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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
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ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

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

20/02 Situatie legionella in het LOW-gebouw

23/02 Belangrijke mededeling van de medische dienst in verband met
 een epidemie van de Q-griep in Chamonix (Frankrijk)

24/02 Installatie van PROTON-terminals in de zelfbedieningsrestaurants ASP en PHS
in Brussel en afschaffing van de koffiebediening in het zelfbedieningsrestaurant ASP
tussen 12.00 en 14.30 uur

25/02 To report faults defects in the functioning of in Parliament's buildings , please use
a form available on "Europarl Inside" at the following address:
 http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm

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

____________________

http://www4;/
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

ONTSLAGNEMING VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE IN HET EUROPEES
PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 1 september 2002.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 2 september 2002 akte genomen van deze
ontslagneming.

_______________

EINDE VAN HET MANDAAT VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGDE IN HET EUROPEES
PARLEMENT

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 2 september 2002 akte genomen van de benoeming
van:

mevrouw Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES)

als lid van de Spaanse regering.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement eindigt haar mandaat bij het Europees Parlement met
ingang van 10 juli 2002.

_______________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 2 september 2002 akte genomen van de
verkiezing van:

de heer  Marcelino OREJA  ARBURÚA

ter vervanging van mevrouw Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES), met ingang van 23 juli
2002.

_______________

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN BELGISCHE
AFGEVAARDIGDE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 2 september 2002 akte genomen van de
verkiezing van:

de heer Jan DHAENE

ter vervanging van de heer Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE), met ingang van 1 september
2002.

_______________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 13.09.2002

Indiener Onderwerp Nr.

Jillian Evans Vervolging van hulpverleners in Guatemala E-2415/02

Baroness Sarah Ludford Paardentransport E-2416/02

Margrietus van den Berg Blokkering internationale voedselhulp voor delen van de
bevolking van Zimbabwe door President Robert Mugabe

E-2417/02

Caroline Jackson Toepassing van de communautaire wetgeving betreffende
etikettering door de Nederlandse overheid

E-2418/02

Erik Meijer Vermijden Europese betrokkenheid bij oorlogsplannen
van VS in Irak

E-2419/02

Marco Cappato Nieuwe humanitaire steun voor Noord-Korea P-2420/02

Olivier Dupuis Eventuele executie van de heer Omori Katsuhisa in Japan E-2421/02

Brigitte Langenhagen Overcapaciteit in Nederland in het segment
garnalenkotters

E-2422/02

Olivier Dupuis Verdwijning van de eerwaarde heer Thich Tri Luc (Pham
Van Tuong)

E-2423/02

Alexandros Alavanos Jaarlijkse vakantie voor Griekse werknemers E-2424/02

Alexandros Alavanos Grieks katoen E-2425/02

Olivier Dupuis Afschaffing van onderwijs in het Oejgoers op de
universiteiten in oostelijk Turkestan (Xinjiang)

E-2426/02

Erik Meijer Bevordering van afzet van medicijn tegen schimmelnagels
door publieksreclame die huisartsen onder druk zet om het
zonder noodzaak voor te schrijven

E-2427/02

Erik Meijer Nieuwe trend gericht op voordelen en kostenbesparing
door infrastructuur en exploitatie van spoorwegen samen
te voegen in plaats van ze te scheiden

E-2428/02

Erik Meijer Toelating van ongevraagde elektronische reclamepost in
strijd met bepalingen ten gunste van 'opt-in' systeem in
nieuwe richtlijn

E-2429/02

Graham Watson Etherische oliën E-2430/02

Graham Watson Inspuiten van melkvee met groeihormoon E-2431/02

Graham Watson Postdiensten E-2432/02

Ian Hudghton Beheer van visbestanden in de Noordzee E-2433/02
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Ian Hudghton Uitblijven van maatregelen van de Commissie die
gebaseerd zijn op gedegen en controleerbare
wetenschappelijke kennis in de visserijsector

E-2434/02

Christoph Konrad Uiteenlopende leeftijdsgrenzen met betrekking tot
benoeming en werkzaamheden van notarissen in de EU

E-2435/02

Christopher Heaton-Harris Vermeend wanbeheer van financiële middelen door de
Europese Gemeenschappen

E-2436/02

Cecilia Malmström Criteria voor de toekenning van subsidie uit begrotingslijn
A-3029

E-2437/02

Olivier Dupuis Arrestatie en gevangenzetting van een vrouw en twee
kinderen van acht en twee jaar in Tunesië

E-2438/02

Erik Meijer Overeenkomst tussen Microsoft en de Amerikaanse FTC
over het niet-gebruiken van ingezamelde gegevens en de
komende EU-evaluatie

E-2439/02

Erik Meijer Achterstelling van Koerdisch Noord-Irak ten opzichte van
het regime in Bagdad bij de uitvoering van het olie-voor-
voedselprogramma van de VN

E-2440/02

Olivier Dupuis Afschaffing van de doodstraf in Taiwan E-2441/02

Marco Cappato Rapport van de Algemeen Controleur van de
Colombiaanse Republiek over het Plan Colombia

E-2442/02

Marco Cappato Rapport van de Algemeen Controleur van de
Colombiaanse Republiek over het Plan Colombia

E-2443/02

Christel Fiebiger Verklaring van commissaris Franz Fischler over de
rechtstreekse betalingen aan grote landbouwbedrijven

E-2444/02

Olivier Dupuis 16 leden van de Falun Gong-beweging in Hongkong
veroordeeld

E-2445/02

Nirj Deva GATS-onderhandelingen E-2446/02

Glyn Ford Bescherming van personen die alleen werken E-2447/02

Erik Meijer Voorbereiding van een groot mijnbouwproject in
Roemeens Transsylvanië waarbij met behulp van giftig
cyanide goud wordt gewonnen

E-2448/02

Erik Meijer Contacten met Wereldbank, Roemeense regering en
actiegroep Alburnus Maior om ontstaan van giftig
rampgebied in Transsylvanië te vermijden

E-2449/02

Erik Meijer Snelle slijtage van eurobiljetten door bezuinigingen op
papier en vernislaag

E-2450/02
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Erik Meijer Maatregelen tegen huidige en toekomstige verhogingen
van de consumentenprijzen als gevolg van de invoering
van de euro

E-2451/02

Alexandros Alavanos Arbeids- en verzekeringsrechten van bewakingspersoneel
van scholen

E-2452/02

Alexandros Alavanos Invrijheidstelling van de Turks-Cypriotische journalisten
Sener Levent en Memduh Ener

E-2453/02

Olivier Dupuis Verzoekschrift van 21 vooraanstaande Vietnamese
dissidenten over ingrijpende hervormingen van de
wetgeving

E-2454/02

Christopher Heaton-Harris Wanbeheer van gelden die de Europese Gemeenschappen
toevertrouwd waren

E-2455/02

Christopher Heaton-Harris Vermeend wanbeheer van Gemeenschapsgelden P-2456/02

Maurizio Turco Opheldering over het antwoord op schriftelijke vraag P-
2104/02 over schending van de rechtsstaat en de
democratie in Italië en de artikelen 6 en 7 van het EU-
Verdrag

P-2457/02

Herman Vermeer De speciale situatie van de artisanale visserij in
ultraperifere regio's binnen het nieuwe gemeenschappelijk
visserijbeleid

E-2458/02

Christopher Huhne Schoon water P-2459/02

Christopher Huhne Zuiverheid stranden E-2460/02

Christopher Huhne Onbehandeld afvalwater E-2461/02

Christopher Huhne Vervuiling door vaartuigen E-2462/02

Christopher Huhne Steun E-2463/02

Christopher Huhne Handelscijfers E-2464/02

Christopher Huhne Handel E-2465/02

Christopher Huhne Leningen E-2466/02

Paulo Casaca Steun C35/02 - Aanpassing van het nationale
belastingsysteem aan de specifieke kenmerken van de
autonome regio Azoren

P-2467/02

Daniela Raschhofer EU-steun voor slachtoffers overstromingsramp P-2468/02

Chris Davies Verkiezingen Kasjmir P-2469/02

Gerhard Hager Beëindiging van de klachtenprocedures nr. 98/4010 en nr.
98/4826

E-2470/02

Christopher Huhne Pensioenrechten E-2471/02
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Bartho Pronk Sociaal-economische gevolgen van de uitbreiding in de
expeditiesector

E-2472/02

Richard Howitt Steun voor de bosjesmannen van het wildreservaat in de
centrale Kalahari in Botswana

P-2473/02

Daniela Raschhofer Rampenfonds voor slachtoffers watersnood E-2474/02

Daniela Raschhofer Toepassing van de steun- en gunningsregeling met het oog
op de watersnood

E-2475/02

Elizabeth Lynne Bescherming van een nationaal park in Polen E-2476/02

Chris Davies Tenuitvoerlegging van wetgeving E-2477/02

Chris Davies Uitvoering van Richtlijn 99/31/EG over het storten van
afvalstoffen

E-2478/02

Chris Davies Richtlijn 99/31/EG over het storten van afvalstoffen E-2479/02

Chris Davies Groeihormonen in melkvee E-2480/02

Chris Davies Tonijnbestanden E-2481/02

Peter Skinner De voorgestelde bouw van een luchthaven in Cliffe
Marshes, V.K.

E-2482/02

Rosa Miguélez Ramos "Wilde" tonijnvangst in de Middellandse Zee E-2483/02

Rosa Miguélez Ramos Import van tonijn gevangen met drijfnetten E-2484/02

Rosa Miguélez Ramos Mogelijke dumping door aquacultuurbedrijven E-2485/02

Rosa Miguélez Ramos Beschermde zalmmarkt E-2486/02

Rosa Miguélez Ramos Vangst van zandspiering E-2487/02

Giorgio Lisi Gevolgen van de uitbreiding voor het personeel belast met
de douaneformaliteiten

E-2488/02

Paulo Casaca ESF-beheer door het Madrileens Instituut voor
werkgelegenheid en beroepsopleiding (IMEFE) - nieuwe
informatie

E-2489/02

Giacomo Santini Italiaanse vrouw die door haar Tunesische echtgenoot
wordt belet met haar kinderen vrij naar Italië terug te
keren

P-2490/02

Pere Esteve Bestemmingsplan Real Madrid Club de Fútbol en de vrije
marktconcurrentie

P-2491/02

Jean-Maurice Dehousse Verwerving van onroerend goed in Denemarken P-2492/02

Mogens Camre Toename werkloosheid in Polen als gevolg van EU-
lidmaatschap

E-2493/02
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Mogens Camre Europese Commissie laat zich door fundamentalistische
moslims adviseren

E-2494/02

Mogens Camre EU-steun voor landen waar shariawetgeving wordt
toegepast

E-2495/02

Mogens Camre Shariawetgeving in islamitische landen E-2496/02

Mogens Camre Perscensuur in Zweden E-2497/02

Richard Corbett Baltische corridor E-2498/02

Nicholas Clegg Etikettering van textiel en kleren E-2499/02

Laura González Álvarez Bedreiging van het historisch, cultureel, maatschappelijk
en ecologisch erfgoed in Sevilla (Spanje)

E-2500/02

Francesco Musotto Crisis bij de durumtarweproducenten in de gemeente
Raddusa

E-2501/02

Mihail Papayannakis Internationaal Strafhof P-2502/02

Kathalijne Buitenweg Voorstel kaderrichtlijn over data-retention P-2503/02

Konstantinos Hatzidakis Schade aan de landbouw ten gevolge van natuurgeweld op
Kreta

P-2504/02

W.G. van Velzen Stand van zaken over de nog op te richten Cyber Security
Task Force

P-2505/02

Wolfgang Ilgenfritz Rampenfonds voor overstromingen P-2506/02

Georges Berthu Toekomstige boekhoudkundige regels in de
verzekeringssector

P-2507/02

Jonas Sjöstedt Interventie in vakbondsblokkade in Finland P-2508/02

Christopher Beazley Krantendistributie in de lidstaten P-2509/02

Hans-Peter Martin Verkiezingsstrijd in een belangrijke lidstaat P-2510/02

Mihail Papayannakis Europese gedragscode voor de export van wapens en
wapensystemen naar derde landen

E-2511/02

Christos Folias Medefinanciering van acties met middelen van het ESF E-2512/02

Konstantinos Hatzidakis Milieuvervuiling in de omgeving van de stoomcentrale in
Keratsini

E-2513/02

Alexandros Alavanos Kandidaat-lidstaten en verordening (EG) nr. 1408/71 E-2514/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Illegale tonijnvangst met behulp van drijfnetten E-2515/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Illegale tonijnvangst met behulp van drijfnetten E-2516/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna De Shetland-box E-2517/02
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Dorette Corbey en Margrietus van
den Berg

Genetisch gemodificeerde voedselhulp aan
ontwikkelingslanden

E-2518/02

Helena Torres Marques Niet-opname overheidsuitgaven in begrotingstekort P-2519/02

Pietro-Paolo Mennea Air Sicilia P-2520/02

Jens-Peter Bonde Politie tapt telefoon van Jyllands-Posten af E-2521/02

Jens-Peter Bonde Politie tapt telefoon van Jyllands-Posten af E-2522/02

Jens-Peter Bonde Landbouw E-2523/02

Elizabeth Lynne Toestand in Colombia E-2524/02

Colette Flesch Reorganisatie van het directoraat innovatie van DG
bedrijven

E-2525/02

Olivier Dupuis Hongerstaking van meer dan 700 gevangenen in Tunesië E-2526/02

Giles Chichester Kerncentrale van Kozlodui E-2527/02

Camilo Nogueira Román Gebruik van Palestijnse menselijke schilden door Israël E-2528/02

Camilo Nogueira Román Een nieuwe tragedie in de Straat van Gibraltar: dertien
dode immigranten aangespoeld

E-2529/02

Camilo Nogueira Román Onthullingen van Human Rights Watch over foltering van
gevangenen in de VS die sinds 11 september 2001
vastzitten

E-2530/02

Paulo Casaca Toegeven aan terrorisme E-2531/02

Paulo Casaca Verslagen van de Commissie over organisaties die verzet
tegen het Iraanse regime plegen

E-2532/02

Jan Mulder Controle op oorsprongsregels voor import van ACS-suiker E-2533/02

Olivier Dupuis Arrestatie van Wan Yanhai, oprichter van het project
Aids-actie, door de Chinese autoriteiten

E-2534/02

Ria Oomen-Ruijten IJzeren Rijn E-2535/02

Camilo Nogueira Román Beslaglegging op Britse vissersvaartuigen gefinancierd
met Galicisch kapitaal: de recente beslaglegging op het
vissersvaartuig "Hermanos Yañez"

E-2536/02

Nicholas Clegg Sarbanes-Oxley-wet P-2537/02

Erik Meijer Eensgezinde medewerking van de EU-lidstaten aan het
Internationaal Strafhof door beëindiging van de
Roemeense uitzonderingspositie

P-2538/02

Daniela Raschhofer EU-steun voor de overstromingsramp P-2539/02

John Hume BNFL-konvooi van Japan naar Sellafield P-2540/02
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Rosa Miguélez Ramos Onregelmatigheden rond de geplande bouw van een
vergassingsinstallatie in de Ría de Ferrol (Spanje)

P-2541/02

Philip Bradbourn Overstromingen P-2542/02

Pietro-Paolo Mennea Kasteel van Barletta P-2543/02

Marco Cappato Schendingen door de Franse autoriteiten van het vrije
verkeer van burgers over de Frans-Italiaanse grens tijdens
het op 15 augustus in Italië gehouden "Technival"

E-2544/02

Marco Cappato Schendingen door de Franse autoriteiten van het vrije
verkeer van burgers over de Frans-Italiaanse grens tijdens
het op 15 augustus in Italië gehouden "Technival"

E-2545/02

Marco Cappato Franse wettelijke bepalingen inzake "rave parties" E-2546/02

Marco Cappato Franse wettelijke bepalingen inzake "rave parties" E-2547/02

Erik Meijer Katalysatoren en zwavelarme brandstoffen als middel om
het grote aandeel van de zeescheepvaart in de
luchtverontreiniging boven land te verminderen

E-2548/02

Erik Meijer Openbaar stadsvervoer 1: Toegankelijkheid van steden
voor toeristen en andere bezoekers door verbeterde
informatie en verkoop

E-2549/02

Erik Meijer Openbaar stadsvervoer 2: Invoering van
standaardinformatie over lijnennet en tarieven en van
dagkaarten met in geheel Europa dezelfde herkenbare
namen

E-2550/02

Erik Meijer Toenemende problemen als gevolg van ongelijke kansen
op de koopwoningmarkt in de grensstreken rondom
Nederland als gevolg van verschil in woonlasten

E-2551/02

Astrid Thors Inadequate opslag van bestrijdingsmiddelen E-2552/02

Christoph Konrad Concurrentieverstorende kartelvorming door de
Nederlandse baksteenindustrie

E-2553/02

Catherine Stihler De toetreding van Malta tot de EU en de Wilde Vogels-
Richtlijn

E-2554/02
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VRAGENUUR (B5-0257/02) 3 en 4 september 2002

30 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bart STAES Handvest grondrechten EU en strenger vreemdelingenbeleid
in diverse EU-lidstaten

H-0524/02

Gerard COLLINS Zuidelijk Afrika en ernstig voedseltekort H-0526/02

Liam HYLAND Bevordering van de participatie van jongeren aan het
politieke en maatschappelijke leven

H-0527/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Besluiten Europese Raad van Sevilla H-0528/02

Bill NEWTON DUNN Scheiding der machten H-0535/02

Carlos LAGE Vrij personenverkeer in het Schengengebied H-0530/02

Alexandros ALAVANOS Cyprus - afloop termijn voor politieke oplossing van het
probleem

H-0536/02

Ioannis MARINOS Discriminatoire behandeling van de in Albanië wonende
Grieken

H-0539/02

María IZQUIERDO ROJO Vrouwen die het veld bewerken in de kandidaatlanden H-0540/02

Jonas SJÖSTEDT Toekomstige toetredingsverdragen voor nieuwe lidstaten H-0542/02

Gary TITLEY Betere regelgeving H-0544/02

Manuel MEDINA ORTEGA Maatregelen ter beperking van de illegale immigratie op de
Canarische Eilanden

H-0545/02

Astrid THORS Afronding van de overeenkomst inzake het Multilateraal
Nucleair Milieuprogramma voor de Russische Federatie

H-0547/02

Brian CROWLEY Aanpak drugsprobleem H-0554/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Dood van opposanten in Equatoriaal-Guinea H-0560/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Dood van een politiek gevangene in Equatoriaal-Guinea en
noodzaak van een gemeenschappelijk optreden van de
Europese Unie ten behoeve van de democratie en de
mensenrechten in dit land.

H-0577/02
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Speciale begrotingslijn in MEDA voor immigratie H-0541/02

Emilia MÜLLER Versoepeling van het verbod op het vervoederen van diermeel H-0570/02

David BOWE Ziekte van Crohn H-0583/02

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer BOLKESTEIN

Bart STAES Verfijning Europese regels autoverzekeringen op de Interne
Markt

H-0525/02

Michl EBNER Uitzondering voor modelprojecten op het gebied van de
mededinging

H-0549/02

Paul RÜBIG Niet-erkenning van Europese normen voor thermische
zonnecollectoren en -systemen

H-0579/02

De Heer VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Cyprus - afloop termijn voor politieke oplossing van het
probleem

H-0537/02

Konstantinos HATZIDAKIS Cyprus en toetredingsonderhandelingen H-0574/02

María IZQUIERDO ROJO Uitbreiding, vrouwen en fundamentalisme H-0538/02

Jonas SJÖSTEDT Toekomstige toetredingsverdragen voor nieuwe lidstaten H-0543/02
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De Heer VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Maatregelen ter beperking van de illegale immigratie op de
Canarische Eilanden

H-0546/02

Esko SEPPÄNEN TEAM Europe-deskundigen H-0565/02

Bernd POSSELT Afschaffing visumplicht voor Macedonië H-0588/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Visumplicht voor immigranten in de EU afkomstig uit landen
die een speciale betrekking met de lidstaten van de Unie
hebben

H-0599/02

______________
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OVERZICHT VRAGENUUR
SEPTEMBER 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 34 16 14 8 1 1 2 de heer HAARDER

Commissie 47 14 31 4 1 0 1 de heer PATTEN
de heer BYRNE
de heer BOLKESTEIN
de heer VERHEUGEN
de heer VITORINO

Totaal 81 30 45 12 2 1 3
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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 67

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS De onafhankelijkheid van de media 17.04.2002 17.07.2002 10

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 10

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 29

                                                     
1 Situatie op 05.09.2002
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Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

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 6

11/2002 321.150 Glyn FORD Schending van de mensenrechten bij de World Cup 03.07.2002 03.10.2002 4

12/2002 321.957 Proinsias DE ROSSA Aanhoudende onrust in West-Papoea 24.07.2002 24.10.2002 8
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MUSCARDINI
(UEN)

Hoger onderwijs: samenwerking met
derde landen, ERASMUS WORLD-
programma 2004-2008

AFET (A) 11.09.02 C5-0360/02

PSE-Fraktie Ontwikkelingssamenwerking: landen van
Azië en Latijns-Amerika (wijziging
verord. 2258/96/EG)

AFET (A) 11.09.02 C5-0368/02

ELDR-Fraktie Jaarverslag over de rechten van de mens
in de wereld in 2002 en
mensenrechtenbeleid van de EU

AFET (P) 11.09.02

AUROI
(VERTS/ALE)

Milieu: bodembescherming, thematische
strategie

AGRI (A) 11.09.02 C5-0328/02

PESÄLÄ
(ELDR)

Bossen: bescherming en bewaking,
nieuwe communautaire actie Forest
Focus

AGRI (A) 11.09.02 C5-0351/02

DAUL
(PPE-DE)

Melk en zuivelproducten: extra heffing
(wijz. verord. 3950/92/EEG)

AGRI (P) 11.09.02 C5-0359/02

DELL'ALBA
(NI)

Negende Europees Ontwikkelingsfonds BUDG (A) 12.09.02 C5-0361/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserijovereenkomst EG/Angola:
verlenging van het protocol van 3 mei
2002 tot en met 2 augustus 2002

BUDG (A) 12.09.02 C5-0393/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserijovereenkomst EG/Sao Tomé en
Principe: van 1 juni 2002 t/m 31 mei
2005

BUDG (A) 12.09.02 C5-0394/02

FÄRM
(PSE)

Bosnië-Herzegovina: toekenning van
aanvullende macro-financiële bijstand

BUDG (A) 12.09.02 C5-0402/02

PODESTA
(PPE-DE)

Terrorismebestrijding: financiering van
bepaalde activiteiten van Europol,
crisiscentrum en mededelingen

BUDG (A) 12.09.02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Federale Republiek Joegoslavië:
toekenning van aanvullende macro-
financiële bijstand

BUDG (A) 12.09.02 C5-0401/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Bossen: bescherming en bewaking,
nieuwe communautaire actie Forest
Focus

BUDG (A) 12.09.02 C5-0351/02

WYNN
(PSE)

Financiële bijdragen aan het
Internationale Fonds voor Ierland

BUDG (A) 12.09.02

PPE-DE-Fraktie Hoger onderwijs: samenwerking met
derde landen, ERASMUS WORLD-
programma 2004-2008

BUDG (A) 12.09.02 C5-0360/02

PPE-DE-Fraktie Ontwikkelingssamenwerking: landen van
Azië en Latijns-Amerika (wijziging
verord. 2258/96/EG)

BUDG (A) 12.09.02 C5-0368/02

PPE-DE-Fraktie Informatiemaatschappij, eEurope: goede
praktijken en netwerkveiligheid,
MODINIS-programma 2003-2005

BUDG (A) 12.09.02

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Flexibiliteitsinstrument BUDG (P) 12.09.02

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

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

CONT (A) 10.09.02 C5-0313/02

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Werkzaamheden van de Europese Bank
voor Wederopbouw en Ontwikkeling

CONT (A) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Wijziging van de oprichtingsbesluiten
van de communautaire organen als
gevolg v.d. goedkeuring van het Fin.
Reglement

CONT (A) 10.09.02 C5-0371/02
tot
C5-0374/02

HIERONYMI
(PPE-DE)

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

CULT (A) 10.09.02 C5-0141/02

DE SARNEZ
(PPE-DE)

Hoger onderwijs: samenwerking met
derde landen, ERASMUS WORLD-
programma 2004-2008

CULT (P) 10.09.02 C5-0360/02

SMET
(PPE-DE)

Een open coördinatiemethode voor het
communautaire immigratiebeleid

EMPL (A) 04.09.02 C5-0337/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Hoger onderwijs: samenwerking met
derde landen, ERASMUS WORLD-
programma 2004-2008

EMPL (A) 04.09.02 C5-0360/02

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE-DE)

Milieu: bodembescherming, thematische
strategie

ENVI (P) 09.09.02 C5-0328/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Bosnië-Herzegovina: toekenning van
aanvullende macro-financiële bijstand

ITRE (P) 11.09.02 C5-0402/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Federale Republiek Joegoslavië:
toekenning van aanvullende macro-
financiële bijstand

ITRE (P) 11.09.02 C5-0401/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Strategie voor het consumentenbeleid
2002-2006

JURI (A) 10.09.02 C5-0329/02

LEHNE
(PPE-DE)

Openbaarmakingsvereisten voor bepaalde
soorten ondernemingen (wijziging
richtlijn 68/151/EEG)

JURI (P) 10.09.02 C5-0252/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: statuut personeel, directeurs en
adjunct-directeurs. Initiatief België,
Nederland en Luxemburg

LIBE (P) 11.09.02 C5-0293/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Europese Politiedienst, Europol: protocol
bij de Conventie inzake het witwassen
van geld. Initiatief

LIBE (P) 11.09.02 C5-0352/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Terrorismebestrijding: financiering van
bepaalde activiteiten van Europol,
crisiscentrum en mededelingen

LIBE (P) 11.09.02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Bestrijding van de georganiseerde
misdaad: confiscatie van opbrengsten,
hulpmiddelen en voorwerpen. Init.
Denemarken

LIBE (P) 11.09.02 C5-0375/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Strijd tegen de georganiseerde misdaad,
justitiële samenw.: tenuitvoerlegging van
confiscatiebeschikkingen

LIBE (P) 11.09.02 C5-0377/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Douane: informaticatoepassing,
referentiebestand van
onderzoeksdossiers. Initiatief van de
Bondsrepubliek Duitsland

LIBE (P) 11.09.02 C5-0607/01

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Politiële samenwerking: inzet van
verbindingsofficieren die gedetacheerd
zijn door de lidstaten. Initiatief

LIBE (P) 11.09.02 C5-0357/02

RUTELLI
(ELDR)

Misdaadbestrijding: corruptie in de
particuliere sector. Initiatief Denemarken

LIBE (P) 11.09.02

SANTINI
(PPE-DE)

Recht EU-burgers & hun familieleden
zich op het grondgebied van de lidstaten
vrij te verplaatsen en te verblijven

LIBE (P) 11.09.02 C5-0336/01

SCHMITT
(PPE-DE)

Voorkoming van het witwassen van geld
door douanesamenwerking

LIBE (P) 11.09.02 C5-0291/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong:
veiligheid, officiële controles (wijz.
richtl. 89

PECH (A) 12.09.02 C5-0340/02

GUE/NGL-Fraktie Flexibiliteitsinstrument PECH (A) 12.09.02

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Instandhouding van de mariene flora en
fauna in het Antarctisch gebied:
Dissostichus spp. (wijz. ver.)

PECH (P) 12.09.02 C5-0405/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Instandhouding van de levende
rijkdommen in de Antarctische wateren:
controlemaatregelen

PECH (P) 12.09.02 C5-0356/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Instandhouding van de levende
rijkdommen in de Antarctische wateren:
technische maatregelen

PECH (P) 12.09.02 C5-0355/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Visserijovereenkomst EG/Angola:
verlenging van het protocol van 3 mei
2002 tot en met 2 augustus 2002

PECH (P) 12.09.02 C5-0393/02

VERTS/ALE-
Fraktie

Technische maatregelen voor de
instandhouding van over grote afstanden
trekkende visbestanden (wijz. ver.)

PECH (P) 12.09.02 C5-0407/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VERTS/ALE-
Fraktie

Controlemaatregelen voor de
instandhouding van over grote afstanden
trekkende visbestanden (wijz. ver.)

PECH (P) 12.09.02 C5-0406/02

EDD-Fraktie Milieu: bodembescherming, thematische
strategie

RETT (A) 10.09.02 C5-0328/02

CAVERI
(ELDR)

Milieu: aangroeiwerende verven op
schepen, verbod op organische
tinverbindingen

RETT (P) 10.09.02 C5-0347/02

CAVERI
(ELDR)

Overeenkomst EG/Macedonië:
toepassing ecopuntensysteeem op het
transitoverkeer door Oostenrijk

RETT (P) 10.09.02 C5-0410/02

CAVERI
(ELDR)

Financiële bijdragen aan het
Internationale Fonds voor Ierland

RETT (P) 10.09.02

PPE-DE-Fraktie Ultraperifere regio's, Franse overzees
departem.: heffing op over zee
aangevoerde goederen (wijz. besch.
89/688/EEG)

RETT (P) 10.09.02 C5-0416/02

____________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Commissie van de Europese Gemeenschappen: Scorebord voor
overheidssteun - Editie voorjaar 2002

ITRE
ECON

COM (02) 242
def.

Verordening van de Raad tot wijziging van de bijlage bij Verordening
(EG) nr. 1107/96 van de Commissie wat de benaming "feta" betreft

ENVI
AGRI

COM (02) 314
def.

Mededeling van de Commissie inzake verzekeringen in de
luchtvervoersector na de terroristische aanslagen op 11 september
2001 in de Verenigde Staten

RETT COM (02) 320
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement,
aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de
Regio's: Trans-Europese Netwerken 2000 - Jaarverslag

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (02) 344
def.

Mededeling van de Commissie over de sociale verantwoordelijkheid
van bedrijven: een bijdrage van het bedrijfsleven aan duurzame
ontwikkeling

DEVE
ENVI

FEMM
ITRE
EMPL

COM (02) 347
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Economisch en Sociaal Comité: Op weg naar een thematische
strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden

AGRI
ENVI

COM (02) 349
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in
2001

AFET
BUDG
CONT
DEVE
ITRE

COM (02) 352
def.

Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot wijziging van
Richtlijn 96/49/EG van de Raad ten aanzien van de termijnen waarop
drukvaten, flessenbatterijen en tanks voor het vervoer van gevaarlijke
goederen per spoor aan de richtlijn moeten voldoen

RETT COM (02) 357
def.

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van
Richtlijn 94/55/EG van de Raad ten aanzien van de termijnen waarop
drukvaten, flessenbatterijen en tanks voor het vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg aan de richtlijn moeten voldoen

RETT COM (02) 358
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een
kader voor de bevordering van de financiële participatie van
werknemers

ECON
ITRE
JURI

EMPL

COM (02) 364
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en
het Economisch en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging van
Beschikking 1999/297/EG van de Raad van 26 april 1999 inzake de
totstandbrenging van een infrastructuur voor communautaire
statistische informatie betreffende de industrie en de markten in de
audiovisuele en aanverwante sectoren

ECON
CULT

COM (02) 384
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: tussenbalans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

BUDG
EMPL
ENVI
RETT
AGRI

COM (02) 394
def.

Verslag van de Commissie: Uitvoering van Richtlijn 91/676/EEG van
de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen - Samenvatting van de verslagen van
de lidstaten van het jaar 2000

AGRI
ENVI

COM (02) 407
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad over de toepassing van
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad tot
vaststelling van normen voor smeerbare vetproducten

ENVI
AGRI

COM (02) 411
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en
het Economisch en Sociaal Comité: Tweede tweejaarlijks verslag
over de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning in de
interne markt

JURI COM (02) 419
def.

Verslag van de Commissie: Antwoorden van de lidstaten op het
jaarverslag 2000 van de Rekenkamer

CONT COM (02) 423
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Synthese van de jaarlijkse activiteitenverslagen en verklaringen
van de directeuren-generaal en de diensthoofden

BUDG
CONT

COM (02) 426
def.

Mededeling van de Commissie: bestrijding van plattelandsarmoede -
Beleid en maatregelen van de Europese Gemeenschap voor
plattelandsontwikkeling en het duurzame beheer van natuurlijke
hulpbronnen in ontwikkelingslanden

DEVE COM (02) 429
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Verslag van de Europese Commissie over
de toepassing van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27
september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de
satellietomroep en de doorgifte via de kabel

JURI COM (02) 430
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Jaarverslag SAPARD - 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
def.

Verslag van de Commissie: Europese stichting voor opleiding:
Jaarsverslag 2001

BUDG
CONT
EMPL

COM (02) 440
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
De toestand van de interne markt voor diensten - Verslag ingediend
in het kader van de eerste fase van de internemarktstrategie voor de
dienstensector

ECON
ENVI
JURI

COM (02) 441
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Speciale administratieve regio Macau: tweede jaarverslag 2001

ITRE
AFET

COM (02) 445
def.

Jaarlijks verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
parlement over de resultaten van de meerjarige oriëntatieprogramma's
voor de vissersvloten aan het einde van 2001

PECH COM (02) 446
def.

__________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

88/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de Afrikaanse Unie

Brussel, 9 juli 2002

De Europese Unie is zeer ingenomen met de inauguratie van de Afrikaanse Unie vandaag tijdens haar eerste
Top in Durban. Met deze historische gebeurtenis hebben de Afrikaanse staten een belangrijke stap gezet op
weg naar de totstandbrenging van een sterker en coherenter kader voor vrede, stabiliteit, goed bestuur en
economische ontwikkeling in Afrika.

De taken van het Zuid-Afrikaanse voorzitterschap van de AU zijn immens, vooral wat betreft het stimuleren
van het omvormingsproces en het operationeel maken van de banden met de subregionale organisaties. De
Europese Unie acht de voor de uitvoering van de AU gepresenteerde vooruitzichten bemoedigend en
verwacht van de Afrikaanse leiders dat zij de vastberadenheid tonen en de concrete maatregelen nemen die
nodig zijn om haar te laten functioneren. De EU steunt het voorzitterschap van de AU ten volle bij dit proces.

In dit verband bevestigt de Europese Unie tevens haar steun voor het NEPAD als katalysator voor de
ontwikkeling van Afrika, conform de doelstellingen van de Afrikaanse Unie. De EU hecht met name belang
aan de NEPAD-beginselen democratie, mensenrechten, de rechtsstaat, politiek en economisch goed bestuur
en conflictpreventie, als hoekstenen voor de totstandbrenging van een gunstiger klimaat voor vrede,
stabiliteit en ontwikkeling in Afrika.

In overeenstemming met de verklaring van Caïro herhaalt de EU dat zij de Afrikaanse inspanningen om de
Afrikaanse Unie tot een succes te maken, steunt. De EU verheugt zich op de mogelijkheden die de AU biedt
om voort te bouwen op eerdere samenwerking en om de politieke dialoog te verdiepen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, 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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89/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de verkiezingen in Bolivia
Brussel, 5 juli 2002

De Europese Unie feliciteert het Boliviaanse volk en de politieke partijen met de vreedzame en ordelijke
wijze waarop de presidents- en parlementsverkiezingen van zondag 30 juni zijn verlopen. Dit bevestigt de
consolidatie en maturiteit van de democratie in Bolivia.

De Europese Unie waardeert de positieve rol die de nationale en departementale verkiezingsrechtbanken
overeenkomstig de kieswetgeving hebben gespeeld.

De Europese Unie bevestigt dat zij zich verbindt tot het verder ontwikkelen van de uitstekende betrekkingen
met Bolivia via een politieke dialoog, economische samenwerking en steun aan de
samenwerkingsprogramma's, met de bedoeling het democratisch proces te activeren, corruptie en drugs te
bestrijden, armoede terug te dringen en de overheidssector te hervormen.

De Europese Unie rekent erop dat zij met de nieuwe regering zal kunnen samenwerken met het oog op de
voortzetting van het hervormingsproces en de uitvoering van de strategienota inzake armoedebestrijding, en
met het oog op constructieve maatregelen om de economie nieuw leven in te blazen en de sociale
repercussies van de economische crisis te ondervangen.

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

___________________

90/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de inauguratie van

President Kabbah in Sierra Leone op 12 juli
Brussel, 5 juli 2002

De EU feliciteert President Kabbah bij zijn inauguratie als staatshoofd van Sierra Leone. De plechtigheid
betekent een nieuwe belangrijke mijlpaal voor de terugkeer van Sierra Leone naar de democratie. De EU
herhaalt haar toezegging de nieuwe regering van Sierra Leone te zullen helpen bij het aangaan van de
enorme uitdaging om het land na de lange en wrede burgeroorlog weer op te bouwen.

De EU zal ook betrokken blijven bij het helpen bevorderen van de stabiliteit in de subregio, met name via de
speciale vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de EU bij de landen van de Unie van de rivier Mano,
de heer Hans Dahlgren.

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

_______________________
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92/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het verzoeningsproces in Madagaskar

Brussel, 11 juli 2002

De Europese Unie is zeer ingenomen met en spreekt haar steun uit voor het door President
Marc Ravalomanana op gang gebrachte verzoeningsproces in Madagaskar. De Europese Unie hoopt dat dit
proces tot vrede en stabiliteit voor de bevolking van Madagaskar zal leiden.

De Europese Unie is bereid om Madagaskar te helpen bij zijn voorbereidingen voor de geplande
parlementsverkiezingen en wezenlijk bij te dragen aan de inspanningen van Madagaskar om de economische
en sociale situatie in het land te herstellen.

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

________________________

93/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het resultaat van het door Datuk Seri Anwar Ibrahim ingestelde beroep

tegen zijn veroordeling op 14 april 1999
Brussel, 12 juli 2002

De Europese Unie is het verloop van de rechtsvervolging tegen Datuk Seri Anwar Ibrahim, voormalig vice-
premier van Maleisië, van nabij blijven volgen.

De Europese Unie herinnert aan haar grote bezorgdheid omtrent de eerlijkheid van de procesgang die op
14 april 1999 is afgesloten en zij spreekt haar ontgoocheling uit over het feit dat het vonnis in laatste
instantie is bevestigd.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, 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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94/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
betreffende Haïti

Brussel, 19 juli 2002

De Europese Unie is verheugd over het uitvoerige en breed opgezette verslag van de onderzoekscommissie
die is ingesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen van 17 december 2001 op Haïti, en moedigt zowel de
regering van Haïti als de oppositie aldaar aan de aanbevelingen in het verslag te aanvaarden en uit te voeren,
en vertrouwenwekkende maatregelen te treffen teneinde tot een politiek akkoord te komen dat een nieuwe
impuls kan geven aan een democratiseringsproces in het land.

De Europese Unie bevestigt dat zij volledig achter de inspanningen van de OAS staat om te komen tot
duurzame oplossingen voor de bestaande moeilijkheden in Haïti en zo de democratie en de rechtstaat ten
behoeve van de Haïtiaanse bevolking te versterken. De EU spreekt tevens haar voldoening over en haar steun
uit voor het werk van de OAS/CARICOM-missie in Haïti.

De EU memoreert het besluit van de Raad van 22 januari 2002 om de financiële steun van de EU gedeeltelijk
op te schorten en al haar samenwerkingsinstrumenten pas geleidelijk opnieuw in werking te stellen wanneer
de betrokken Haïtiaanse partijen een politiek basisakkoord hebben bereikt en de noodzakelijke stappen
hebben gezet om een substantieel begin te maken met de uitvoering van dat akkoord. De EU zal de
ontwikkelingen ter zake op Haïti van nabij blijven volgen.

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

_______________________
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95/02

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, naar aanleiding van de inauguratie van
President Alvaro Uribe van Colombia

Brussel, 8 augustus 2002

De Europese Unie biedt zijne excellentie de heer Alvaro Uribe haar gelukwensen aan met zijn inauguratie als
grondwettelijk president van de Republiek Colombia, alsmede haar oprechte wensen voor het welslagen van
het hoge ambt waartoe hij verkozen is, voor zijn persoonlijk welzijn en voor het welzijn van het
Colombiaanse volk.

De nieuwe regering van Colombia staat voor grote politieke, economische en sociale uitdagingen. De
Europese Unie en haar lidstaten zullen President Uribe steunen bij het aangaan van deze uitdagingen. In dit
opzicht is de EU verheugd over het feit dat de nieuwe regering zich committeert aan de beginselen van
democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, alsook met haar voornemens om de
overheidsinstellingen te versterken, zich in te zetten voor een grotere veiligheid en de strijd met terrorisme en
drugssmokkel aan te binden.

De EU veroordeelt krachtig alle schendingen van de mensenrechten en van het internationale humanitaire
recht in Colombia en roept alle partijen op om te streven naar een oplossing van het conflict door middel van
onderhandelingen, de enige weg die leidt naar duurzame vrede. Even krachtig veroordeelt de EU de
intimidatiecampagne tegen burgemeesters en gemeenteraadsleden, die een onaanvaardbare schending van de
plaatselijke vrijheden en de werking van de democratische instellingen vormt.

Tegen deze achtergrond hecht de EU grote waarde aan de toezegging van President Uribe om te streven naar
een oplossing via onderhandelingen, en zou zij instemmend reageren op besprekingen tussen de regering van
Colombia en de illegale bewapende groeperingen, zodra aan de vereiste voorwaarden is voldaan. De EU is
ingenomen met het feit dat de VN is verzocht een sleutelrol als bemiddelaar te vervullen.

De EU zal volledige steun verlenen aan de inspanningen van de nieuwe regering om een eind te maken aan
de straffeloosheid, en memoreert dat het van het grootste belang is, de verantwoordelijken voor de gepleegde
misdrijven zeer streng door het gerecht te laten vervolgen.

De EU is van mening dat er bijzondere aandacht moet worden geschonken aan sociale en economische
hervormingen teneinde tot een duurzame oplossing te komen. De EU is bereid om, naast haar doorlopende
ondersteuning van initiatieven ter bevordering van vrede en verzoening, de regering bij te staan bij het
plannen en uitvoeren van dergelijke hervormingen.

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

________________________
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96/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Georgië,
de recente aanslag op het Liberty Institute in Tbilisi en andere incidenten

Brussel, 22 juli 2002

De Europese Unie spreekt haar grote bezorgdheid uit over de aanslag die op 10 juli 2002 op het Liberty
Institute in Tbilisi is gepleegd. Deze aanslag, alsook andere tegen niet-gouvernementele en religieuze
organisaties gerichte acties, ondermijnen de vrijheid van denken en godsdienst in Georgië.

De Europese Unie roept de regering van Georgië op haar verbintenissen als lid van de Raad van Europa en
de OVSE na te komen. Alle Georgische burgers hebben het legitieme recht om aan vreedzame activiteiten
deel te nemen, zonder vrees voor criminele en gewelddadige handelingen. Indien verbetering van het huidige
veiligheidsklimaat en consolidatie van de rechtsstaat uitblijven, zal dit negatieve gevolgen hebben voor
zowel de politieke als de economische situatie in Georgië.

De Europese Unie roept de regering van Georgië op alles te doen wat in haar vermogen ligt om ervoor te
zorgen dat spoedig een grondig onderzoek naar het incident wordt ingesteld zodat degenen die voor de
aanslag verantwoordelijk zijn voor het gerecht kunnen worden gebracht. Voorts verzoekt de EU de
Georgische autoriteiten passende maatregelen te nemen om de veiligheid van niet-gouvernementele en
religieuze organisaties en hun personeel te verzekeren.

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

________________________
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97/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Soedan

Brussel, 23 juli 2002

De Europese Unie is bijzonder verheugd over het akkoord dat de regering van Soedan en de SPLM/A op
20 juli 2002 in Machakos, Kenia, hebben bereikt over de twee meest omstreden vraagstukken, namelijk het
recht op zelfbeschikking voor de bevolking van Zuid-Soedan, en staat en religie.

De EU dringt er bij alle partijen bij het conflict in Soedan krachtig op aan zich aan het akkoord te houden en
zich bij de hervatting van de onderhandelingen medio augustus 2002 met volle overgave in te zetten voor een
alomvattend vredesakkoord.

De EU bevestigt haar krachtige steun voor het IGAD-vredesproces, de bemiddelende rol van Kenia daarin en
de externe partners die een cruciale rol hebben gespeeld bij het bereiken van dit resultaat.

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.

_______________________

98/02
Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,

over Montenegro
Brussel, 27 juli 2002

De Europese Unie wijst erop dat zij er belang aan hecht dat de wetgeving op het gebied van media en
verkiezingen strookt met de Europese normen en vraagt alle partijen in Montenegro met aandrang - alvorens
wettelijke maatregelen te nemen - de door de OVSE en de Raad van Europa aangeboden adviezen te
aanvaarden opdat de wetgeving aan deze normen voldoet.

De Europese Unie herinnert eraan dat de aanneming en de uitvoering van een met de Europese normen
overeenstemmende wetgeving een belangrijke voorwaarde vormen voor de toenadering tot Europa en de
toetreding tot de Europese instellingen.

________________________
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99/02

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,
inzake de bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende

accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens
Brussel, 30 juli 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,
onderschrijven de doelstellingen van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB van 12 juli 2002 inzake
de bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van
handvuurwapens en lichte wapens en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 1999/34/GBVB.

De Europese Unie neemt hiervan met voldoening nota.

_________________

100/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het proces in Egypte
tegen Dr. Saad Eddin Ibrahim en de werknemers van het Ibn Khaldoun Centre

en de Hoda Association
Brussel, 31 juli 2002

De Europese Unie heeft de rechtszaak in Egypte tegen Dr. Saad Eddin Ibrahim en de werknemers van het
Ibn Khaldoun Centre en de Hoda Association (bond van Egyptische vrouwelijke stemgerechtigden)
nauwlettend gevolgd.

De Europese Unie is van oordeel dat een levendige civiele samenleving een absolute voorwaarde is voor de
sociale en economische ontwikkeling van Egypte.

De Europese Unie is zeer verontrust over de straffen die door het Egyptische Hooggerechtshof voor
Staatsveiligheid op 29 juli tegen Dr. Saad Eddin Ibrahim en zijn medegedaagden zijn uitgesproken.

De Europese Unie toont zich verrast over de haast waarmee het vonnis is uitgesproken, hetgeen twijfel doet
rijzen over de eerbiediging van een behoorlijke rechtsgang bij dit proces.

Het Ibn Khaldoun Centre en de Hoda Association hebben - op basis van naar behoren ondertekende
contracten - in totaal 315.000 euro aan middelen ontvangen van de Europese Commissie. Op grond van
onafhankelijke audits is er geen bewijs voor de beweerde vervalsing van documenten die in de aanklacht
centraal lijkt te hebben gestaan. In dit verband spreekt de EU opnieuw haar volledige steun uit voor de
gedaagden, die naar het oordeel van de Europese Unie alleen maar op verantwoordelijke wijze hun
wetenschappelijke werkzaamheden hebben verricht.
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De Europese Unie is van mening dat de uitspraak tegen Dr. Ibrahim en zijn medegedaagden het aanzien van
Egypte in het buitenland ernstig heeft geschaad.

Gezien de eventuele nieuwe cassatie- of beroepsprocedure die krachtens de Egyptische wetgeving kan
worden ingeleid, zal de Europese Unie de zaak van dr. Ibrahim met aandacht blijven volgen en met de
Egyptische autoriteiten in contact blijven.

________________________

101/02

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de mensenrechten in Syrië
Brussel, 8 augustus 2002

De EU heeft met voldoening nota genomen van de vroegtijdige beloften inzake politieke en economische
hervormingen in Syrië onmiddellijk na de ambtsaanvaarding van President Bashar Al-Assad, maar is
bezorgd over de vooruitgang die tot nu toe beperkt is.
De EU verzoekt de Syrische regering derhalve spoedig verder te gaan met de hervormingsinspanningen zoals
die aanvankelijk waren voorgenomen.

De lopende dialoog tussen Syrië en de EU omvat aangelegenheden op het gebied van mensenrechten en
fundamentele vrijheden. De dialoog vindt onder meer plaats op basis van de wederzijds aanvaarde
beginselen inzake eerbiediging van de mensenrechten van de Verklaring van Barcelona en zal worden
versterkt door de toekomstige Associatie-overeenkomst waarover thans tussen Syrië en de EU wordt
onderhandeld. Beide partijen hebben erkend dat een permanente dialoog op basis van wederzijds respect
tussen partners normaal is en de EU waardeert de positieve houding van Syrië ten aanzien van de lopende
dialoog.

In het kader van de dialoog over de mensenrechten heeft de EU de afgelopen jaren bij verscheidene
gelegenheden tegenover de Syrische regering haar bezorgdheid uitgesproken over de door politieke motieven
ingegeven arrestaties van en processen tegen prominente leden van de civiele samenleving wegens de
vreedzame uitoefening van hun recht op vrijheid van meningsuiting.

De EU betreurt ten zeerste de vonnissen die onlangs zijn uitgesproken tegen Riad al-Turk, Habib Saleh,
Mamoun al-Homsi, Riad Seif, Aref Dalila, Walid al-Bunni en andere personen die vreedzaam hun wettig
recht op vrijheid van meningsuiting uitoefenen en dringt er bij Syrië op aan om alle politieke gevangenen vrij
te laten.

De EU is ingenomen met het feit dat haar diplomatieke vertegenwoordigers toestemming hebben gekregen
om de civiele procedure tegen de twee Parlementsleden, Riad Seif en Mamoun al-Homsi, als waarnemers bij
te wonen, maar betreurt dat hen is verhinderd andere processen bij het Hof voor Staatsveiligheid bij te
wonen.

Wat de vrijheid van meningsuiting betreft is de EU tevens bezorgd over de voortdurende verslechtering van
de arbeidsomstandigheden van de regionale en internationale media in Syrië.
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De EU zal de mensenrechtensituatie in Syrië blijven volgen, met name in de context van een toekomstige
Associatie-overeenkomst. De EU roept de Syrische regering op de mensenrechten, met inbegrip van de
rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting, te eerbiedigen overeenkomstig onder meer het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, waarbij zowel Syrië als de lidstaten van de EU partij
zijn.

De EU ziet er naar uit de dialoog over de mensenrechten met de Syrische regering voort te zetten.

____________

102/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid-Servië

Brussel, 30 juli 2002

De Europese Unie is ingenomen met het ordelijke verloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid-Servië
op 28 juli 2002 en het feit dat deze over het geheel genomen overeenkomstig de internationale normen
hebben plaatsgevonden.

Zij spreekt haar lof uit over het voortreffelijke werk van de OVSE en de Raad van Europa en andere
internationale waarnemers, waardoor de stembusgang vlot kon verlopen.

Deze verkiezingen vormen een nieuwe stap in de richting van de stabilisatie van de regio. Dat alle
gemeenschappen aan het proces hebben deelgenomen is een teken van maturiteit die bevorderlijk is voor een
klimaat van politieke stabiliteit en economische en sociale ontwikkeling.

De EU verzoekt alle betrokken partijen de werkzaamheden in een geest van dialoog en samenwerking voort
te zetten en de nieuwe gemeentelijke organen in te stellen zodra de definitieve resultaten officieel zijn
bevestigd.

________________________
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103/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
bij de ondertekeningsceremonie van de overeenkomsten

tussen de regering van de Democratische Republiek Congo en
de regering van de Republiek Rwanda, op 30 juli 2002 te Pretoria

Brussel, 30 juli 2002

Ter gelegenheid van de ondertekeningsceremonie op 30 juli 2002 in Pretoria wenst het voorzitterschap de
regeringen van de Democratische Republiek Congo en de Republiek Rwanda namens de Europese Unie
geluk met de ondertekening van de "vredesovereenkomst tussen de regeringen van de Democratische
Republiek Congo en van de Republiek Rwanda betreffende de terugtrekking van de Rwandese troepen uit
het grondgebied van de Democratische Republiek Congo en de ontwapening van de strijdkrachten van het
voormalig Rwandees leger en Interahamwe in de Democratische Republiek Congo (DRC)" en van het
programma voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst.

Namens de Europese Unie spreekt het voorzitterschap de krachtige hoop uit dat de partijen in Congo de
ontstane dynamiek zullen benutten om te trachten de Intercongolese dialoog in al zijn aspecten af te ronden.

Namens de Europese Unie geeft het voorzitterschap alle betrokken partijen de verzekering dat de Unie ook
in de toekomst steun zal bieden voor het verdere proces voor de totstandbrenging van vrede en veiligheid
voor alle landen en volkeren in de regio.

Namens de Europese Unie spreekt het voorzitterschap zijn erkentelijkheid uit voor de belangrijke bijdragen
van het Zuidafrikaanse voorzitterschap van de AU en van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties;
het voorzitterschap benadrukt het belang van vereende steun door de internationale gemeenschap.

____________________
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104/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de mensenrechtensituatie in Liberia

Brussel, 30 juli 2002

De Europese Unie blijft uiterst bezorgd over de mensenrechtensituatie in Liberia en dringt er bij de regering
van Liberia op aan om haar recente toezeggingen dat de fundamentele rechten van alle burgers en bewoners
van Liberia zullen worden gewaarborgd, volledig na te komen.

De Europese Unie veroordeelt vooral met klem de willekeurige detentie van Hassan Bility, hoofdredacteur
van het dagblad ‘The Analyst’, en 2 andere personen. De drie werden op 24 juni gearresteerd en ervan
beschuldigd dissidente activisten te zijn. Zij zijn niet zoals gepland op 1 juli voor de rechter verschenen.

De EU roept de regering van Liberia op onmiddellijke maatregelen te nemen om de EU te verzekeren van
het welzijn van deze drie personen en gerechtelijke procedures tegen hen te beginnen of hen vrij te laten.

________________________

105/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de aanstaande
"presidentsverkiezingen" in Nagorno-Karabach

Brussel, 2 augustus 2002

De Europese Unie bevestigt haar steun voor de territoriale integriteit van Azerbeidzjan en herinnert eraan dat
zij de onafhankelijkheid van Nagorno-Karabach niet erkent.
De EU heeft altijd benadrukt dat een stabiele politieke overeenkomst betreffende Nagorno-Karabach moet
worden opgesteld die zowel voor Armenië als voor Azerbeidzjan aanvaardbaar moet zijn. De EU kan de
"presidentsverkiezingen" die in Nagorno-Karabach voor 11 augustus 2002 gepland zijn niet als wettig
beschouwen. De EU vindt niet dat deze verkiezingen gevolgen moeten hebben voor het vredesproces.

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

_______________________
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106/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Turkije
Brussel, 6 augustus 2002

De Europese Unie staat volledig achter ieder inspanning van Turkije om te voldoen aan alle prioriteiten in
het toetredingspartnerschap.

De Europese Unie is dan ook zeer ingenomen met het hervormingspakket dat op 3 augustus is aangenomen
door het Turkse Parlement. De eerste indruk is dat dit hervormingspakket een belangrijke stap in de goede
richting is. In haar aanstaande periodiek verslag zal de Commissie het pakket grondiger evalueren, evenals
alle andere initiatieven en wetgevingswijzigingen sinds het vorige periodieke verslag. In het periodieke
verslag van de Commissie zal ook worden nagegaan of de hervormingen daadwerkelijk uitgevoerd en
gehandhaafd worden.

De Europese Unie moedigt Turkije aan om de geleverde inspanningen voort te zetten. De Europese Unie
onderstreept dat de hervormingen spoedig en volledig moeten worden uitgevoerd. In dit opzicht sporen wij
de Turkse autoriteiten aan om de in dit pakket genoemde wetten spoedig aan te nemen, zodat de
hervormingen onverwijld naar letter en geest van kracht kunnen worden.

Zoals de Europese Raad van Sevilla heeft benadrukt, zouden er nieuwe besluiten ten aanzien van de
kandidaatstelling van Turkije kunnen worden genomen in het licht van de ontwikkeling van de situatie tussen
de bijeenkomsten van de Europese Raad in Sevilla en Kopenhagen, op basis van het periodieke verslag dat
de Commissie in oktober 2002 zal voorleggen en overeenkomstig de conclusies van Helsinki en Laken.

________________________

107/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Burundi
Brussel, 5 augustus 2002

De Europese Unie veroordeelt ten stelligste de nieuwe oplaaiing van geweld tegen de burgerbevolking, en
met name de willekeurige bombardementen die gewapende groepen onlangs hebben uitgevoerd op de
hoofdstad Bujumbura . Zij deelt in het leed van de hele bevolking, die zwaar op de proef wordt gesteld.

In deze zinloze spiraal van geweld stemt het de Unie hoopvol dat de overgangsregering en de gewapende
groepen in Tanzania besprekingen willen beginnen over een staakt-het-vuren. De Unie roept de gewapende
groepen nogmaals op naar de onderhandelingstafel terug te keren en verzoekt alle partijen met aandrang dit
proces aan te vatten met het vaste voornemen voor alles naar vrede en stabiliteit te streven. Zij verzoekt de
landen in de regio alle hulp aan de militaire acties van de gewapende groepen die  bij het conflict in Burundi
betrokken zijn, te staken.

De EU zegt tot slot nogmaals haar steun toe aan de bemiddelingspogingen van Zuid-Afrika en  aan de
inspanningen van het regionale initiatief voor vrede in Burundi. Zij steunt de inzet van de landen van de
subregio, met name van Tanzania, om zo spoedig mogelijk een eind te maken aan het geweld en, in het
belang van Burundi en de hele regio, tot een staakt-het-vuren te komen.

________________________
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108/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
ter gelegenheid van de installatie van president Gonzalo Sánchez de Lozada op 6 augustus 2002

Brussel, 7 augustus 2002

De Europese Unie neemt er met voldoening nota van dat de verkiezingen in overeenstemming met het
Boliviaanse recht zijn verlopen en afgerond, en dat zij hebben geleid tot de formatie van een nieuwe
regering. De Europese Unie wenst de heer Gonzalo Sánchez de Lozada geluk met zijn installatie als
constitutioneel president van de Republiek Bolivia.

De Europese Unie deelt het standpunt van de nieuwe regering dat armoede, sociale uitsluiting, werkloosheid,
economische crisis en corruptie de belangrijkste problemen zijn die moeten worden aangepakt, en zij ziet
ernaar uit om op deze gebieden samen te werken met de nieuwe regering.

De Europese Unie wijst erop dat het van belang is het reeds lopende hervormingsproces in de
overheidssector voort te zetten en de overheidsinstellingen op centraal en lokaal niveau te versterken,
teneinde de sociale en economische problemen op te lossen.

De Europese Unie geeft opnieuw uiting aan haar engagement om de strijd tegen de illegale teelt van en
handel in drugs te blijven steunen.

De Europese Unie wijst erop dat het zaak is de belangrijkste problemen door middel van dialoog op te lossen
en verzoekt de nieuwe regering, de politieke partijen en het maatschappelijk middenveld met klem, zich te
verbinden tot het vinden van oplossingen via overleg en een brede nationale consensus binnen het kader van
het bestaande democratische bestel van Bolivia.

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

________________________



ALGEMENE INFORMATIE50

Bulletin 23.09.2002 - NL- PE 320.290

109/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gewelddadigheden in Kasjmir en Pakistan

Brussel, 7 augustus 2002

De Europese Unie veroordeelt met kracht de zinloze aanvallen op hindoe-pelgrims te Nunwan in Kasjmir op
6 augustus. De Europese Unie betreurt eveneens de aanval van 5 augustus op onschuldige burgers in een
christelijk school- en kerkcomplex in Murree, Pakistan.

De Europese Unie is bedroefd over het verlies van burgerlevens en zij betuigt haar medeleven met de
nabestaanden en de regeringen van India en Pakistan.

Deze gruwelijke aanvallen kunnen enkel het belang van een niet-aflatende bestrijding van het terrorisme
onderstrepen.

De Europese Unie benadrukt hoe belangrijk het is, een geest van religieuze tolerantie te bevorderen.

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

________________________

110/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen
 in Kameroen op 30 juni 2002

Brussel, 7 augustus 2002

De EU verheugt zich erover dat de recente parlements- en gemeenteraadsverkiezingen vreedzaam zijn
verlopen en is ingenomen met de oprichting van het nationaal waarnemingscentrum voor de verkiezingen.

De EU is evenwel ook bezorgd over aanwijzingen dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan tijdens
het verkiezingsproces en wenst de regering van Kameroen ervan te doordringen dat een grondige hervorming
van de kieswet vóór de presidentsverkiezingen in 2004 nodig is.

De EU verheugt zich bij voorbaat op de samenwerking met de regering van Kameroen bij de verdere
versterking van de bevoegde instellingen en op de invoering van de daartoe vereiste procedures.

________________________
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DECLARATION 11 SEPTEMBER 2002
Brussels, 11 September 2002

DECLARATION BY HEADS OF STATE AND GOVERNMENT OF THE EUROPEAN UNION,
THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN

COMMISSION, AND THE HIGH REPRESENTATIVE FOR THE COMMON FOREIGN AND
SECURITY POLICY

The Central and Eastern European countries associated with the European Union, the associated
countries Cyprus, Malta and Turkey, and the EFTA countries, members of the European Economic
Area align themselves with this declaration.

Today marks the first anniversary of the terrorist attacks against the United States of America.
Thousands of innocent people, many citizens of Europe among them, became victims of terrorism in New
York, Washington and Pennsylvania on 11 September 2001. Many died in a selfless and heroic effort to save
the lives of others.

It is with deep sorrow that we remember that tragic day. Our thoughts and prayers go to the bereaved
families and friends in the United States and throughout the world who were stricken by the violence
unleashed a year ago.

11 September reminded all of us that security and democracy can never be taken for granted but must be
defended actively and ceaselessly. It also made clear that the scourge of terrorism, in itself a denial of
common democratic values and principles, must continue to be met through steadfast international
cooperation. Those who perpetrate and sponsor terrorist acts will be brought to justice and punished.

The terrorist attacks of 11 September have given rise to the most comprehensive international cooperation in
decades. Countries all over the world have united in the common cause against the kind of cynical contempt
for human lives that lies behind it. This unique solidarity must be sustained and supported, also through
dialogue of cultures.

11 September underlined how inextricably intertwined our destinies are. The EU will not slacken its resolve
to contribute to the international community’s fight against terrorism. We will continue to stand side by side
with the United States and all the other countries in this endeavour and seek to build a just international order
that promotes peace and prosperity for all.

________________________
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Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 53
Type: http:

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