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

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

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

26/02 Nieuw gelegenheidskantoor voor voormalige leden

27/02 Uiterste termijn voor de indiening van verzoeken om betaling van kosten
en vergoedingen voor het jaar 2001

28/02 Situatie legionella in het LOW-gebouw

29/02 Dienstauto's Straatsburg

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

ONTSLAGNEMING VAN EEN ZWEEDSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

Mevrouw Gunalla CARLSSON (PPE-DE/SV)

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

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

_______________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering  van 23 september 2002 heeft het Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Johan VAN HECKE

is toegetreden tot de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR)
met ingang van 18 september 2002.

______________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand van zaken op 11.10.2002

Indiener Onderwerp Nr.

Rosa Miguélez Ramos Verwaarlozing van de veiligheidsaspecten in het project
voor een hervergassingsinstallatie in het estuarium van
Ferrol

E-2555/02

Toine Manders Buitenlandse studenten in Groot-Brittannië E-2556/02

Erik Meijer Financiële controle 1: Aantrekken en vasthouden van
kritische ambtenaren als onmisbaar antwoord op de
negatieve publieke opinie

E-2557/02

Erik Meijer Financiële controle 2: Tegengestelde visies van leden van
de Commissie en van het ambtelijk apparaat

E-2558/02

Erik Meijer Financiële controle 3: Het in volledige openbaarheid en
met onafhankelijke deskundigen voeren van het debat
over verbetering van financieel beheer

E-2559/02

Erik Meijer Tegenstrijdige belangen en standpunten met betrekking tot
de gevolgen voor gebit en botten van in het menselijk
lichaam opgenomen fluor

E-2560/02

Christopher Huhne Harmonisatie financiële diensten P-2561/02

Neil MacCormick REACH-stelsel P-2562/02

Anna Karamanou Vrouwen in het zwart - zevende herdenking van het
bloedbad van Srebrenica

E-2563/02

Anna Karamanou Vrouwen in het zwart - zevende herdenking van het
bloedbad van Srebrenica

E-2564/02

Anna Karamanou Grootschalige repatriëring van Afghaanse vluchtelingen E-2565/02

Anna Karamanou Grootschalige repatriëring van Afghaanse vluchtelingen E-2566/02

Christopher Huhne Prijsstijgingen in de euro-zone E-2567/02

Robert Evans Aanklacht wegens smaad tegen Bruce Harris van Casa
Alianza in Guatemala

E-2568/02

Robert Evans Mensenrechten in Myanmar E-2569/02

Robert Evans Noord-Koreaanse vluchtelingen in China E-2570/02

Margie Sudre Toekomst van toeristische milieukenmerken in Europa E-2571/02

Kathleen Van Brempt Cyclamaten in light-frisdranken E-2572/02

Kathleen Van Brempt Nikkelallergie E-2573/02
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Kathleen Van Brempt Eurocentstukken E-2574/02

Kathleen Van Brempt Kop euromunten E-2575/02

Kathleen Van Brempt Terugbetaling Viagra E-2576/02

Kathleen Van Brempt Tekort ziekteverzekering van Europese ambtenaren E-2577/02

Kathalijne Buitenweg en Monica
Frassoni

Racisme en xenofobie: de verkoop van flessen wijn met
etiketten met foto's van Hitler en Mussolini en nazistische
leuzen in benzinestations en toeristenwinkels in Italië

E-2578/02

Joaquim Miranda Vakbekwaamheidsattesten voor cabinepersoneel in de
burgerluchtvaart

E-2579/02

Joaquim Miranda Vakbekwaamheidsattesten voor cabinepersoneel in de
burgerluchtvaart

E-2580/02

Camilo Nogueira Román Autoweg op het schiereiland Morrazo (Galicië) E-2581/02

Jan Dhaene Verplichting van de dodehoekspiegel voor vrachtwagens P-2582/02

Ioannis Marinos Aanpassing van de Turkse wetgeving aan het
communautair acquis

P-2583/02

Olivier Dupuis De mensenrechten in Laos P-2584/02

Ilda Figueiredo Inflatoire gevolgen van de invoering van de euro P-2585/02

Bruno Gollnisch Controle reizigersidentiteit op luchthavens P-2586/02

Ingo Schmitt Op radiotechniek gebaseerde wapens P-2587/02

Glyn Ford BTW-harmonisatie E-2588/02

Pere Esteve Een gemeenschappelijk Europees luchtruim E-2589/02

Mario Borghezio Slechte verkrijgbaarheid van de complete serie van 96
euromunten in fleur de coin-kwaliteit

E-2590/02

Gian Gobbo Voorrang voor Argentijnse immigranten van Europese
afkomst boven immigranten van buiten de EU

P-2591/02

Antonios Trakatellis Kiezerslijsten en illegale naturalisaties E-2592/02

Antonios Trakatellis Kiezerslijsten en illegale naturalisaties E-2593/02

Antonios Trakatellis Clandestiene binnenkomst van illegale migranten in
Griekenland via Turkije - Schending van de
partnerschapsovereenkomst

E-2594/02

Stavros Xarchakos Motorfietshelmen en boetes in Griekenland E-2595/02

Stavros Xarchakos Vernieling van antieke Griekse en Romeinse monumenten
in Turkije

E-2596/02

Olivier Dupuis Opsluitingsvoorwaarden van Zouhair Yahyaoui E-2597/02
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Olivier Dupuis Onderdrukking van de Hmong-minderheid in de
bijzondere zone Saysomboune in Laos

E-2598/02

Janelly Fourtou Merkenrecht in Polen E-2599/02

Ilda Figueiredo Begrotingspost B3-4102 en de bestrijding van
kinderarbeid

E-2600/02

Ilda Figueiredo Verordening inzake grensoverschrijdende betalingen E-2601/02

Ilda Figueiredo Bosbranden en begrotingspost B2-515 E-2602/02

Gerhard Schmid Informele betalingscircuits E-2603/02

Michl Ebner "Pumpguns" E-2604/02

Michl Ebner Arbeidstijdregeling voor vrachtwagenchauffeurs E-2605/02

Michl Ebner Concurrentieverstorende heffingen in het internationale
handelsverkeer

E-2606/02

Graham Watson EU-hulp aan Afghanistan E-2607/02

Rosa Miguélez Ramos Willekeurige aanhoudingen van communautaire vissers
door Marokko

E-2608/02

Bruno Gollnisch Controle reizigersidentiteit op luchthavens E-2609/02

Antonio Di Pietro De ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Republiek
Mongolië en de Europese Unie

E-2610/02

Jan Mulder Transport / Vermarkting van niet-geoormerkte runderen
uit natuurgebieden

E-2611/02

Camilo Nogueira Román Inbeslagname van de Galicische vissersboot "Viduido"
door het Marokkaanse leger

E-2612/02

Sérgio Marques Conventie over de toekomst van de Europese Unie E-2613/02

Michl Ebner Invoering van bankbiljetten van 1 en 2 euro E-2614/02

Michl Ebner Communautaire regelgeving voor alcoholconsumptie op
grond van leeftijd, tijdstip en plaats

E-2615/02

Konstantinos Hatzidakis Websites van de beheerorganen van het ESF in
Griekenland

E-2616/02

Michl Ebner Toeslagen salarisregeling Europese scholen E-2617/02

Michl Ebner en Giacomo Santini Bergenrichtlijn E-2618/02

Erik Meijer Het recht van alle politieke stromingen op organisatie,
deelname aan parlementaire verkiezingen en de daaruit
voortvloeiende rechten

E-2619/02
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Erik Meijer De precedentwerking van recente Spaanse beslissingen
voor het functioneren van de parlementaire democratie
binnen de Europese Unie

E-2620/02

Maurizio Turco Voordelen van liberalisering en nadelen van
protectionisme

P-2621/02

Bert Doorn Dijkverzwaring Sliedrecht, n.a.v. het wederom uitstellen
van de besluitvorming en het antwoord van de Commissie
op mondelinge vraag H-0578/02

P-2622/02

Markus Ferber Omzetting van de nieuwe postrichtlijn 2002/39/EG door
de kandidaat-landen

E-2623/02

Markus Ferber Omzetting van de nieuwe postrichtlijn 2002/39/EG E-2624/02

Markus Ferber BTW op postdiensten E-2625/02

Klaus-Heiner Lehne Classificatie volgens het douanetarief van suikerhoudend
granulaat voor de bereiding van citroenthee

E-2626/02

Konstantinos Hatzidakis Problemen bij de tenuitvoerlegging van
milieuprogramma's

E-2627/02

Alexandros Alavanos Explosieve stijging van de prijzen van goederen in
Griekenland

E-2628/02

Olivier Dupuis Arrestatie van de journalist Abdallah Zouari twee
maanden na zijn vrijlating

E-2629/02

Erik Meijer Sterk toenemende bijdrage van de zeescheepvaart aan de
luchtverontreiniging boven land

E-2630/02

Stavros Xarchakos Ontoereikende informatie in verband met de financiering
van werken door de EU

E-2631/02

Elspeth Attwooll CITES - handel in ivoor E-2632/02

Philip Bushill-Matthews Tolgelden voor wegen E-2633/02

Brian Simpson Vernietiging Europees erfgoed door Belgische
spoorwegmaatschappij

E-2634/02

Brian Simpson Goedkope luchtvaartmaatschappijen en rechten van de
consument

E-2635/02

Graham Watson Vervolging van christelijke gemeenschappen in Indonesië E-2636/02

Rosa Miguélez Ramos Acties ter bescherming van de bossen in Galicië (Spanje)
tegen luchtverontreiniging

E-2637/02

Rosa Miguélez Ramos Acties ter bescherming van de bossen in Galicië (Spanje)
tegen brand

E-2638/02

Kathleen Van Brempt Verbod fluorsupplementen E-2639/02
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Daniel Hannan Vier onbeantwoorde vragen P-2640/02

Daniel Hannan EU-sancties waardoor het EU-bedrijfsleven schade lijdt E-2641/02

Alexandros Alavanos Werken in de buurt van de rivier de Kifissos in Athene P-2642/02

Benedetto Della Vedova Representativiteit van de EVV en de daarbij aangesloten
organisaties

P-2643/02

Mogens Camre Overtreding van de EER-Overeenkomst door Noorwegen
bij uitvoer van niet-Noorse vis met Noorse certificaten
van oorsprong

E-2644/02

Antonios Trakatellis Ongeval in centrale van het elektriciteitsbedrijf E-2645/02

Stavros Xarchakos Luchtverkeerscontrole en weersvoorspellingen in de EU E-2646/02

Richard Corbett Uniforme toepassing van normen E-2647/02

Sérgio Marques Het onderdeel energie van het POSEIMA-programma E-2648/02

Paulo Casaca Sportvisserij E-2649/02

Marco Pannella Niet verbreken van de samenwerkingsovereenkomst met
Vietnam in weerwil van schending van art. 2, namelijk de
talloze ernstige en herhaalde schendingen van de
mensenrechten, politieke en religieuze rechten

P-2650/02

Kathleen Van Brempt GSM-blokkeringssystemen E-2651/02

Frank Vanhecke Douaneafspraken havens tussen nationale overheden E-2652/02

Frank Vanhecke Taalgebruik op etiketten van commerciële producten E-2653/02

Frank Vanhecke Werkgelegenheidspolitiek van de Belgische regering E-2654/02

Robert Evans De gevangenschap van Maajid Nawaz, Ian Malcolm
Nisbett en Reza Pankhurst in Egypte

P-2655/02

Antonios Trakatellis Ontmanteling van de kerninstallatie van Kozloduy -
naleving door Bulgarije van de op dat land rustende
verplichtingen uit hoofde van het toetredingspartnerschap

P-2656/02

Toine Manders Vliegtuigspotters P-2657/02

José Salafranca Sánchez-Neyra Opening van nieuwe delegaties van de buitenlandse dienst
van de Commissie

P-2658/02

Gerhard Schmid Samenwerking met dwarsliggende landen en gebieden E-2659/02

Robert Evans Opsluiting van Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett en
Reza Pankhurst in Egypte

E-2660/02

Patricia McKenna Project voor herstel van de stranden van Almadrava en
Les Devesses in Denia, Alicante

E-2661/02

Caroline Lucas Luchtvervoer en milieu E-2662/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 17

Bulletin 21.10.2002 - NL- PE 320.291

Glyn Ford Discriminerend optreden van de Franse overheid E-2663/02

Robert Goebbels "Neutraliteit" van het mededingingsbeleid inzake
televisierechten op sportevenementen

E-2664/02

Robert Goebbels Vestiging van diensten van de Commissie in Luxemburg E-2665/02

Bart Staes Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel E-2666/02

Bart Staes Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel (2) E-2667/02

Proinsias De Rossa Uitzetting van Christina Onasanwo uit Ierland naar
Nigeria

P-2668/02

Paulo Casaca Europees suikerkartel P-2669/02

Alexandros Alavanos Mensenrechten van "gehuurde" werknemers E-2670/02

Stavros Xarchakos Vernieling van het cultureel erfgoed en vervolgingen op
Imbros en Tenedos

E-2671/02

Mary Banotti Autoverhuur aan personen van meer dan 70 jaar E-2672/02

Pasqualina Napoletano en anderen Criteria voor opname van de mediterrane partnerlanden in
het programmeringsdocument bij het Europees initiatief
voor decmocratie en mensenrechten 2002-2004

E-2673/02

Kathleen Van Brempt Milieuproblematiek - toegang van de bevolking tot de
informatie in de Europese milieubesluitvorming - inspraak
van de bevolking in deze besluitvorming

E-2674/02

Paulo Casaca Gevaren van de aquacultuur voor het milieu en de
consument

E-2675/02

Paul Rübig Follow-up van het Groenboek over
consumentenbescherming

E-2676/02

Chris Davies Brandveiligheid E-2677/02

Erik Meijer, Pedro Marset Campos
en Herman Schmid

Streven naar vreedzame oplossingen voor het aanslepend
conflict op de Filipijnen door te voorkomen dat niet-
terroristische organisaties buiten de wet gesteld worden

E-2678/02

Erik Meijer Gelijkstelling van de vergunningseisen voor opvangcentra
voor tijdelijke huisvesting van beschermde diersoorten
met die voor dierentuinen

E-2679/02

Erik Meijer Het beëindigen van de grensoverschrijdende
samenwerking in het openbaar busvervoer tussen
Nederland en België in de Euregio Scheldemond

E-2680/02

Erik Meijer Strijdigheid tussen bewaarplicht voor verkeersgegevens
van telecommunicatie en bescherming persoonlijke
levenssfeer in artikel 8 van het EVRM

E-2681/02
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Paulo Casaca Nitratenrichtlijn E-2682/02

Freddy Blak Wegentol in Europa E-2683/02

Freddy Blak Wegentol in Europa E-2684/02

Herbert Bösch Afschaffing van de doodstraf E-2685/02

Mihail Papayannakis Virussen in gebotteld water E-2686/02

Mario Borghezio Giftigheid van de muntstukken van 1 en 2 euro E-2687/02

Benedetto Della Vedova Wet nr. 18 van 7 augustus 2002 van de Italiaanse regio
Lombardije in strijd met richtlijn nr. 79/409/EEG van 2
april 1979 van de Raad

E-2688/02

Bart Staes Definiëring begrippen Europese Gedragscode m.b.t.
wapenexport

E-2689/02

Bart Staes Europees systeem eindbestemmingscertificaten E-2690/02

Bart Staes Goedkeuring Europese Gedragscode Wapenuitvoer door
kandidaat-lidstaten

E-2691/02

Bart Staes Uniform Europees registratiesysteem voor wapens E-2692/02

Bart Staes Uniform registratiesysteem m.b.t. wapens E-2693/02

Bart Staes Vereenvouding vergunningensysteem voor de in- en
uitvoer van defensiematerieel binnen de EU

E-2694/02

Bart Staes Taalgebruik rapporten Eurobarometer E-2695/02

Joaquim Miranda Overheidssteun voor zeevervoer E-2696/02

Dominique Souchet Verlaagd BTW-tarief voor het restaurantbedrijf P-2697/02

Kurt Lechner Vrij verkeer van personen E-2698/02

Manuel Pérez Álvarez Hindernissen voor het vrije verkeer van artsen E-2699/02

Manuel Pérez Álvarez Verzoeken om aanvullende uitkeringen uit het Franse
Nationaal Solidariteitsfonds

E-2700/02

Mario Borghezio Bescherming van de privacy bij de correspondentie van
Italiaanse banken

E-2701/02

Paulo Casaca Voedselvervalsing in de Europese Unie E-2702/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie P-2703/02

Charles Tannock Vervolging door de autoriteiten van Myanmar E-2704/02

Chris Davies Natura 2000 - Cyprus E-2705/02

Chris Davies Vrachtvervoer over het spoor door de Kanaaltunnel E-2706/02

Chris Davies Habitat-richtlijn E-2707/02
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Chris Davies Spaans nationaal hydrologisch programma E-2708/02

Rosa Miguélez Ramos Visserijonderzoek in het VIde kaderprogramma voor
onderzoek

E-2709/02

Bartho Pronk Vergelijkbaarheid van EU- en VS-cijfers E-2710/02

Erik Meijer De leefomstandigheden van gevangenen in gevangenissen
van kandidaat-lidstaat Hongarije

E-2711/02

María Izquierdo Rojo De sociale premies voor Spaanse migrerende
druivenplukkers

P-2712/02

Seán Ó Neachtain Opstellen van landbouwstatistieken P-2713/02

Baroness Sarah Ludford Gedwongen repatriëring van Noord-Koreaanse
vluchtelingen door de Volksrepubliek China

E-2714/02

Baroness Sarah Ludford Gedwongen repatriëring van Noord-Koreaanse
vluchtelingen door de Volksrepubliek China

E-2715/02

Cristiana Muscardini Euro en nikkel E-2716/02

Vitaliano Gemelli Beroepsprocedures ingesteld door ambtenaren en andere
personeelsleden van de Europese Commissie

E-2717/02

Rolf Linkohr Evaluatie van de reactorblokken 1 t/m 4 van de
kerncentrale van Kozlodui

P-2718/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Te late oprichting van de Europese Waarnemingspost in
het kader van Leader+

P-2719/02

Stavros Xarchakos Bescherming van de gezondheid van de consumenten in
Griekenland

E-2720/02

Stavros Xarchakos Standpunt van commissaris Patten inzake Albanië E-2721/02

Peter Skinner en Helle Thorning-
Schmidt

Richtlijn 1999/38/EG van de Raad en de noodzaak van
verder onderzoek naar houtadditieven

E-2722/02

Peter Skinner en Helle Thorning-
Schmidt

Implementatie van richtlijn 1999/38/EG van de Raad
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de
carcinogene effecten van houtstof

E-2723/02

Rosa Miguélez Ramos De benaming van de sardine E-2724/02

Camilo Nogueira Román Schending van de communautaire milieuvoorschriften bij
de aanleg van de autoweg A-9 tussen Spanje en Portugal

E-2725/02

Albert Maat Exportrestituties fokrunderen Marokko P-2726/02

Gerhard Schmid Grensbewakingseenheden E-2727/02

Konstantinos Hatzidakis Niet-betaling van steun aan Griekse biolandbouwers E-2728/02

Emmanouil Bakopoulos Raadadviseur-auditeur in mededingingsprocedures E-2729/02
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Emmanouil Bakopoulos MARINA II & Zuid-Europa E-2730/02

Mary Honeyball Miss Universe-verkiezingen in Nigeria E-2731/02

Robert Goebbels Te trekken conclusies uit de ervaring van Zweden met
pensioenfondsen

E-2732/02

Nelly Maes Financiële steunverlening aan de Europese Raffinage
industrie

E-2733/02

Ilda Figueiredo Installatie van een radar op het eiland Madera E-2734/02

Ilda Figueiredo Sociale en economische gevolgen van de uitbreiding van
de EU

E-2735/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2736/02

Torben Lund Grenswaarden voor GMO's en slordigheden bij wetgeving P-2737/02

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Status van het Londense Congestieplan E-2738/02

Emmanouil Bakopoulos Prijsverschillen bij auto's in de EU E-2739/02

Emmanouil Bakopoulos Luchthaven van Athene E-2740/02

Emmanouil Bakopoulos Biologische landbouw in de Europese Unie E-2741/02

Emmanouil Bakopoulos Geen Griekse versie van de INFOREGIO-website E-2742/02

Ian Hudghton Inkomens in de visserij E-2743/02

Ian Hudghton Infectieuze hematopoïetische necrose E-2744/02

Ian Hudghton Vaccin ter bestrijding van infectieuze anemie van de zalm E-2745/02

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Opname van turf in de richtlijn inzake mijnbouwafval E-2746/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2747/02

Peter Skinner Illegale import van vlees uit Afrika P-2748/02

Bart Staes Aanpassing Brusselse EU-wijk aan de uitbreiding P-2749/02

María Izquierdo Rojo Verkrachting van de Pakistaanse onderwijzeres Mukhtar
Mai en het stammenrecht

E-2750/02

Michael Cashman Travellerscheques P-2751/02

Joan Colom i Naval Budgettaire tenuitvoerlegging van rubriek 2 van de
financiële vooruitzichten in het begrotingsjaar 2002

P-2752/02

Isabelle Caullery Verbod op het uitzenden van electromagnetische golven P-2753/02

Ioannis Marinos Illegale migratie E-2754/02

Avril Doyle Grensoverschrijdende sociale kwestie E-2755/02
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Jan Mulder Politieke benoemingen bij het Poolse betaalorgaan voor
SAPARD

E-2756/02

Glyn Ford Noord-Oost-Aziatische ontwikkelingsbank E-2757/02

Olivier Dupuis Terechtstelling van Yoshiteru Hamada en Tatsuya Haruta E-2758/02

Frank Vanhecke Terrorisme E-2759/02

Frank Vanhecke Asielpolitiek van de Unie E-2760/02

Bart Staes Taalgebruik Europees noodnummer 112 E-2761/02

Bart Staes Regulering promotiecampagnes rond kinderfeesten E-2762/02

Bart Staes Mesttransporten en het vrij verkeer van goederen, diensten
en kapitaal

E-2763/02

Bart Staes Taaldiscriminatie - onderzoek naar de aanwerving van
moedertaalsprekers

E-2764/02

Kathleen Van Brempt Voorstel richtlijn milieuaansprakelijkheid - Schriftelijke
vraag P-2156/02 - Ontoereikend antwoord - Schending
van artikel 197 van het EG-Verdrag

E-2765/02

Kathleen Van Brempt Voorstel richtlijn milieuaansprakelijkheid - Schriftelijke
vraag P-2156/02 - Ontoereikend antwoord - Schending
van artikel 197 van het EG-Verdrag

E-2766/02

Kathleen Van Brempt CELEX - Toegang van het publiek tot informatie
betreffende de werkzaamheden en wetgeving van de
Europese Unie

E-2767/02

Kathleen Van Brempt Pay-as-you-drive E-2768/02

Kathleen Van Brempt Veiligheidscategorieën Europees wegennet E-2769/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2770/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2771/02

Giovanni Pittella Selectieprocedure ingevolge wet nr. 236/93 P-2772/02

Alexandros Alavanos Gezondheid en veiligheid van werknemers - klacht
00/4404, SG(2000) A/3828/2

E-2773/02

Struan Stevenson Euro E-2774/02

Juan Naranjo Escobar Allergie voor 1- en 2-euromunten E-2775/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna De vissersboot "Viduido" opgebracht E-2776/02

Robert Goebbels Richtlijn "milieu-effectbeoordeling" en het
subsidiariteitsbeginsel

E-2777/02

Giovanni Pittella Europese identiteitskaart E-2778/02
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Luigi Cocilovo Toepassing van verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en
574/72 in het kader van het akkoord tussen de Europese
Unie en de Zwitserse Bondsstaat

E-2779/02

Luigi Cocilovo Medische behandeling tijdens een verblijf in een andere
lidstaat dan die van de woonplaats. Artikelen 22 en 31 van
verordening (EEG) nr. 1408/71

E-2780/02

Jan Mulder Kaliningrad en de bescherming van de financiële belangen
van de Unie

E-2781/02

Avril Doyle Drinkwaterfluoridering E-2782/02

Chris Davies EU-Waterinitiatief voor de Wereldtopconferentie over
duurzame ontwikkeling

E-2783/02

Glyn Ford Sluiting van Federal Mogul - verplaatsing van
werkgelegenheid naar kandidaat-landen van de EU

E-2784/02

Glyn Ford Sluiting van Federal Mogul zonder overleg met het
personeel

E-2785/02

Ulla Sandbæk Suiker E-2786/02

Ulla Sandbæk Suiker E-2787/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2788/02

Mihail Papayannakis Kindsoldaten E-2789/02

Mihail Papayannakis Verdrag tegen foltering - Onthouding door de VS E-2790/02

Konstantinos Hatzidakis Stijging van het aantal arbeidsongevallen in Griekenland E-2791/02

Stavros Xarchakos Controles op dierziekten in Griekenland E-2792/02

Robert Goebbels Concurrentie in de commerciële luchtvaart E-2793/02

Giacomo Santini Nachtelijke sluiting voor zware vrachtauto's van het
laatste stuk van de Brenner-autoweg door de Tiroolse
deelstaatregering

E-2794/02

Jan Dhaene Europese Mobiliteitsweek en de Europese Dag zonder
auto

E-2795/02

José Ribeiro e Castro Oost-Timor - Evaluatie van de steun P-2796/02

Caroline Lucas Low Frequency Active Sonar E-2797/02

Caroline Lucas Overheidsopdrachten: heronderhandelingen over de prijs E-2798/02

Caroline Lucas Overheidsopdrachten: evaluatie van aanbiedingen E-2799/02

Chris Davies Cementfabriek in Clitheroe, Engeland E-2800/02

Miquel Mayol i Raynal De opsluiting van Leyla Zana en de toetreding van Turkije E-2801/02
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Miquel Mayol i Raynal De opsluiting van Leyla Zana en de toetreding van Turkije E-2802/02

Bart Staes Taalonderricht Europese Scholen België E-2803/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2804/02

Christos Folias Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties

P-2805/02

Jules Maaten Mededelingen van de Europese Commissie over
versoepeling afbouw begrotingstekort voor Eurozone-
landen, 24 september 2002

P-2806/02

Gabriele Stauner Onrechtmatige salaristoeslagen voor leden van de
Commissie

E-2807/02

Graham Watson Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid -
exclusieve 12-mijlszone

E-2808/02

Graham Watson Voedselallergieën en ingrediënten die in restaurants
worden gebruikt

E-2809/02

Stephen Hughes Kieuwnetvisserij op de Noordzee E-2810/02

Salvador Jové Peres Het besluit van de Commissie om de cijfers over de
hoeveelheden verwerkte tomaten naar boven bij te stellen
is onregelmatig

E-2811/02

Salvador Jové Peres Het besluit van de Commissie om de cijfers over de
hoeveelheden verwerkte tomaten naar boven bij te stellen
is onregelmatig

E-2812/02

Salvador Jové Peres Het besluit van de Commissie om de cijfers over de
hoeveelheden verwerkte tomaten naar boven bij te stellen
is onregelmatig

E-2813/02

Rosa Miguélez Ramos Vermindering van de vloot in derde landen E-2814/02

Miquel Mayol i Raynal Europese Voedselautoriteit E-2815/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2816/02

Bill Newton Dunn Citroenwrongel en gehakt P-2817/02

Theresa Villiers Richtlijn marktmisbruik en journalisten P-2818/02

Chris Davies Antwoord van de Spaanse regering aan de Commissie met
betrekking tot het Spaanse Nationale Waterplan

E-2819/02

Marco Pannella Dr. Nguyen Dan Que E-2820/02

Jules Maaten Straling draadloze telefoons E-2821/02

Angelika Niebler Aanvraagformulier voor het actieprogramma "Jeugd van
de Europese Unie"

E-2822/02
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Kathleen Van Brempt Bijkomende financiële steun aan ontwikkelingslanden
voor de uitvoering van het Klimaatverdrag

E-2823/02

Kathleen Van Brempt Tropische bossen en andere bossen in
ontwikkelingslanden - behoud en duurzaam beheer

E-2824/02

Kathleen Van Brempt Amerikaanse initiatief 'Congo Basin Forest Partnership'
voor de bescherming van de bossen in het Congobekken -
Standpunt van de Commissie

E-2825/02

Kathleen Van Brempt Actieprogramma voor de integratie van het aspect klimaat
in het ontwikkelingsbeleid van de EU

E-2826/02

Hans Karlsson Overheidssteun veroorzaakt mededingingsdistorsie E-2827/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2828/02

Struan Stevenson Illegaal gebruik van drijfnetten E-2829/02

Isidoro Sánchez García Militaire manoeuvres Spanje/NAVO in Fuerteventura
(Canarische eilanden)

E-2830/02

Robert Goebbels Internationale handel en regels voor bekendmaking van de
balans

E-2831/02

Sergio Berlato Uitvoerverbod op biologische producten met een
Europees certificaat naar de VS

E-2832/02

Anneli Hulthén Salmonella in vleesbereidingen E-2833/02

Karin Riis-Jørgensen Teruggave van BTW P-2834/02

Jorge Hernández Mollar Communautaire steun voor het bottelen van Malaga-wijn E-2835/02

Jorge Hernández Mollar De nieuwe octrooiwetgeving in de EU E-2836/02

Jorge Hernández Mollar Toepassing van de richtlijn 2000/35/EG E-2837/02

Salvador Garriga Polledo Afbakening van de visserijzone in de monding van de
rivier de Guadiana

E-2838/02

Salvador Garriga Polledo Steun voor liberalisatie van de landpacht E-2839/02

Sebastiano Musumeci Veiligheid in de havens E-2840/02

Roberta Angelilli Besteding van de middelen van EQUAL, het ESF en het
Vierde Actieprogramma voor gelijke kansen door het
gemeentebestuur van Rome

P-2841/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2842/02

Ian Hudghton Vertragingen bij de voorstellen voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid

P-2843/02

Olivier Dupuis Gebruik van de Europese openbare middelen in Kosovo E-2844/02
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Marco Pannella Nieuwe vervolgingen van de Montagnards in Cambodja
en Vietnam

E-2845/02

Erik Meijer Ongelijkwaardige behandeling van drie gegadigden bij
aanbesteding dienstuitvoering op hogesnelheidslijn in
Nederland teneinde een hoge betaling af te dwingen

E-2846/02

Erik Meijer Het ontbreken van onderzoek en preventiemaatregelen
met betrekking tot kosmische inslag op de aarde en de
daaruit voortvloeiende rampen

E-2847/02

María Valenciano Martínez-Orozco Stand van de inbreukprocedure 2000/4879 P-2848/02

Bart Staes De erkenning van het D'Hoppebos als habitatgebied P-2849/02

Alexander de Roo Ebro-wateroverhevelingsplan in Catalonië, Spanje P-2850/02

Marialiese Flemming Handel in bont E-2851/02

Alexandros Alavanos Problemen voor EU-tuinbouwers ten gevolg van de niet-
afschaffing van het gebruik van methylbromide in
ontwikkelingslanden

E-2852/02

Antonios Trakatellis Klimaatveranderingen - Toepassing van het
Kyotoprotocol in Griekenland

E-2853/02

Marco Pannella Hernieuwde hechtenis van Nguyen Vu Binh E-2854/02

Roberta Angelilli Aanwending van de actieprogramma's Save II en Altener
II door de gemeente Rome

E-2855/02

Roberta Angelilli Aanwending van fondsen ten behoeve van vluchtelingen
en migrerende werknemers door de gemeente Rome

E-2856/02

Roberta Angelilli Aanwending van het "Daphne-programma" door de
gemeente Rome

E-2857/02

Roberta Angelilli Aanwending van het financieel instrument Life III, het
Vijfde actieprogramma voor milieu en duurzame
ontwikkeling, en voorlichtings- en sensibiliseringsacties
inzake milieuproblemen door de gemeente Rome

E-2858/02

Ria Oomen-Ruijten Verwerking van vetten uit dierlijk afval E-2859/02

Margrietus van den Berg Uitblijven van jaarverslag over Actieprogramma
bestrijding (aids)

E-2860/02

José Ribeiro e Castro Angola: Transparantie van de overheidsfinanciën E-2861/02

José Ribeiro e Castro Angola: Begroting 2003 E-2862/02

Raffaele Costa Vrij verkeer van zieken in de landen van de Unie E-2863/02

___________
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

12/2002 321.957 Proinsias de ROSSA Aanhoudende onrust in West-Papoea 24.07.2002 24.10.2002 11

13/2002 323.196 Daniel DUCARME Weigeren van een tussentijdse herziening van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid

23.09.2002 23.12.2002 3

14/2002 323.497 Marco PANNELLA, Paula CASACA,
Daniel Marc COHN-BENDIT, Chris
DAVIES enCharles TANNOCK

Schending van de grondrechten van het Vietnamese
volk en voor de vrijlating van de godsdienstige
autoriteiten

23.09.2002 23.12.2002 9

15/2002 323.498 Marco PANNELLA, Paulo CASACA,
Daniel COHN-BENDIT, Chris
DAVIES en Charles TANNOCK

Schending van de grondrechten van het Vietnamese
volk en voor de eerbiediging van de rechten van de
bergbewoners

23.09.2002 23.12.2002 8

                                                     
1 Situatie op 26.09.2002
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BROK
(PPE-DE)

Uitbreiding: voortgangsverslag AFET (P) 30.09.02 C5-0474/02

AUROI
(VERTS/ALE)

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

AGRI (A) 02.10.02 C5-0340/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Herziening van de procedure voor de
goedkeuring van de rekeningen

AGRI (A) 02.10.02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Maatregelen ter bestrijding v. aids,
malaria en tuberculose in
ontwikkelingslanden:
onderzoeksprogramma (EDCTP)

BUDG (A) 08.10.02 C5-0392/02

WALTER
(PSE)

Grote natuur-, technologische of
milieurampen: Solidariteitsfonds van de
Europese Unie

BUDG (A) 25.09.02 C5-0441/02

MIRANDA
(GUE/NGL)

Visserijovereenkomst EG/Angola:
periode 3 augustus 2002 tot en met 2
augustus 2004

DEVE (A) 02.10.02

GUE/NGL-Fraktie Maatregelen ter bestrijding v. aids,
malaria en tuberculose in
ontwikkelingslanden:
onderzoeksprogramma (EDCTP)

DEVE (A) 02.10.02 C5-0392/02

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

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

DEVE (P) 02.10.02 C5-0368/02

BERES
(PSE)

Consumentenkrediet: onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten (afwijking richtlijn

ECON (A) 01.10.02 C5-0420/02

HUHNE
(ELDR)

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

ECON (A) 01.10.02 C5-0252/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

KARAS
(PPE-DE)

Europese sociale dialoog: instelling van
een tripartiete sociale top voor groei en
werkgelegenheid

ECON (A) 01.10.02

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Hergebruik en commerciële exploitatie
van overheidsdocumenten

ECON (A) 01.10.02 C5-0292/02

TORRES
MARQUES
(PSE)

Voorkoming van het witwassen van geld
door douanesamenwerking

ECON (A) 01.10.02 C5-0291/02

KAUPPI
(PPE-DE)

Brandstoffen: bijzondere
belastingregeling voor gasolie, accijnzen
op benzine en gasolie

ECON (P) 01.10.02 C5-0409/02

DAVIES
(ELDR)

Behoud van de visstand: verbod op het
afsnijden van haaienvinnen aan boord
van vaartuigen

ENVI (A) 02.10.02 C5-0411/02

MALLIORI
(PSE)

Verdovende middelen en psychotrope
stoffen: handel in uitgangsstoffen voor
drugs, controle en toezicht

ENVI (A) 02.10.02 C5-0415/02

SORNOSA
MARTÍNEZ
(PSE)

Consumentenkrediet: onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten (afwijking richtlijn

ENVI (A) 02.10.02 C5-0420/02

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Milieu: aangroeiwerende verven op
schepen, verbod op organische
tinverbindingen

ENVI (A) 03.10.02 C5-0347/02

PPE-DE-Fraktie Energie: gecombineerde warmte- en
elektrciteitsproductie,bevordering van de
warmtekrachtkoppeling (WKK)

ENVI (A) 02.10.02 C5-0366/02

PPE-DE-Fraktie Brandstoffen: bijzondere
belastingregeling voor gasolie, accijnzen
op benzine en gasolie

ENVI (A) 02.10.02 C5-0409/02

FERREIRA
(PSE)

Levensmiddelen: nieuwe zoetstoffen,
sucralose en zout van aspartaam (wijz.
richtl. 94/35/EG)

ENVI (P) 02.10.02 C5-0341/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

LANNOYE
(VERTS/ALE)

In de handel brengen en het gebruik van
nonylfenol, nonylfenolethoxylaat en
cement (26e wijz.richtl.76/769/EEG)

ENVI (P) 02.10.02 C5-0382/02

LIESE
(PPE-DE)

Menselijke weefsels en cellen ENVI (P) 02.10.02 C5-0302/02

MALLIORI
(PSE)

Voedselveiligheid: rookaroma's in
levensmiddelen, beoordeling en
vergunningsprocedure

ENVI (P) 02.10.02 C5-0348/02

NOBILIA
(UEN)

Milieubescherming: detergentia,
biologische afbreekbaarheid en
etikettering

ENVI (P) 02.10.02 C5-0404/02

PAULSEN
(ELDR)

Volksgezondheid: gebruiksvoorwaarden
voor het levensmiddelenadditief E 425
konjac (wijz. richtl. 95/2/EG)

ENVI (P) 02.10.02 C5-0378/02

SCHNELL-
HARDT
(PPE-DE)

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

ENVI (P) 02.10.02 C5-0340/02

PPE-DE-Fraktie Bossen: bescherming en bewaking,
nieuwe communautaire actie Forest
Focus

ENVI (P) 02.10.02 C5-0351/02

PSE-Fraktie Brandstoffen: bijzondere
belastingregeling voor gasolie, accijnzen
op benzine en gasolie

ITRE (A) 08.10.02 C5-0409/02

CAUDRON
(GUE/NGL)

Maatregelen ter bestrijding v. aids,
malaria en tuberculose in
ontwikkelingslanden:
onderzoeksprogramma (EDCTP)

ITRE (P) 08.10.02 C5-0392/02

LEHNE
(PPE-DE)

Misdaadbestrijding: corruptie in de
particuliere sector. Initiatief Denemarken

JURI (A) 01.10.02 C5-0376/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Consumentenbescherming in de Unie:
aspecten van de juridische bescherming.
Groenboek

JURI (P) 08.10.02 C5-0294/02

CAPPATO
(NI)

Hergebruik en commerciële exploitatie
van overheidsdocumenten

LIBE (A) 02.10.02 C5-0292/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MARINHO
(PSE)

Alternatieve wijzen van
geschillenbeslechting op het gebied van
het burgerlijk recht en het handelsrecht
(Groenboek)

LIBE (A) 02.10.02 C5-0284/02

PACIOTTI
(PSE)

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

LIBE (A) 02.10.02 C5-0425/02

SMET
(PPE-DE)

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
in de Europese Unie. Zesde jaarverslag
2001.

LIBE (A) 02.10.02 C5-0336/02

van der LAAN
(ELDR)

Volksgezondheid: preventie en beperking
van risico's van drugsverslaving

LIBE (A) 02.10.02 C5-0270/02

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de
menselijkheid: opsporing en vervolging.
Initiatief van Denemarken

LIBE (P) 02.10.02 C5-0418/02

OREJA
(PPE-DE)

Toegang tot documenten: voor het
publiek toegankelijk maken van de
historische archieven van de EEG en de
EGKS

LIBE (P) 02.10.02 C5-0417/02

PIRKER
(PPE-DE)

Verdovende middelen en psychotrope
stoffen: handel in uitgangsstoffen voor
drugs, controle en toezicht

LIBE (P) 02.10.02 C5-0415/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Justitiële samenwerking: wederzijdse
erkenning van strafrechtelijke besluiten,
vervallenverklaring van rechten. Initiati

LIBE (P) 02.10.02 C5-0419/02

ATTWOOLL
(ELDR)

Behoud van de visstand: verbod op het
afsnijden van haaienvinnen aan boord
van vaartuigen

PECH (P) 30.09.02 C5-0411/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

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

PECH (P) 30.09.02 C5-0406/02

PSE-Fraktie Instandhouding van de visbestanden:
statistische registratie van
blauwvintonijn, zwaardvis en
grootoogtonijn

PECH (P) 30.09.02 C5-0412/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Brandstoffen: bijzondere
belastingregeling voor gasolie, accijnzen
op benzine en gasolie

RETT (A) 08.10.02 C5-0409/02

BEREND
(PPE-DE)

Grote natuur-, technologische of
milieurampen: Solidariteitsfonds van de
Europese Unie

RETT (P) 07.10.02 C5-0441/02

POHJAMO
(ELDR)

Statistische gegevens over het
luchtvervoer van passagiers, vracht en
post

RETT (P) 08.10.02 C4-0419/95

_______________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nr. 6/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 782
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nr. 7/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 901
def.

Negentiende Jaarlijkse Verslag over de controle op de toepassing van
het Gemeenschapsrecht (2001)

TOUT
JURI

COM (02) 324
def.

Mededeling van de Commissie: De eurozone in de wereldeconomie -
Ontwikkelingen in de eerste drie jaar

ECON COM (02) 332
def.

Verslag van de Commissie: Bescherming van de financiële belangen
van de Gemeenschappen en fraudebestrijding - Jaarverslag 2001

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (02) 348
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité voor de Regio's:
over een voorlichtings- en communicatiestrategie voor de Europese
Unie

AFCO
AFET
BUDG
LIBE
CULT

COM (02) 350
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Inventarisatie van de follow-up van de Jaarlijkse
Beleidsstrategie voor 2003

TOUT
AFCO

COM (02) 427
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Belasting van personenauto's in de Europese Unie - opties
voor maatregelen op nationaal niveau en op het niveau van de
Gemeenschap

ENVI
ITRE
RETT
ECON

COM (02) 431
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.
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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:
Commentaar van de Commissie op de conclusies van de tussentijdse
beoordeling van het kaderprogramma voor energie (1998-2002)

BUDG
ITRE

COM (02) 448
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Vierde jaarverslag over de Speciale Administratieve Regio Hongkong
- 2001

ITRE
AFET

COM (02) 450
def.

________________
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RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie heeft kennisgegeven op 19 september 2002
van de benoeming door de Raad  van het hernieuwe  Economisch en Sociaal Comité voor de
periode van 21 september 2002 tot en met 20 september 2006.

Het besluit van de Raad waarin de namen en taken van de leden van het Economisch en Sociaal Comité
worden genoemd, wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad L 253 van 21.09.2002 van de Europese
Gemeenschappen.

____________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

111/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente schendingen van het Georgische luchtruim

Brussel, 12 augustus 2002

De EU is ernstig bezorgd over de toenemende spanning aan de Russisch-Georgische grens na de incidenten
van eind juli 2002.

De EU roept alle partijen op, zelfbeheersing te betrachten en hun internationale verbintenissen na te komen,
en dus ook de territoriale integriteit van alle landen in de regio te eerbiedigen. De autoriteiten dienen nauwer
samen te werken op het gebied van de grensbeveiliging, teneinde het wederzijds vertrouwen te vergroten. De
EU spoort beide partijen ertoe aan, alles in het werk te stellen om de huidige spanningen te verminderen en
zich te onthouden van alle activiteiten of verklaringen welke die spanningen zouden kunnen doen toenemen.

De EU verheugt zich over de verklaring van President Sjevardnadze waarin deze toezegt de controle over de
Pankisikloof te zullen verbeteren.

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.

_______________

112/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het proces tegen de heer Zhakiyanov

Brussel, 12 augustus 2002

De EU is bezorgd over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het proces tegen de
heer Galymzhan Zhakiyanov en over de wijze waarop zijn proces verloopt.

De EU beklemtoont het belang van een transparante rechtspleging en dringt er bij de President en de regering
van Kazachstan op aan hun internationale verplichtingen ten aanzien van de democratie, de beginselen van
het volkenrecht en de mensenrechten, na te leven.

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.

________________________
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113/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de resultaten van het Raadgevend
Volkscongres van Indonesië (MPR)

Brussel, 16 augustus 2002

De Europese Unie heeft met belangstelling de beraadslagingen van het Raadgevend Volkscongres van
Indonesië (MPR) over de wijziging van de Indonesische grondwet gevolgd en is van oordeel dat met de
genomen besluiten een belangrijke stap in de richting van verdere versterking van de democratie in Indonesië
is gezet.

Met de vierde wijziging van de grondwet sinds 1945 is de weg gebaand voor de rechtstreekse verkiezing van
de president en de vice-president en voor een MPR dat in de toekomst volledig uit verkozen leden zal
bestaan en daardoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd zal zijn aan het Indonesische volk.

Met de gewijzigde grondwet en het besluit een constitutionele commissie in te stellen, heeft het MPR het
terrein geëffend voor de verkiezingen in 2004 en voor een meer diepgaande herziening van de grondwet.

De Europese Unie zal met belangstelling de toepassing van de nieuwe regelingen volgen en is bereid indien
nodig en waar mogelijk steun te verlenen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa Bulgarije, Tsjechië, Estland,
Hongarije, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië, 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.

________________________

114/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Sudan:
Donors/dringend verzoek van de VN om ongehinderde toegang voor humanitaire acties

Brussel, 14 augustus 2002

Vertegenwoordigers van donorenmissies en VN-organisaties in Khartoem zijn ingenomen met de
vooruitgang die recentelijk is geboekt bij de IGAD-vredesbesprekingen in Machakos, Kenya, de ontmoeting
tussen President Bashir en SPLM-voorzitter Garang in Kampala, en de hervatting van de vredesgesprekken
in Kenya op 12 augustus. Wij maken ons evenwel zorgen over de ernstige humanitaire toestand in delen van
zuidelijk Sudan, als gevolg van aanhoudende militaire operaties en onvoldoende toegang voor humanitaire
acties.

Wij dringen er bij de regering van Sudan en de SPLM op aan om op humanitair gebied een indrukwekkend
gebaar te maken, in overeenstemming met de vooruitgang bij de vredesbesprekingen, door de betrokken
humanitaire organisaties onverwijld vrije en ongehinderde toegang tot alle noodlijdende bevolkingsgroepen
te verlenen.
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Wij wijzen erop dat beide partijen reeds zijn overeengekomen dit te doen, bij de ondertekening van de in het
kader van de Technische Commissie Humanitaire Hulp (TCHA) gesloten overeenkomst van 15 december
1999 betreffende de toepassing van de beginselen inzake de bescherming en verstrekking van humanitaire
hulp aan door de oorlog getroffen burgers. Wij roepen de partijen op onverwijld uitvoering te geven aan deze
overeenkomst.

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.

_____________________

115/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente vorderingen in het vredesproces op Sri Lanka

Brussel, 20 augustus 2002

De Europese Unie is verheugd dat de regering van Sri Lanka en de LTTE op 14 augustus in Oslo zijn
overeengekomen om in september in Thailand formele besprekingen te beginnen. Deze overeenkomst volgt
op een periode van algemene vooruitgang bij de uitvoering van het wapenstilstandsakkoord van
februari 2002. Deze positieve ontwikkelingen worden gezien als een duidelijk teken dat de partijen het
vredesproces steunen en als een belangrijke stap in dit proces.

De Europese Unie dringt er bij de twee partijen op aan, ervoor te zorgen dat de vredesbesprekingen op het
geplande tijdstip van start gaan en dat het wapenstilstandsakkoord volledig wordt nageleefd. De Europese
Unie feliciteert Noorwegen voor zijn bemiddelende rol, en de waarnemersmissie in Sri Lanka voor haar
bijdrage aan het vredesproces.

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

________________________
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116/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het ad hoc mensenrechtentribunaal
voor in Oost-Timor gepleegde misdrijven

Brussel, 21 augustus 2002

De Europese Unie verwelkomt de oprichting van het ad hoc mensenrechtentribunaal voor Oost-Timor. Nu de
eerste vonnissen zijn geveld, wenst de Europese Unie de hierna volgende verklaring af te leggen.

Het baart de Europese Unie, die de processen van het Indonesische ad hoc mensenrechtentribunaal voor
Oost-Timor van nabij heeft gevolgd, zorgen dat bij de rechtspleging tot dusver niet ten volle rekening is
gehouden met het geweld dat in 1999 in Oost-Timor heeft plaatsgevonden. De Europese Unie heeft met
bezorgdheid nota genomen van het beperkte aantal slachtoffers die als getuigen zijn  opgeroepen, en van de
afwezigheid van getuigen van UNAMET en onafhankelijke waarnemers die toentertijd in Oost-Timor
verbleven.

Voorts heeft de Europese Unie geconstateerd dat in de zaken voor het ad hoc mensenrechtentribunaal geen
gebruik is gemaakt van belangrijk bewijsmateriaal uit onderzoeken in Oost-Timor.

De Europese Unie vreest dat het niet in aanmerking nemen van belangrijke getuigen en bewijsstukken
afbreuk zal doen aan de geloofwaardigheid van de vonnissen van het tribunaal. Voorts blijft de beperkte
bevoegdheid van het ad hoc mensenrechtentribunaal de Europese Unie zorgen baren.

Ten slotte wenst de Europese Unie te onderstrepen dat het vertrouwen in het gerecht maar kan worden
versterkt als de plegers van ernstige schendingen van de mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid
voor de rechter worden gebracht. De Europese Unie dringt er bij de Indonesische autoriteiten op aan ervoor
te zorgen dat de rechtspleging van het tribunaal beantwoordt aan de regels van de rechtsstaat en dat de
internationale normen inzake mensenrechten volledig worden
nageleefd.

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.

_______________
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117/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Belarus
Brussel, 26 augustus 2002

De Europese Unie herhaalt haar wens om Belarus bij de democratische staten van Europa te mogen
verwelkomen. De EU maakt zich evenwel ernstig zorgen over de situatie met betrekking tot de
mensenrechten en de democratie in dat land.

De EU is bezorgd omtrent de "Law on freedom of conscience and religious organisations" (ontwerp-wet
betreffende de vrijheid van geweten en godsdienst) die op 27 juni door de Kamer van
volksvertegenwoordigers is goedgekeurd en die later ter fine van definitieve aanneming aan de Raad van de
Republiek zal worden voorgelegd.

De definitieve aanneming van voornoemde ontwerp-wet zal de vrijheid van geweten in Belarus verder
verzwakken. De EU is bezorgd dat de ontwerp-wet de deur zal openen voor discriminatie van religieuze
gemeenschappen doordat religies naar gelang van hun "waarde" voor Belarus zullen worden ingedeeld, dat
hij de basis zal vormen voor censuur doordat religieuze literatuur vóór de verspreiding ervan aan de
autoriteiten van Belarus zal moeten worden voorgelegd, en dat hij een middel zal zijn voor overheidstoezicht
op religieuze organisaties en voor het onderwerpen van die organisaties aan sancties zonder dat de
omstandigheden waarin een sanctie kan worden opgelegd, duidelijk omschreven zijn.

Het valt te betwijfelen of de ontwerp-wet na de aanneming ervan in overeenstemming zal zijn met de door
Belarus ondertekende internationale overeenkomsten.

De Europese Unie spoort de Raad van de Republiek ertoe aan om voornoemde ontwerp-wet niet aan te
nemen.

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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118/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over recente arrestaties in Kosovo

Brussel, 20  augustus 2002

Namens de Europese Unie betreurt het voorzitterschap de verklaringen van de regering van Kosovo die stelt
dat de pogingen om de rechtsstaat in Kosovo te handhaven politiek gemotiveerd zijn.

Het EU-voorzitterschap heeft er het volste vertrouwen in dat de recente arrestaties hebben plaatsgevonden
met inachtneming van de gerechtelijke procedures, zonder rekening te houden met de etnische of nationale
afkomst of de politieke overtuiging van de verdachten.

Het EU-voorzitterschap roept alle Kosovaarse politici op bij te dragen aan een samenleving die de rechtsstaat
eerbiedigt en waarin het gerecht zijn taak zonder politieke inmenging vervult. Dit is een basisvereiste voor
vooruitgang in Kosovo en voor nauwere betrekkingen met de Europese Unie.

De EU staat volledig achter de inspanningen van de UNMIK. De EU is ingenomen met de toezegging van de
regering dat zij haar programma zal uitvoeren en attendeert haar leden erop dat de handhaving van de
openbare orde een bevoegdheid van de UNMIK blijft.

________________________

119/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de veroordeling tot de dood door steniging van mevrouw Amina Lawal

Brussel, 21 augustus 2002

Het Sharia Hof van Beroep van Funtua in de deelstaat Katsina heeft het beroep van Amina Lawal tegen haar
veroordeling van maart 2002 wegens overspel en tot de doodstraf door steniging, verworpen. Het college van
rechters was van oordeel dat de oorspronkelijke rechtszaak correct is verlopen en heeft geleid tot een volgens
de Sharia en het strafwetboek juist vonnis. De rechters beslisten voorts dat Lawal, overeenkomstig de eerdere
uitspraak van de lagere rechtbank, niet zal worden terechtgesteld zolang zij het buitenechtelijk kind zoogt,
een periode die in januari 2004 afloopt.

De beslissing van het hof van beroep baart de Europese Unie grote zorgen. De Europese Unie verwacht dat
mevrouw Lawal alle mogelijkheden van beroep op federaal niveau zal kunnen aanwenden. De Europese
Unie zal de verdere rechtsgang van de zaak nauwlettend volgen. De Europese Unie is van mening dat de
afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de versterking van de menselijke waardigheid en tot de verdere
ontwikkeling van de rechten van de mens.

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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120/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de ontvoering van humanitaire-hulpverleners in de noordelijke Kaukasus

Brussel, 26 augustus 2002

De Europese Unie veroordeelt de recente ontvoering in de noordelijke Kaukasus van Nina Davidovic van de
Russische NGO Druzhba en van Arhan Erkel van Artsen zonder Grenzen.

Door dergelijke acties kunnen de nu al moeilijke omstandigheden waarin het humanitaire werk in de regio
plaatsvindt alleen maar verslechteren.

De Europese Unie eist de onmiddellijke en veilige terugkeer van de gijzelaars.

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.

____________________

121/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de schendingen van het Georgische luchtruim

Brussel, 28 augustus 2002

De EU is ernstig bezorgd over de door OVSE-grenswaarnemers bevestigde schendingen van het Georgische
luchtruim door militaire vliegtuigen, en door verslagen over bombardementen op dorpen in Noord-Georgië
op 22 en 23 augustus, waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen.

De EU dringt er nogmaals bij alle partijen in de regio op aan zelfbeheersing te betrachten en de territoriale
integriteit van hun buurlanden te eerbiedigen. Zij roept alle betrokken partijen op in een geest van
transparantie en coöperatie samen te werken bij de benadering van elkaars veiligheidsoverwegingen.

De EU verwacht dat Georgië ernstige inspanningen zal leveren om de orde in de Pankisi-vallei te herstellen.

________________________
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122/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente doodvonnissen in Soedan

Brussel, 30 augustus 2002

De EU is diep bezorgd over de meldingen dat een Soedanese speciale rechtbank te Nyala in de provincie
Zuid-Dafur 88 mensen ter dood heeft veroordeeld. De EU verzoekt de regering na te gaan of er clementie
betracht kan worden en deze vonnissen kunnen worden omgezet.

De EU is van mening dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot een grotere waardering van de
menselijke waardigheid en de gestage ontwikkeling van de mensenrechten. De Europese Unie acht deze
vorm van bestraffing wreed en onmenselijk. De doodstraf biedt geen meerwaarde wat afschrikking betreft,
en iedere gerechtelijke dwaling zou onomkeerbaar zijn. In alle landen van de Europese Unie is de doodstraf
dan ook afgeschaft. De redenen om deze vorm van bestraffing uit te bannen gelden evenwel voor elke mens,
waar ook ter wereld. Wereldwijde afschaffing van de doodstraf is dan ook een fundamenteel beleidsdoel
waar alle lidstaten van de EU mee instemmen.

Het hoge aantal terdoodveroordelingen baart met name zorgen en werpt twijfel op de geldigheid van de
rechtspleging. De doodstraf kan alleen worden voltrokken ingevolge een onherroepelijk geworden vonnis
door een bevoegde rechter gewezen, na een behandeling door een bij de wet ingestelde rechterlijke instantie
welke alle mogelijke waarborgen op een eerlijk proces biedt en die ten minste gelijk zijn aan die welke in
artikel 14 van het - door Soedan bekrachtigde - Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten staan, met inbegrip van het recht van een ieder die verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf
waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd, op passende rechtsbijstand in alle fasen van de procedure.

De EU is met name bezorgd over de melding dat twee van de veroordeelden pas 14 jaar oud waren. Zelfs
wanneer staten vasthouden aan de doodstraf, moeten volgens de EU minimumnormen in acht worden
genomen, die onder andere inhouden dat er geen doodvonnis mag worden uitgesproken jegens personen die
ten tijde van het misdrijf de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, hetgeen in strijd is met
algemeen aanvaarde mensenrechtennormen alsook met de minimumnormen van de Verenigde Naties. De EU
veroordeelt derhalve met kracht deze twee aan jongeren opgelegde doodvonnissen, die een schending
vormen van de verplichtingen van Soedan krachtens artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, en krachtens artikel 37 van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
De EU verzoekt de regering alle mogelijke middelen aan te wenden of ter beschikking te stellen om deze
vonnissen te doen herzien.

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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124/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het

opschorten van de vredesonderhandelingen in Machakos
Brussel, 5 september 2002

De Europese Unie is zeer bezorgd over het nieuws dat de vredesonderhandelingen in Machakos zijn
opgeschort.

Het volledig stilvallen van het vredesproces zou voor beide partijen zeer ernstige gevolgen hebben, die zich
zouden vertalen in een verder verlies van mensenlevens, een stilstand van de economie en een afgebroken
ontwikkeling.

De EU dringt er bij alle partijen ten zeerste op aan, de basis voor de hervatting van de onderhandelingen te
herstellen, zodat de onderhandelaars zo spoedig mogelijk naar de onderhandelingstafel kunnen terugkeren.

De EU ondersteunt volledig de voortdurende inspanningen van generaal Sumbeiywo, en verzoekt de
waarnemers van het vredesproces, onder wie de leden van het Forum van het IGAD-partnerschap, met
aandrang zich te blijven inzetten en al hun invloed bij de partijen aan te wenden om een uitweg uit de
impasse te vinden.

De EU verklaart zich andermaal bereid tastbare steun te verlenen aan een vredesakkoord, en Sudan te
begeleiden op de weg naar vredesopbouw.

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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125/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het vredesproces in Angola
Brussel,  6  september 2002

De EU is ingenomen met de op 26 augustus 2002 in Luanda gehouden vergadering van de hervormde
gemengde commissie van het Protocol van Lusaka van 1994. De aanwezigheid van de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, de heer Kofi Annan, onderstreept het belang van dit gebeuren in het verlengde van
de aanneming van Resolutie 1433 door de VN-Veiligheidsraad. De EU moedigt alle partijen aan om zich te
blijven inzetten voor het proces dat moet leiden tot het houden van algemene verkiezingen met volledige
eerbiediging van democratie en transparantie.

De EU herhaalt haar verbintenis om steun te verlenen aan de inspanningen van de bevolking van Angola met
het oog op nationale verzoening, wederopbouw en consolidatie van de vrede, en roept de regering van
Angola op al het mogelijke te doen om aan de behoeften van haar eigen bevolking tegemoet te komen.

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

________________________

126/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de ondertekening van het akkoord van Luanda tussen de DRC en Uganda

op 6 september 2002
Brussel, 12 september 2002

Het voorzitterschap spreekt namens de Europese Unie zijn voldoening uit over de ondertekening van het
akkoord van Luanda inzake de terugtrekking van Ugandese troepen uit de Democratische Republiek Congo
en inzake samenwerking en de normalisatie van de betrekkingen tussen beide landen.

Het voorzitterschap merkt namens de Europese Unie graag op dat de terugtrekking van de troepen uit
Gbadolite en Beni naar verluidt nagenoeg is voltooid en dat overeenstemming is bereikt over een tijdschema
voor terugtrekking uit Bunia. De Europese Unie hoopt dat het akkoord van Luanda zal bijdragen aan de
huidige inspanningen in de regio om tot vrede te komen.

Het voorzitterschap betreurt namens de Europese Unie dat de voortdurende gevechten in het Ituri-gebied
veel slachtoffers onder de burgerbevolking hebben gemaakt, en blijft bezorgd om de heersende onveiligheid.
Het voorzitterschap herinnert eraan dat zolang Ugandese troepen daar verblijven, Uganda verplicht is voor
de bescherming van de bevolking zorg te dragen, en de terzake geldende beginselen van het internationale
humanitaire recht te eerbiedigen.
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Het voorzitterschap moedigt namens de Europese Unie alle Congolese partijen aan om, gebruikmakend van
het politieke elan dat door de bilaterale akkoorden van Pretoria en Luanda is ontstaan, de intercongolese
dialoog weer op te nemen om te komen tot een alomvattend overgangsakkoord.

De Europese Unie verzekert alle partijen ervan dat zij het proces om vrede en veiligheid voor alle landen en
volkeren in de regio te verzekeren, zal blijven steunen.

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.

________________________

127/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake het bezoek van vertegenwoordigers van de Dalai Lama aan China

Brussel, 12 september 2002

Namens de Europese Unie is het voorzitterschap ingenomen met het feit dat vertegenwoordigers van de
Dalai Lama thans China bezoeken. De Europese Unie moedigt beide zijden al lang aan om een dialoog te
starten. De Europese Unie hoopt dat dit bezoek de weg zal banen voor een rechtstreekse dialoog tussen
Peking en de Dalai Lama die tot een vreedzame en duurzame oplossing voor het Tibetaanse vraagstuk leidt.
De Europese Unie zal het bezoek met grote belangstelling volgen.

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

________________________
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128/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de EU

over de moord op Mushtaq Ahmed Lone
Brussel, 18 september 2002

De Europese Unie veroordeelt met kracht de tragische moord op de minister van Justitie van de deelstaat
Jammu en Kashmir, de heer Mushtaq Ahmed Lone, en het verdere verlies aan mensenlevens als gevolg van
de aanslag die was bedoeld om de lopende verkiezingscampagne in Jammu en Kashmir te verstoren. De EU
spreekt haar medeleven uit met hun nabestaanden.

De EU hoopt vurig dat het verkiezingsproces in Jammu en Kashmir ondanks het geweld zal doorgaan; wij
blijven hopen dat de verkiezingen vrij en eerlijk zullen verlopen en dat iedereen eraan kan meedoen.

De met de EU 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.

________________________

129/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de betrekkingen tussen Wit-Rusland en de OVSE

Brussel, 17 september 2002

De Europese Unie betreurt de beslissing van de Wit-Russische autoriteiten om het visum van mevrouw
Meaghan Fitzgerald, die in januari 2002 te Minsk haar werkzaamheden voor de Adviserende en
Toezichthoudende Groep (AMG) van de OVSE opvatte, niet te verlengen. Dit is de derde maal sinds april
dat de Wit-Russische autoriteiten een internationale AMG-medewerker verplichten het land op korte termijn
te verlaten. Door het vertrek van mevrouw Fitzgerald zal de AMG haar activiteiten moeten beperken tot
administratief werk.

De EU steunt de inspanningen van het Portugese OVSE-voorzitterschap om een goede compromisoplossing
te vinden die de continuïteit van de AMG-werkzaamheden waarborgt en tevens de beginselen, de regels en
de geest van de OVSE weerspiegelt. De EU roept de Wit-Russische autoriteiten andermaal op hun standpunt
te heroverwegen en constructieve onderhandelingen aan te gaan met de OVSE over de toekomst van de
AMG in Wit-Rusland.

De EU beklemtoont opnieuw dat zij Wit-Rusland welkom zou willen heten onder de democratische staten in
Europa, maar dat de EU bezorgd is over de situatie op het gebied van de democratie en de mensenrechten in
Wit-Rusland. Door samen te werken met de AMG zou Wit-Rusland vooruitgang op dat gebied kunnen
tonen.
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De EU blijft de ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de OVSE en Wit-Rusland alsook de
ontwikkelingen in het land zelf op de voet volgen. De EU is van mening dat de OVSE een cruciale bijdrage
kan leveren aan de versterking van de democratische instellingen in Wit-Rusland. Een bevredigende
oplossing voor de kwestie van de AMG zou worden opgevat als blijk van de wil van de Wit-Russische
autoriteiten om de betrekkingen met de EU en met de internationale organisaties te verbeteren.

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.

______________________

130/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de parlementsverkiezingen in
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op 15 september 2002

Brussel, 17 september 2002

De Europese Unie is ingenomen met het ordelijke verloop van de parlementsverkiezingen in de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië op 15 september 2002. De verkiezingen voldeden ruimschoots aan de
Europese normen.

De betrekkelijk hoge opkomst wijst erop dat de burgers van de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië willen blijven streven naar verzoening, gematigdheid, stabiliteit en democratie.

De EU looft de regeringspartijen omdat zij in een vroeg stadium hebben verklaard de verkiezingsuitslag te
zullen respecteren. Het duidelijke engagement voor vrede en democratie dat uit deze
verkiezingen spreekt, is een mijlpaal in de verdere integratie van de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië in de Europese structuur.

Het resultaat van de verkiezingen moet onverkort aanvaard en toegepast worden, en de EU hoopt dat zo
spoedig mogelijk een nieuw parlement bijeengeroepen zal worden. De EU verwacht dat de nieuwe regering
voortvarend werk zal maken van de kaderovereenkomst van Ohrid en de hervormingen die nodig zijn voor
de uitvoering van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU.

Zij spreekt haar lof uit over het voortreffelijke werk van de speciale vertegenwoordiger van de EU, de
OVSE, de Raad van Europa, leden van het Europees Parlement en andere internationale waarnemers.

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING
van 18 en 19 september 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 18 en 19 september werd opgeluisterd met de aanwezigheid van de
heer COX, voorzitter van het Europees Parlement.

Dit was de laatste EESC-zitting van de vierjarige mandaatsperiode 1998-2002. De
eerste vergadering van het nieuwe EESC staat voor 22-24 oktober 2002 gepland.

http://www.cese.europa.eu
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1. EUROPESE CONVENTIE

•  Resolutie voor de Europese Conventie
 
– Referentie: CES 1069/2002
– Kernpunten:
 
 
 Het Comité heeft ervoor gekozen zich in deze resolutie te beperken tot drie thema's die het van
wezenlijk belang acht voor de discussie over de toekomst van Europa en de werkzaamheden van de
Conventie: (i) het Europees sociaal model, (ii) de participatiedemocratie, civiele dialoog en sociale
dialoog, (iii) economische en sociale governance. Het Comité meent dat de werkzaamheden van de
Conventie betrekking hebben op het wezen van de Europese identiteit en de Europese
integratiegedachte, alsmede op de waarden die eraan ten grondslag liggen. Het gaat dus niet alleen
om "bevoegdheden" en de verdeling daarvan. Niettemin behoudt het Comité zich het recht voor om
zich later uit te spreken over bepaalde, specifiek door de Europese Conventie behandelde thema's.
 
 Zo eist het Comité een nieuwe definitie van de constitutionele grondslag van de Europese Unie
waarmee het mogelijk wordt om voor een evenwicht tussen culturele diversiteit en politieke eenheid
te zorgen en het Europese samenlevingsmodel met gebruikmaking van de sociaal-culturele
verscheidenheid verder te ontwikkelen.
 
 Het Comité verklaart opnieuw dat het de ontwikkeling van burgerschap van de Europese Unie
steunt. Het Handvest van de grondrechten, dat het Comité in het constitutionele verdrag wil laten
opnemen, moet hiertoe als hoeksteen dienen.
 
 In dit kader pleit het Comité ervoor dat de Unie:
 
– instellingen krijgt waarmee zij een echt buitenlands beleid kan gaan voeren;
– ruimere bevoegdheden krijgt op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ);
– toegerust wordt met de instrumenten die nodig zijn om daadwerkelijk een gemeenschappelijk

beleid op het vlak van asiel en immigratie te kunnen voeren.
 
 De op gekozen vertegenwoordigers gebaseerde democratie moet versterkt worden door
participatiestructuren te ontwikkelen waarmee maatschappelijke organisaties vroegtijdig bij de
beleidsvorming, de voorbereiding van besluiten en de tenuitvoerlegging van het beleid worden
betrokken.
 
 Het Comité toont zich voorstander van functionele subsidiariteit en meent dat de civiele dialoog,
waarvoor het graag als forum wil fungeren, een cruciaal element is bij het opvoeren van het
democratische gehalte van de Europese Unie.
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 Ook op het gebied van economische en sociale governance richt het Comité diverse verzoeken aan
de Conventie om de Unie te voorzien van de procedures en instrumenten die noodzakelijk zijn voor
het verwezenlijken van de in Lissabon geformuleerde strategische doelstellingen, nl. economische
groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling.
 
 Bovendien pleit het Comité uitdrukkelijk voor:
 

– opneming van de open coördinatiemethode in het verdrag;
– invoering van een nieuw communautair financieringssysteem om de eigen middelen van

de Unie te versterken;
– vereenvoudiging van het communautaire wet- en regelgevingsproces,
– het aannemen van gedragscodes ter vereenvoudiging van het regelgevingsproces.
 

Wat het Comité zelf betreft, dringt het erop aan dat:

 
– het steeds in een vroeg stadium van het wetgevingsproces wordt geraadpleegd, en dat de

procedure voor verkennende adviezen met het oog hierop in het grondwetsverdrag wordt
vastgelegd;

– het de status van instelling krijgt, zodat het zijn taak als institutionele vertegenwoordiger
van het maatschappelijk middenveld nog beter zal kunnen vervullen.

 
 Contactpersoon: Patrick Fève
 (Tel.: 32 2 546 9616 e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 
 
 2. UITBREIDING
 
•  De gevolgen van de uitbreiding voor de EMU
 

– rapporteur: de heer VEVER (werkgevers – F)
– ref.: initiatiefadvies – CES 1018/2002
– kernpunten:

 
 
– elk aspirant-lid moet zorgvuldig worden doorgelicht om te voorkomen dat nieuwe lidstaten met

structurele moeilijkheden krijgen te kampen en de binnenlandse en buitenlandse positie van de
euro in gevaar komt;

– een land moet meteen vanaf het moment van toetreding tot de EU kunnen deelnemen aan het
Europees wisselkoersmechanisme (ERM II);

– nog vóór de afronding van de toetredingsonderhandelingen zou moeten worden vastgesteld hoe
de bestuursstructuur van de ECB doeltreffend kan worden aangepast;

– de landen van de eurozone moeten over meer autonomie kunnen beschikken;
– en moet worden gedacht aan een versterking van de eigen middelen van de Europese Unie na

2006;

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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– in haar discussies en bij het opstellen van haar conclusies zou de Conventie over de toekomst
van Europa aandacht moeten besteden aan de consequenties van de uitbreiding van de EMU
(bijv. institutionele problemen, toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, vormen van
samenwerking).

 
 Contactpersoon: Katarina Lindahl
 (Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  De sociaal-economische situatie en de rol van de maatschappelijke en

beroepsorganisaties in Cyprus
 

– rapporteur: CASSINA (werknemers – I)
– ref.: addendum bij het informatief rapport – 291/1999 def. addendum
– kernpunten:

 
 Dit addendum bij het in januari 2000 goedgekeurde informatief rapport van de afdeling "Externe
betrekkingen" weerspiegelt de standpunten van het maatschappelijk middenveld op het eiland; er
wordt voornamelijk ingegaan op de sociale, economische en politieke situatie in het noorden van
Cyprus. Het document bevat informatie over de sectoren landbouw, industrie, toerisme, bouw en
hoger onderwijs. Benadrukt wordt dat de gesloten economie in het noorden van Cyprus alleen kan
overleven dankzij aanzienlijke middelenoverdrachten uit Turkije. De economische gevolgen van
deze afhankelijkheid worden geanalyseerd.
 
 In het addendum worden de activiteiten van en vooruitzichten voor het maatschappelijk middenveld
op Cyprus beschreven. De tweedeling wordt door het maatschappelijk middenveld in het noorden
nog steeds als een loodzware last ervaren. Over het geheel genomen zijn de plaatselijke
maatschappelijke en beroepsorganisaties een groot voorstander van toetreding tot de Europese Unie.
Iedereen is het erover eens dat een billijke en door beide partijen nageleefde regeling het enige
middel is om het toekomstig lidmaatschap van de EU voor het hele eiland veilig te stellen. Dan zou
het eiland in staat zijn zijn economisch, sociaal en cultureel potentieel verder te ontwikkelen en
maximaal te benutten.
 
 Contactpersoon: Nicola Murray
 (Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  Het financiële instrumentarium ten behoeve van de kandidaat-lidstaten: Phare, ISPA
en SAPARD

– rapporteur: de heer WALKER (werkgevers – VK)
– ref.: initiatiefadvies – CES 1023/2002
– kernpunten:

 
 
 In dit advies wordt een beschrijving gegeven van het politieke en juridische kader van ISPA, Phare
en SAPARD, alsmede van de modus operandi van deze fondsen. Voorts worden de vooruitgang die
tot dusverre is geboekt en de manier waarop de fondsen worden beheerd en ingezet, tegen het licht
gehouden. Voor de voorbereiding van dit advies is een beroep gedaan op diverse bronnen:
Commissiedocumenten, gesprekken met ambtenaren in Brussel en in sommige kandidaat-lidstaten,
vragenlijsten die aan de organisaties van de civiele samenleving uit de kandidaat-lidstaten zijn
voorgelegd, hoorzittingen en studiebezoeken aan vier landen  (Bulgarije, Estland, Polen en de
Slowaakse Republiek) die de ESC-leden de kans hebben geboden zich met vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld en van de overheid te onderhouden.
 
 Niet alleen tussen de Commissie en de betrokken partijen in de kandidaat-lidstaten, maar ook tussen
de overheid en de maatschappelijke organisaties van de kandidaat-lidstaten bestaan er duidelijke
meningsverschillen over de manier waarop de pretoetredingsfondsen beheerd en gebruikt moeten
worden. Dit gebrek aan eensgezindheid wordt in het advies weerspiegeld. De pretoetredingsfondsen
zijn voor de kandidaat-lidstaten een waardevolle steun. Toch zijn het beheer en de werking van de
drie fondsen duidelijk nog voor heel wat verbetering vatbaar.
 
 In het advies wordt een reeks aanbevelingen gedaan om de werking en de doeltreffendheid van de
fondsen te verbeteren. Om na te gaan of deze aanbevelingen zijn toegepast en om de beoordeling
van de werking van de pretoetredingsfondsen aan de laatste stand van zaken aan te passen, is het
volgens het Comité raadzaam een vervolgadvies over deze materie op te stellen.
 
 Contactpersoon: Nicola Murray
 (Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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•  Vorderingen van Letland en Litouwen op de weg naar toetreding
 

– rapporteur: WESTERLUND (werknemers – S)
– ref.: initiatiefadvies – CES 1022/2002
– kernpunten:

 
 Het maatschappelijk middenveld staat centraal in de analyse. Daarbij wordt uitgegaan van de
verdere vooruitgang die is geboekt m.b.t. de politieke criteria van Kopenhagen. Er wordt nader
ingegaan op een aantal van de criteria die bepalen of een land al dan niet toe is aan een
lidmaatschap.
 
 In beide landen heeft het maatschappelijk middenveld terrein gewonnen. In het advies wordt vooral
ingegaan op de corruptie, de integratie van personen zonder burgerrechten in Letland, de eerlijke
verdeling van de winsten van de markteconomie, werkgelegenheidsmaatregelen, de kerncentrale in
Litouwen, de sociale dialoog, en de ontwikkeling van het platteland en de regio's.
 
 Contactpersoon: Georgine Willems
 (Tel.: 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)
 
 
•  Vervoer/uitbreiding
 

– rapporteur: KIELMAN (werkgevers – NL)
– ref.: initiatiefadvies – CES 1032/2002

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

 *
 

 *          *
 

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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 3. MILIEU, ENERGIE EN UITBREIDING
 
 
•  Bodembescherming
 

– rapporteur: NILSSON (diverse werkzaamheden – S)
– ref.: COM(2002) 179 def. – CES 1015/2002
– kernpunten:

 
 De EU heeft gemeenschappelijke strategieën ontwikkeld om water en lucht te beschermen, maar
voor de bescherming van de bodem bestaat nog niet zo'n lange-termijnstrategie. Ook uit de extreme
hoeveelheid neerslag die de afgelopen tijd in tal van Europese landen gevallen is en de hierdoor
veroorzaakte overstromingen, blijkt wel hoe groot de behoefte aan een goed doordachte
bodembeschermingsstrategie is. In vanouds natuurlijke overloopgebieden richten overstromingen
meestal nog meer schade dan normaal aan, doordat de bodem er sneller verzadigd raakt of doordat
deze op een andere manier dan vroeger wordt gebruikt. Hiermee dient de EU in haar strategieën
voor de bescherming en het gebruik van de bodem zeker rekening te houden.
 
 In zijn initiatiefadvies over "zuiveringsslib in de landbouw" drong het EESC al aan op een voorstel
voor een EU-strategie op het gebied van bodembescherming. De mededeling van de Commissie is
een eerste stap op weg naar een Europese strategie voor bodembescherming, en kan als zodanig op
bijval van het EESC rekenen. Wel wil het met het oog op de komende werkzaamheden de volgende
kanttekeningen plaatsen: het ontbreekt aan een overzicht waaruit blijkt welke soorten maatregelen
op EU-niveau zouden moeten worden genomen en wat daarmee beoogd wordt; het EESC mist
bovendien een strategische discussie over een haalbaar ambitieniveau: er is een evaluatie nodig van
reële bedreigingen in de Europese regio's, inclusief die van de kandidaat-lidstaten; toekomstige
voorstellen voor bewakingssystemen moeten afgestemd worden op de huidige maatregelen;
komende concrete voorstellen voor maatregelen om de bodembescherming te verbeteren moeten
onder meer opleidingen, informatie en efficiënte sanctiesystemen omvatten; in de strategie moet
rekening worden gehouden met het eigendomsrecht van de bodem; en het is belangrijk dat de
bedreigingen in kaart worden gebracht, zodat alle betrokken partijen bereid zijn om het initiatief te
steunen.
 
 Contactpersoon: Siegfried Jantscher
 (Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail:siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Milieuconvenanten
 

– rapporteur: GAFO FERNÁNDEZ (werkgevers – E)
– ref.: COM(2002) 412 def. – CES 1029/2002
– kernpunten:

 
 
 Het EESC is altijd voorstander geweest van eenvoudigere en soepelere regelgeving die dichter bij
de burgers staat en begrijpelijker voor hen is. Met name gezien de top over duurzame ontwikkeling
in Johannesburg, waar het belang van concrete projecten en convenanten werd benadrukt, kan het
Comité zich dan ook vinden in de mededeling, waarmee de Commissie het sluiten van
milieuconvenanten op communautair niveau wil stimuleren. Het hoopt dat de convenanten na een
korte "test"periode ook ingang zullen vinden op andere economische en sociale gebieden als een
soms sneller en flexibeler alternatief voor gewone wetgeving. Het spreekt voor zich dat de
convenanten altijd verder moeten gaan dan de wettelijk voorgeschreven minimumnormen en nooit
mogen strijden met op nationaal of EG-niveau goedgekeurde normen.
 
 
 Het initiatief is echter wel in een aantal opzichten voor verbetering vatbaar, vooral m.b.t.
toegankelijkheid, transparantie en het uitzicht op het eindresultaat voor de belangrijkste
betrokkenen. Het EESC doet dan ook de volgende voorstellen om de tekst bij te stellen: het concept
"betrokkenen" moet beter worden gedefinieerd; bij het toekennen van een milieukeurmerk dient te
worden gekeken of de onderneming in kwestie bij een convenant is aangesloten; EMAS-
certificering en openbare aanbestedingen; erkenningsmodaliteiten voor convenanten en
erkenningscriteria; criteria voor de inhoud van convenanten; schrapping van het criterium
"kosteneffectiviteit van het beheer"; de verenigbaarheid van convenanten met het Europese
mededingingsrecht.
 
 
 Contactpersoon: Silvia Calamandrei
 (Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Programma intelligente energie
 
– rapporteur: MORGAN (werkgevers – VK)
– ref.: COM(2002) 162 def. – 2002/0082 COD – CES 1013/2002
 
 Contactpersoon: Siegfried Jantscher
 (Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail:siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Financiering GLB
 
– rapporteur: STRASSER (diverse werkzaamheden – A)
– ref.: COM(2002) 293 def. – 2002/0125 CNS – CES 1017/2002
 
 Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Toevoegingsmiddelen in diervoeding
 
– rapporteur: SCULLY (diverse werkzaamheden – IRL)
– ref.: COM(2002) 153 def. – 2002/0073 COD – CES 1014/2002
 
 Contactpersoon: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Telersverenigingen
 
– rapporteur: de las HERAS CABAÑAS (diverse werkzaamheden – E)
– ref.: COM(2002) 252 def. – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002
 
 Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
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 4. WERKGELEGENHEID, SOCIALE KWESTIES EN IMMIGRATIE
 
•  Erkenning van beroepskwalificaties
 
– rapporteur: EHNMARK (werknemers – S)
– ref.: COM(2002) 119 def. – 2002/0061 COD – CES 1020/2002
– kernpunten:
 
 
 Het EESC is ingenomen met het nieuwe voorstel van de Europese Commissie ter consolidering en
vereenvoudiging van het wettelijke kader voor de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties.
Dit voorstel komt op het juiste moment en heeft een grote reikwijdte.
 
 Een systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties moet stoelen op de actieve ondersteuning
en betrokkenheid van de relevante beroepsorganisaties en de sociale partners. Dit wordt door het
huidige systeem tot op zekere hoogte gewaarborgd, maar niet door het voorgestelde nieuwe
systeem. Het EESC stelt voor de ontwerprichtlijn zo te wijzigen dat deze betrokkenheid
gegarandeerd is.
 
 Consumenten en burgers in het algemeen moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van diensten
die zowel door buitenlandse als beroepskrachten van eigen bodem worden aangeboden. Het EESC
is van oordeel dat de ontwerprichtlijn in onvoldoende mate een oplossing biedt voor de problemen
die eigen zijn aan het opzetten van een goede klantenservice.
 
 Verder dient de Commissie te zorgen voor een goede onderlinge afstemming van het
onderwijsbeleid, het arbeidsmarktbeleid en het beleid voor de interne markt.
 
 Het nieuwe systeem geeft beroepsorganisaties de kans om voor heel Europa gemeenschappelijke
platformen voor de erkenning van beroepskwalificaties voor te stellen. Het is een goede zaak dat
deze mogelijkheid in de ontwerprichtlijn is opgenomen. Wel zouden de criteria voor het indienen
van dergelijke voorstellen beter moeten worden uitgewerkt. Het EESC stelt een samenhangend
pakket van criteria voor.
 
 
 Contactpersoon: Susanne Johansson
 (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten

 
– rapporteur: LE NOUAIL-MARLIÈRE (werknemers – F)
– ref.: COM(2002) 149 def. – 2002/0072 COD – CES 1027/2002
– kernpunten:
 
 
 Enerzijds vreest het EESC dat de m.n. in artikel 5, lid 4, van het voorstel opgenomen
uitzonderingsbepalingen het beginsel van niet-discriminatie van werknemers t.o.v. vergelijkbare
werknemers van de inlenende onderneming - toch een essentieel principe – op de helling zetten. Zo
zou het beginsel niet gelden voor uitzendkrachten die een opdracht van minder dan zes weken
uitvoeren in de inlenende onderneming. In bepaalde landen zou het beginsel dat werknemers op
voet van gelijkheid moeten worden behandeld met de werknemers van de inlenende onderneming
dan niet langer van toepassing zijn op uitzendkrachten. Zonder deze bescherming geniet de
uitzendkracht evenwel geen enkele juridische zekerheid, en dreigen de overeenkomsten inzake de
arbeids- en loonvoorwaarden in de inlenende onderneming te worden uitgehold.
 
 Anderzijds is duidelijk dat het niet-discriminatiebeginsel, een van de hoekstenen van de Europese
Verdragen, overeind moet blijven. Dit moet met het in de richtlijn gehanteerde uitgangspunt "een
vergelijkbare werknemer van de inlenende onderneming wat de essentiële arbeidsvoorwaarden
betreft (…)" worden gewaarborgd. Maar gezien de uiteenlopende sociale en juridische situaties in
de lidstaten en het specifieke driehoekskarakter van uitzendwerk, zal het beginsel volgens het EESC
echter pas correct worden toegepast als de lidstaten de keuze krijgen, zonder bij de vergelijking van
hun situaties de regels al te strikt of te afwijkend te interpreteren en met inachtneming van de
nationale wetten, overeenkomsten en gebruiken.
 
 Contactpersoon: Stefania Barbesta
 (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (gecodificeerde versie)

 
– rapporteur: CASSINA (werknemers – I)
– ref.: COM(2002) 336 def. – 2002/0131 COD – CES 1026/2002
 
 Contactpersoon: Alan Hick
 (Tel.: 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
•  Tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken
 
– rapporteur: CARROLL (werkgevers – IRL)
– co-rapporteurs: BURNEL (diverse werkzaamheden – F)
 RETUREAU (werknemers – F)
– ref.: COM(2002) 222 def. – 2002/0110 CNS – CES 1021/2002
– kernpunten:
 
 
 Het EESC is verheugd dat onderhavig voorstel een ruimer toepassingsgebied heeft en ambitieuzer is
dan Verordening (EG) nr. 1347/2000. Ook is het ermee ingenomen dat het toepassingsgebied niet
meer beperkt is tot vraagstukken inzake ouderlijke verantwoordelijkheid die zich voordoen voordat
in echtscheidingszaken of zaken betreffende scheiding van tafel en bed een definitieve uitspraak
wordt gedaan. Overeenkomstig de bepalingen van het Franse initiatief heeft het voorstel nu ook
betrekking op lopende geschillen.
 
 Er moet echter nog de nodige aandacht worden besteed aan gezinssituaties anders dan het huwelijk
en aan hieruit voortvloeiende geschillen die zich voordoen na scheiding van tafel en bed, in het
bijzonder met betrekking tot ouderlijke verantwoordelijkheid. Het EESC dringt er opnieuw bij de
Commissie op aan, te komen met voorstellen betreffende dergelijke gezinssituaties, zoals het al
eerder heeft gedaan in zijn advies over het voorstel voor Verordening nr. 1347/2000.
 
 
 Contactpersoon: Stefania Barbesta
 (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE64

Bulletin 21.10.2002 - NL- PE 320.291

•  Groenboek communautair terugkeerbeleid
 
– rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers – E)
– ref.: COM(2002) 175 def. – CES 1019/2002
– kernpunten:
 
 
 Het EESC wijst erop dat gedwongen terugkeer ten onrechte wordt beschouwd als het enige of
belangrijkste instrument om het probleem van immigranten "zonder papieren" aan te pakken. Het
juiste antwoord ligt in een overkoepelend beleid waarin de instrumenten terugkeer en regularisering
gecombineerd worden.
 
 Helaas is tijdens de Europese Raad van Sevilla geen termijn vastgesteld voor de goedkeuring van de
richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van personen die naar de EU emigreren om
hier te werken. Zonder kanalen voor legale immigratie is preventie van illegale immigratie namelijk
onbegonnen werk. Vanuit die invalshoek bekeken heeft de boodschap van de Europese Raad van
Sevilla er niet toe bijgedragen dat het gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid op een
evenwichtige manier kon worden uitgebouwd.
 
 De Commissie heeft dit Groenboek terecht in de vorm van een werkdocument gegoten dat als doel
heeft de discussie op gang te brengen.
 
 Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om voorrang te geven aan vrijwillige
terugkeer en pas in laatste instantie mensen dwingen terug te keren.
 
 Het EESC is voorstander van communautaire wetgeving in dit verband, op voorwaarde dat deze
gebaseerd is op het Handvest van de grondrechten en het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens.
 
 Het Europees terugkeerbeleid moet de ontwikkeling van de betrokken derde landen ten goede
komen. De terugkeer moet aan de hand van een gepersonaliseerd programma worden begeleid.
Zowel de economische en sociale omstandigheden van de betrokkene, als die van het land waarnaar
hij terugkeert, moeten hierbij in aanmerking worden genomen.
 
 Contactpersoon: Alan Hick
 (Tel.: 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
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 5. VERVOER, TOERISME EN BERGGEBIEDEN
 
•  Tweede spoorwegpakket
 
– rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers – E)
– ref.: COM(2002) 21-22-23-24 def. – CES 1028/2002
– kernpunten:
 
 
 Het EESC steunt de Commissie in haar streven om alle spoorwegmaatschappijen vrije, niet-
discriminatoire toegang tot het gehele Europese spoorwegnet te garanderen. Veiligheid moet in de
spoorwegsector echter de hoogste prioriteit blijven!
 
 Tegen die achtergrond:
 

o deelt het EESC de vrees van veiligheidsdeskundigen dat te snel doorgevoerde
liberalisering tot vergaande deregulering leidt;

o is het van mening dat de lidstaten de vrijheid moeten behouden om verder te gaan
dan de overeengekomen rekenkundige scheiding van infrastructuur en exploitatie en
de overdracht van de essentiële functies aan een onafhankelijke instantie
overeenkomstig Richtlijn 91/440/EG;

o vindt het dat werknemers in de spoorwegsector en hun vakbonden in een vroeg
stadium brede inspraak moeten krijgen in de procedures voor de veiligheid in het
bedrijf en de eventueel noodzakelijke herstructurering van hun
spoorwegonderneming;

o wijst het op het doorslaggevend belang van geharmoniseerde en stringente
handhaving van de sociale voorschriften.

 
 Contactpersoon: Luis Lobo
 (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Oneerlijke tariefpraktijken/luchtvervoer
 
– rapporteur: GREEN (werkgevers – DK)
– ref.: COM(2002) 110 def. – 2002/0067 COD – CES 1011/2002
 
 Contactpersoon: Luis Lobo
 (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Toekomst van het Europese toerisme
 
– rapporteur: LIVERANI (werknemers – I)
– ref.: COM(2002) 665 def. – CES 1009/2002
– kernpunten:
 
 Het advies van het EESC bevat een analyse van het toerisme in Europa die veel verder reikt dan de
inhoud van het Commissievoorstel.
 
 Het EESC onderschrijft de mededeling van de Commissie en de vervolgens door de Raad
aangenomen resolutie van 21 mei 2002. Het waardeert het tot nu toe verrichte werk, waarmee zowel
methodologisch als inhoudelijk een degelijke basis is gelegd voor een versterkt toerismebeleid van
de Europese Unie.
 
 Het EESC verzoekt de Commissie en bovenal de Raad daarom de vereiste rechtsgrondslag te
verschaffen voor een versterkte communautaire strategie voor toerisme, die dringend noodzakelijk
is gezien het belang van deze sector voor de economie en de Europese samenleving, de inmiddels
voltooide Europese economische ruimte, het huidige uitbreidingsproces en het voornemen om in het
Middellandse-Zeegebied een vrijhandelszone te verwezenlijken.
 
 Met de rechtsgrondslag kunnen de mogelijkheden van de sector verder worden uitgebuit en kan er
een kaderprogramma voor het toerisme worden uitgewerkt, een instrument waarmee ter
ondersteuning van het toerisme communautaire programma´s en acties voor andere sectoren kunnen
worden geformuleerd, maar die duidelijk verband houden met toerisme. De Commissie dient, met
de grootst mogelijke consensus van het maatschappelijk middenveld, de sociale partners en de
nationale en communautaire instellingen, strategieën en uitvoeringsmaatregelen te ontwikkelen die
tijdens de geplande jaarlijkse Europese Fora worden besproken.
 
 Als concrete bijdrage aan het eerste Europees Forum voor toerisme, dat in december 2002 in
Brussel plaatsvindt, wijst het EESC opnieuw op de noodzaak om in elk geval te zorgen voor:
tijdelijke uitbreiding van de financiële en personele middelen voor de administratieve eenheid
toerisme van de Commissie; oprichting van een netwerk van informatie- en adviescentra voor
toerisme; nadere uitwerking van een Handvest voor de kwaliteit van toeristische bestemmingen in
Europa en de coördinatie van de toepassing daarvan.
 
 
 Contactpersoon: Birgit Fular
 (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  De toekomst van berggebieden in de EU
 
– rapporteur: BASTIAN (diverse werkzaamheden – F)
– ref.: initiatiefadvies – CES 1025/2002
– kernpunten:
 
 
 Naar aanleiding van het door de VN tot internationaal jaar van berggebieden uitgeroepen jaar 2002
dringt het EESC er bij de EU op aan zich op een bergbeleid te bezinnen. Daaraan is vooral behoefte
met het oog op de komende uitbreiding van de EU, omdat berggebieden daarna percentueel een veel
groter deel van het EU-grondgebied zullen gaan bestrijken.
 
 Dat bergbeleid zou een model van duurzame en billijke ontwikkeling moeten worden, met
compensatiesteun voor niet te verhelpen specifieke natuurlijke handicaps, maatregelen tegen de
factoren die voor berggebieden een wél te verhelpen handicap vormen en promotie van de identiteit
en natuurlijke rijkdommen van bergen.
 
 Volgens het EESC hangt de verwezenlijking van dat beleid in grote mate af van het
structuurfondsenbeleid dat zal worden gevoerd en waarbij berggebieden die momenteel
compensatiesteun ontvangen, die steun na de uitbreiding niet mogen kwijtraken.
 
 
 Contactpersoon: Roberto Pietrasanta
 (Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
 

 *
 

 *          *
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 6. STRATEGIE VAN LISSABON
 
 

. Nieuwe kijk op de doelstellingen van Lissabon

 
rapporteur: MORGAN (werkgevers – VK)

ref.: initiatiefadvies – CES 1030/2002

kernpunten:

 
 

o Op tal van gebieden zijn behoorlijke vorderingen zijn gemaakt, vooral op gebieden
waarop de Commissie het voortouw heeft genomen.

 
o Op gebieden waarop politiek leiderschap nodig is hebben slechts een paar lidstaten de

nodige vooruitgang geboekt.
 

o De open coördinatiemethode moet objectief worden beoordeeld tijdens de voorjaarstop
van 2003, wanneer de in Lissabon vastgestelde termijn voor 30% is verstreken.

 
o In zijn advies voor de Top van Lissabon vroeg het EESC zich af of de uitdagingen van

het nieuwe paradigma niet vereisen dat er een nieuw bestuursmodel komt. Die vraag
moet duidelijk opnieuw worden gesteld, omdat anders de nodige maatregelen om de
"visie van Lissabon" waar te maken, uitblijven. Het nieuwe paradigma moet door de
Conventie over de toekomst van Europa worden vastgesteld.

 
 
 Contactpersoon: Katarina Lindahl
 (Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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 7. INTERNE MARKT
 

 
. Geneesmiddelen

rapporteur: FUCHS (diverse werkzaamheden – D)

ref.: COM(2001) 404 def. – 2001/252-253-254 COD – CES 1007/2002

kernpunten:

 
 

 Het EESC stemt in grote lijnen in met de voorstellen van de Commissie voor de herziening en
verdere ontwikkeling van het Europees recht op het gebied van geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik. Het hecht grote waarde aan de constatering dat de bescherming van de
gezondheid van mens en dier belangrijker is dan alle andere gereglementeerde gebieden.
 
 Het EESC
 
– ondersteunt het streven van de Commissie naar meer veiligheid van geneesmiddelen aan de

hand van verbetering van de informatie over geneesmiddelen voor de patiënt en de gebruiker,
en naar verbetering van de geneesmiddelenbewaking door deelname in partnerschappen van
beoefenaren van medische beroepen en van patiënten aan de registratie van
geneesmiddelenrisico's;

 
– stemt in met de inspanningen van de Commissie om de ontwikkeling van nieuwe

geneesmiddelen te bevorderen en deze in een zo vroeg mogelijk stadium voor de genezing van
patiënten ter beschikking te stellen. Weliswaar moet enerzijds de documentatiebescherming
gewaarborgd zijn en dient anderzijds de concurrentie tussen genericaproducenten niet
onevenredig te worden verzwaard;

 
– is van mening dat tussen de verschillende registratiesystemen (centrale registratie, registratie

met wederzijdse erkenning en nationale registratie) een evenwicht dient te blijven bestaan en
dat de aanvragers in principe tussen de twee verschillende systemen kunnen kiezen;

 
– meent dat een verbetering van de voorziening en een groter aanbod van diergeneesmiddelen

noodzakelijk is, alsmede een programma ter stimulering van de ontwikkeling van
geneesmiddelen voor zeldzame dierziekten;

 
– beveelt aan dat het begrip geneesmiddel duidelijk wordt afgebakend van andere middelen, zoals

medicinale producten, levensmiddelen (inclusief voedingssupplementen, cosmetica, enz.);
 
– is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de regels voor de "goede

fabricagepraktijken" ook uit te breiden tot de grondstoffen, in het bijzonder de werkzame
bestanddelen;
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– acht een harmonisatie van de voorschrijvingsplicht voor geneesmiddelen in de lidstaten

noodzakelijk.
 
 Contactpersoon: Birgit Fular
 (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
� Kruidengeneesmiddelen
 
– rapporteur: BRAGHIN (werkgevers – I)
– ref.: COM(2002) 1 def. – 2002/0008 COD – CES 1008/2002
 
 Contactpersoon: Birgit Fular
 (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 

8. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

Illegale inhoud/internet

rapporteur: DAVISON (diverse werkzaamheden - VK)

ref.: COM(2002) 152 def. – 2002/0071 COD – CES 1012/2002

kernpunten:

 
 Het EESC bevestigt zijn standpunt t.a.v. de bescherming van kinderen in de
informatiemaatschappij, dat het reeds heeft uiteengezet in zijn advies over het "Programma voor de
bescherming van kinderen op internet" van 28 november 2001. Het kan zich vinden in het actieplan,
dat vanuit overheid en bedrijfsleven meer steun zou moeten krijgen.
 
 Het EESC stemt in met de in het actieplan uiteengezette actiepunten, maar doet de volgende
voorstellen voor verbetering:
 
– het verdient aanbeveling om, eventueel onder een ".kids.eu"-domeinnaam, een grote,

afgeschermde site voor kinderen te creëren;.
– het opzetten van klachtenlijnen in de landen waar dit tot nu toe nog niet is gebeurd, vooral in de

kandidaat-lidstaten;

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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– het creëren van een basis bestaande uit mederegulering;
 
– een betere ondersteuning door overheid en bedrijfsleven voor het labelen en beoordelen van

zoveel mogelijk sites, zodat het systeem voor beoordeling van inhoud operationeel kan worden;
 
– het bedrijfsleven moet actief meewerken aan de bescherming van kinderen; de Commissie kan

de invloed van boodschappen die meer bewustzijn moeten kweken voor de gevaren van
internet, vergroten door deze op te nemen in programma's als e-Europe en e-learning;

 
 Daarnaast dient racisme op internet veel harder te worden aangepakt: de vrijheid van woord en
geschrift moet worden gerespecteerd, maar dit mag geen excuus zijn om allerlei strafbare
handelingen te tolereren.
 
 Contactpersoon: Raffaele del Fiore
 (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int)

•  Octrooieerbaarheid van software-uitvindingen
 
– rapporteur: RETUREAU (werknemers – F)
– ref.: COM(2002) 92 def. – 2002/0047 COD – CES 1031/2002
 
 Contactpersoon: João Pereira dos Santos
 (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
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9. KAPITAALMARKTEN

� Tendensen, structuren en institutionele regelingen van de internationale kapitaalmarkten
 
– rapporteur: SEPI (werknemers – I)
– ref.: initiatiefadvies – CES 1024/2002
– kernpunten:
 Een nieuwe financiële architectuur ter voorkoming of beheersing van financiële crises moet
gebaseerd zijn op een nieuwe conceptuele architectuur, die niet alleen rekening houdt met financiële
verschijnselen, maar ook met economische en sociale verschijnselen en met de institutionele en
democratische grondslagen van de getroffen landen.
 
 Het EESC dringt aan op een vorm van governance zoals die door de Commissie in haar Witboek
wordt beschreven, waarvan de participatie van de civil society en de terugdringing van de
economische verschillen op mondiaal niveau de doelstellingen zijn.
 
 De Europese Unie moet in deze discussie meer op de voorgrond treden, om deze nieuwe visie op
eensgezinde wijze naar voren te brengen in institutioneel verband.
 
 Een hervorming van de internationale instellingen is meer dan noodzakelijk. Terwijl de Wereldbank
haar analysemethodes geleidelijk uitbreidt, blijft het IMF daarentegen vasthouden aan zijn
traditionele criteria. Desalniettemin is het moeilijk voor te stellen dat deze organisaties helemaal uit
eigen beweging fundamentele wijzigingen zullen doorvoeren.

 Deze hervorming is alleen mogelijk als de krachtsverhoudingen binnen de internationale
instellingen veranderen; hiervoor is het zaak dat de Europese lidstaten overeenkomen met één stem
te spreken.
 
 Het EESC dringt er bij alle internationale organisaties op aan om op doeltreffende wijze samen te
werken met de nationale systemen en met elkaar.
 
 Contactpersoon: Katarina Lindahl
 (Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
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 10. ONDERZOEK
 
•  Biowetenschappen en biotechnologie
 
– rapporteur: BEDOSSA (diverse werkzaamheden – F)
– ref.: COM(2002) 27 def. – CES 1010/2002

Contactpersoon: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
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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: 52
Type: http:

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 75
Type: http:

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