
producten.
 
– Contactpersoon: de heer Kind
 (tel: 00 32 2 5469111; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  Gevaarlijke stoffen – CMR
Rapporteur: de heer COLOMBO (werknemers – I)

 
– Ref.: COM(2002) 70 def. – 2002/0040 COD – CES 675/2002
 
– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos
 (tel.: 00 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 5. MILIEU
 
•  Verpakkingsafval
 Rapporteur: de heer ADAMS (diverse werkzaamheden – VK)
 
– Ref.: COM(2001) 729 def. – 2001/0291 COD – CES 681/2002

– Kernpunten

 Het EESC staat volledig achter Richtlijn 94/62/EG. Deze richtlijn is voor de lidstaten
een belangrijke motor om systemen voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval in te
voeren en om de burgers inzicht te geven in de rol van verpakkingen.
 

Het EESC stelt vast dat in de afgelopen vijf jaar met de invoering van specifieke,
gedifferentieerde nationale wetgeving en met de maatregelen van de verpakkings- en recycling-,
terugwinning- en afvalverwerkingsindustrie al heel wat is bereikt. Aan de recycling van verpakkingsafval
kleeft echter nog steeds een aantal problemen. Het EESC dringt daarom aan op een pro-actief beleid waarbij
producenten, gebruikers en afvalverwerkingsbedrijven worden betrokken en rekening wordt gehouden met
hun beperkte economische speelruimte. Het pleit er daarom voor dat de volgende stappen worden genomen:

 
– meer steun voor onderzoek en innovatie en voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor

de terugwinning van verpakkingsafval;
– ontwikkeling van nieuwe markten voor gerecycleerde materialen;
– vaststelling van CEN-normen voor de gerecycleerde materialen;
– de diverse "verpakkingsketens" moeten verantwoordelijk worden gesteld voor hun activiteiten;
– er moet een constructieve dialoog met de consumenten/burger worden aangegaan;
– het statistische controlesysteem van de EU dient voortdurend te worden verbeterd.
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– Contactpersoon: mevrouw Calamandrei
 (tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Ecopuntensysteem/Oostenrijk
 Rapporteur: de heer KIELMAN (werkgevers – NL)
 
– Ref.: COM(2001) 807 def. – 2001/0310 COD –CES 691/2002
 
– Kernpunten

 Het Comité gaat akkoord met het voorstel om het ecopuntensysteem van 2003 ook in
2004 te blijven toepassen. Dit voorstel dient als een tussentijdse oplossing te worden beschouwd in
afwachting van de goedkeuring van het kadervoorstel inzake tarifering van het gebruik van
infrastructuur. Het Comité acht het aanvaardbaar dat vanaf 2004 hetzelfde aantal ecopunten ter
beschikking staat van de 15 EU-landen als in het jaar 2003 en dat de 108%-regel voor het aantal
daadwerkelijk gereden ritten niet meer van toepassing is. Het Comité vindt echter dat het bepaalde
in art. 3, lid 3, geschrapt dient te worden, aangezien het naar zijn oordeel niet als geldige
rechtsgrondslag kan dienen voor de voorgestelde automatische verlenging van het
ecopuntensysteem tot 2005 of 2006 indien bovengenoemde kaderrichtlijn niet wordt goedgekeurd.
Ten slotte beveelt het Comité aan op korte termijn werk te maken van de afspraak om transitoroutes
voor het goederenvervoer per spoor aan te bieden, milieuvriendelijkere vrachtwagens fiscaal te
bevoordelen en op Europees niveau een systeem te ontwikkelen waarbij, meer dan nu het geval is,
de mate van milieuvriendelijkheid van het vervoermiddel de transportkeuze beïnvloedt.
 
– Contactpersoon: de heer Jantscher
 (tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
•  Handel in broeikasgasuitstootrechten

 Rapporteur: de heer GAFO FERNÁNDEZ (werkgevers – E)
 
– Ref.: COM(2001) 581 def. – 2001/0245 COD – CES 680/2002

– Kernpunten
 
 Het ESC heeft altijd zonder enige reserve achter de goedkeuring en ratificatie van dit
Protocol gestaan. Hoewel het ESC het dus met het uiteindelijke doel van het richtlijnvoorstel eens
is, wil het er toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen.
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 Ten eerste moet met de Richtlijn niet worden beoogd om op een kostenefficiëntere
manier te zorgen voor een geringere uitstoot van broeikasgassen, maar om deze emissies op een
kostenefficiënte manier en met zo weinig mogelijk gevolgen voor het concurrentievermogen en de
werkgelegenheid in de EU terug te dringen. Ten tweede heeft het ESC de nodige twijfels over de
bindende toepassing van de Richtlijn in de periode 2005-2008 (vóór de formele inwerkingtreding
van het Protocol van Kyoto). Ten derde acht het ESC het niet juist om andere broeikasgassen van de
Richtlijn uit te sluiten, en om vanaf 2008 de twee andere flexibiliteitsmechanismen van het Protocol
buiten beschouwing te laten.
 
– Contactpersoon: de heer KIND
 (tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
•  Communautair kader voor geluidsclassificering van civiele subsonische vliegtuigen

 Rapporteur: de heer GREEN (werkgevers –DK)
 
– Ref.: COM(2001) 74 def. – 2001/0308 (COD) – CES 677/2002

– Contactpersoon: de heer LOBO
 (tel.: 00 32 5 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
 6. IMMIGRATIE EN JUSTITIE
 
•  Open coördinatiemethode voor het immigratie- en asielbeleid

 Rapporteur: mevrouw zu EULENBURG (diverse werkzaamheden – D)
 
– Ref.: COM(2001) 710 def. + 387 def. – CES 684/2002

– Kernpunten
 
 Het Comité stemt in met de invoering van een open coördinatiemethode in het
immigratie- en asielbeleid, maar zou het betreuren als de toepassing daarvan ertoe zou leiden dat de
verdere uitbouw van het wetgevingskader wordt stopgezet.
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 Niettemin vindt het Comité dat de open coördinatiemethode gedifferentieerd moet
worden toegepast om met de specifieke vereisten van resp. het immigratiebeleid en het asielbeleid
rekening te houden.
 
 Het Comité dringt erop aan actiever en sneller werk te maken van het openstellen
van legale immigratiekanalen en beklemtoont dat het welslagen van een gemeenschappelijk
immigratiebeleid ontegenzeglijk afhangt van de mate waarin immigranten zich in het gastland
weten te integreren.
 
 Wat het asielbeleid aangaat stemt het Comité in met de voorgestelde maatregelen,
die tot een doeltreffend asielstelsel moeten leiden.
 
– Contactpersoon: de heer BROMBO
 (tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
•  Verblijfstitel voor slachtoffers van mensenhandel

 Rapporteur: de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers – E)
 

– Ref.: COM(2002) 71 def. - 2002/0043 (CNS) – CES 690/2002

 Kernpunten
 
 De voorgestelde richtlijn is volgens het Comité een stap in de goede richting, maar
de doeltreffendheid ervan zou aan de hand van de volgende wijzigingen nog kunnen worden
vergroot:
 
– de voorgestelde geldigheidsduur van de verblijfstitel zou moeten worden verlengd tot een jaar;
– wanneer één persoon uit een groep met de autoriteiten samenwerkt, dient ook aan de anderen de

kans te worden geboden met de autoriteiten samen te werken;
– de maatschappelijke organisaties moeten een grotere rol gaan spelen;
– ook de slachtoffers van extreme vormen van uitbuiting dienen in de werkingssfeer van de

richtlijn te worden meegenomen;
– ook de gezinsleden van de persoon die met de autoriteiten samenwerkt moeten een verblijfstitel

krijgen;
– de voorwaarden voor minderjarige slachtoffers moeten worden verbeterd.
 
– Contactpersoon: de heer BROMBO
 (tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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•  Minimumnormen vluchtelingenstatus
 Rapporteur: mevrouw LE NOUAIL (werknemers – F)

 
– Ref.: COM(2001) 510 def. - 2001/0207 CNS – CES 683/2002

– Kernpunten
 
 Het voorstel om voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire
beschermingsstatus gemeenschappelijke minimumnormen goed te keuren, is in het Comité positief
ontvangen. Wel pleit het Comité ervoor dat de gunstigste nationale regels behouden blijven.
 
 Het Comité steunt dit initiatief van de Commissie, en met name de voorstellen
inzake de gelijke behandeling t.a.v. EU-onderdanen, de aanvullende bescherming voor personen
wier asielaanvraag niet uit hoofde van de in het Verdrag van Genève opgenomen gronden kan
worden erkend, maar die toch internationale bescherming hebben, en de uitbreiding van de
bescherming tot personen die vervolgd worden door niet-overheidsactoren.
 
 Het Comité betreurt dat de Commissie op bepaalde vlakken onderscheid maakt
tussen personen met het statuut van vluchteling en personen die aanvullende bescherming genieten.
Voorts beklemtoont het dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het gezin en aan de
specifieke vormen van vervolging waarvan vrouwen het slachtoffer kunnen zijn.
 
– Contactpersoon: de heer BROMBO
 (tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
 
 
•  Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken

 Algemeen afdelingsrapporteur: de heer CAVALEIRO BRANDÃO (werkgevers –P)
 

– Ref.: COM(2002) 13 def. – 2002/0020 CNS – CES 687/2002
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– Kernpunten
 
 Het Comité staat zeer positief tegenover het voorstel van de Commissie.
 
 Toch vestigt het de aandacht op de volgende aspecten, die nadere overweging
vergen:
 
– toegang tot de rechter is een fundamenteel burgerrecht, wat impliceert dat de rechtsbijstand

toegankelijk moet zijn voor alle burgers die hun gewone verblijfplaats in een lidstaat hebben,
ongeacht de regelmatigheid van hun situatie;

– er moet ook rechtsbijstand worden verleend als de uitvoering van een beslissing plaatsvindt in
een andere lidstaat dan die waar de zaak wordt behandeld;

– om de belangen van de burger veilig te stellen mag juridisch advies enkel worden verstrekt door
personen die hiervoor speciaal zijn opgeleid, nl. door advocaten;

– bedrijven die het zich financieel gezien niet kunnen permitteren, mogen niet worden uitgesloten
van rechtsbijstand;

– het zou de werking van het beoogde stelsel ten goede komen indien een "lingua franca" wordt
ingevoerd en de informaticasystemen en software van de bevoegde instanties die binnen een
netwerk onderling contact hebben, op elkaar worden afgestemd;

– er moeten voldoende praktische en financiële middelen voorhanden zijn om de burgers op de
hoogte te brengen van het bestaan van deze regeling en om de nodige cursussen te organiseren
voor de beroepskringen die in de praktijk met deze regeling moeten gaan werken.

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

 *
 

 *          *
 
 
 7. REGIONAAL BELEID EN TRANSEUROPESE NETWERKEN
 
•  Ultraperifere regio's

 Rapporteur: mevrouw LOPEZ ALMENDARIZ (werkgevers – E)
 

– Ref.: Initiatiefadvies – CES 682/2002
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– Kernpunten
 
 De Europese Commissie moet de beloften die zij in het verslag van maart 2000 heeft
gedaan, gestand doen en de mogelijkheden van art. 299, lid 2, volledig benutten. Per slot van
rekening is dat de geschikte rechtsgrondslag voor maatregelen die in afwijking van het gewone
communautaire recht ter compensatie van de nadelen van de perifere ligging en ter bevordering van
de ontwikkeling van de ultraperifeer gelegen regio's kunnen worden genomen.
 
 Het Comité is van mening:
 
− dat er dringend een alomvattende strategie voor de ultraperifere regio's moet worden

uitgewerkt, met duidelijk omschreven beginselen, doelstellingen, middelen en aan een
tijdschema gekoppelde maatregelen;

− dat een dergelijke strategie tegen de achtergrond van de globalisering en de uitbreiding –
waardoor de aandacht van de EU naar het oosten verschuift – nog noodzakelijker wordt;

− dat een nieuwe fase in de communautaire aanpak ten gunste van de UPR's moet worden ingeluid,
die in vergelijking met de traditionele aanpak tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit
van de maatregelen zal leiden; er moet worden gekozen voor de juiste rechtsgrondslag, zodat ten
gunste van de UPR's van het gemene communautaire recht kan worden afgeweken of dit recht
kan worden aangepast en de basis kan worden gelegd voor een écht communautair beleid ten
voordele van de ultraperifere regio's;

− dat het criterium "ultraperifere ligging" in elke fase van uitvoering van het communautair beleid
in aanmerking moet worden genomen.

 
– Contactpersoon: de heer ALLENDE
 (tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
•  TEN-Telecom

 Rapporteur: de heer RETUREAU (werknemers – F)
 

– Ref.: COM(2001) 742 def. - 2001/0296 (COD) – CES 679/2002

– Contactpersoon: de heer DEL FIORE
 (tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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 8. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
 
•  O&TO-programma – Wijziging

Rapporteur: de heer BERNABEI (werkgevers – I)

 
– Ref.: COM(2001) 279 def. + 594 def. – CES 693/2002
 
– Kernpunten
 
 De in het voorstel voor het zesde kaderprogramma voor O&O vervatte maatregelen
zijn grotendeels terug te vinden in de onderhavige Commissievoorstellen betreffende de specifieke
programma's (waaronder drie voor het EG-kaderprogramma en twee voor het kaderprogramma van
EURATOM), waarvan de bedoeling is dat daarmee het toepassingsgebied van het zesde
kaderprogramma voor O&O, qua thema's, doelstellingen en onderzoeksactiviteiten, verder wordt
verduidelijkt, uitgebouwd en toegelicht.
 
 Het standpunt van het EESC blijft geheel in lijn met al zijn eerder over onderzoek
uitgebrachte algemene adviezen. Daarenboven wijst het – verwijzend naar de katalysator-werking
van de specifieke programma's voor het concurrentievermogen en de integratie van de verschillende
belanghebbende Europese kringen op alle niveaus - nogmaals op de noodzaak om het budget ervan
op de middellange termijn met circa 50% te verhogen.
 
 Ten slotte doet het enkele concrete, gedetailleerde aanbevelingen voor ieder
afzonderlijk programma, met als doel te komen tot een solide, samenhangend EU-beleid en een
offensieve strategie, met een dienovereenkomstige herschikking van de specifieke programma's. In
een dergelijke strategie zijn vooral kleinschalige projecten en de garantie dat kleine en middelgrote
ondernemingen aan de programma's kunnen deelnemen, van groot belang.
 
– Contactpersoon: mevrouw FULAR

(tel.: 00 32 2 5469044; e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
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