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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:

36/02 Aanpassing vergoedingen voor 2003

01/03 Reserveren van dienstauto's tijdens de piekuren

02/03 Straatsburg: kantoren in het LOW-gebouw

03/03 Werkzaamheden in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel

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 Anneli HULTHÉN (PSE/SV)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 1 februari 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 29 januari 2003 akte genomen van
deze ontslagneming.

_______________

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

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 30 Januari 2003 akte genomen van de
verkiezing van:

mevrouw Yvonne SANDBERG-FRIES

ter vervanging van mevrouw Anneli HULTHÉN (PSE/SV),  met ingang van 1 februari 2003

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

(Situatie op 15.01.2003)

NAAM DATUM OPRICHTING BESTUUR AANTAL
LEDEN

BESCHER-
MING

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

Verts/ALE
GUE/NGL

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Astrid (ELDR)
WHITEHEAD Philip (PSE)
de ROO Alexander (Verts/ALE)

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

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

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PS) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VERTS/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

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

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

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

28 ELDR
Verts/ALE
TDI

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI
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REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

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

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

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

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

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 15.01.2003) 

Indiener Onderwerp Nr.

Vraag geannuleerd E-3779/02

Kathleen Van Brempt Implementatie verordening (EG) 1259/1999: rapportage
van de lidstaten inzake milieumaatregelen en
steunregeling in de landbouw

E-3780/02

Jan Mulder Erecode voor voedselimporterende multinationals E-3781/02

Erik Meijer Combinatie van parlementaire democratie met het recht
op decentraal beslissen en verscheidenheid binnen een
nieuwe institutionele structuur van de EU

E-3782/02

Erik Meijer De gevaren van de jacht en noodzaak tot coördinatie van
eventuele maatregelen tegen een verdergaande groei van
de vossenpopulatie

E-3783/02

Diana Wallis Inbreukprocedures P-3784/02

Bruno Gollnisch Franse etikettering consumptieartikelen in Frankrijk P-3785/02

Johannes Swoboda Discriminatie op grond van taal bij bekendmaking van
vacatures op Europees niveau

E-3786/02

Bill Miller Rechten van kunstenaars E-3787/02

Bruno Gollnisch Franse etiketten voor consumptieproducten in Frankrijk E-3788/02

Olivier Dupuis Antonio Russo E-3789/02

Jules Maaten Optreden politie ten aanzien van toeristen in
toetredingslanden

E-3790/02

Ilda Figueiredo Collectieve ontslagen E-3791/02

Giovanni Pittella Toepassing van de regel van ambtshalve annulering P-3792/02

Dorette Corbey en Marie Isler
Béguin

Jaarverslag over de natuur en de biodiversiteit in Europa E-3793/02

Christos Folias Tweede Europees Bestek E-3794/02

Robert Goebbels Statistieken over de armoede in de wereld E-3795/02

Dirk Sterckx Toevluchtsoorden voor schepen in nood P-3796/02

Christos Folias Studies Egnatia-weg E-3797/02

Christos Folias Voortgang uitvoering derde communautair bestek E-3798/02

Elizabeth Lynne Geneesmiddelenbeoordelingsinstellingen E-3799/02
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Bernard Poignant Alsmaar veelvuldiger gebruik van Engels als enige
werktaal

E-3800/02

Jules Maaten Tabaksaccijnzen op medicinale kruidensigaretten E-3801/02

Camilo Nogueira Román Netwerk Natura 2000 in Galicië (Spanje) E-3802/02

Joan Colom i Naval Catalaans televisieprogramma over ESF-fraude in Spanje P-3803/02

Christos Folias Natuurrampen P-3804/02

Michl Ebner Transitvervoer door de Alpen E-3805/02

Karin Junker ICT-projecten van de Commissie en de lidstaten voor
ontwikkelingslanden

E-3806/02

Caroline Jackson EU-classificatie van as van verbrandingsovens E-3807/02

Olivier Dupuis Uitbreiding van de EU met de landen van de Balkan en de
Kaukasus

E-3808/02

Vitaliano Gemelli Procedure voor de benoeming van leidinggevende
ambtenaren bij de Commissie

P-3809/02

Albert Maat Vervoer van dieren E-3810/02

Charles Tannock Aanhoudende problemen rond the evaluatie van fenthion E-3811/02

Miquel Mayol i Raynal Streektaal als schooltaal in Frankrijk E-3812/02

Vraag geannuleerd E-3813/02

Graham Watson Misleidende prijzenpost E-3814/02

Maria Sanders-ten Holte De stand van zaken betreffende de ratificatie van het
Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in
enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer

E-3815/02

Isidoro Sánchez García Afschaffing internationale telefoontarieven tussen de EU-
lidstaten

E-3816/02

Erik Meijer Doeltreffende maatregelen om het behalen van voordelen
voor EU-ingezetenen door middel van kinderarbeid elders
voorgoed onmogelijk te maken

E-3817/02

Erik Meijer De concurrentiepositie van het openbaar vervoer en de
invloed van belastingheffing op brandstoffen,
infrastructuur en kaartverkoop

E-3818/02

Erik Meijer Ontduiking van rij- en rusttijden in het internationale
vrachtvervoer doordat gegevens over vrije dagen alleen in
de eigen lidstaat worden gecontroleerd

E-3819/02

Jonas Sjöstedt Koersbewegingen van de euro ten opzichte van andere
valuta

E-3820/02
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Elena Paciotti Schending van het recht op asiel in de Unie P-3821/02

Pasqualina Napoletano Het recht op asiel in de Unie P-3822/02

Claude Moraes Vrij verkeer voor Palestijnen binnen de EU P-3823/02

Jan Wiersma Roma's - Buhusi P-3824/02

Avril Doyle Richtlijn geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik P-3825/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Uitzetting van het gezin Al-Shari uit Italië P-3826/02

Theodorus Bouwman Fraude met verlofbrieven in het wegvervoer, in Nederland
en overige EU-lidstaten

P-3827/02

Freddy Blak Deens retourstelsel NV als technische
handelsbelemmering

E-3828/02

Torben Lund Handelsovereenkomst tussen de EU en Mexico en
waarborging van mensenrechten

E-3829/02

Michl Ebner Geneesmiddelen - dopingmiddelen E-3830/02

Mihail Papayannakis Toepassing van richtlijn 97/36/EG E-3831/02

Konstantinos Hatzidakis Controle op de centrale vleesmarkt van Redis in Athene E-3832/02

Avril Doyle Pensioenregeling voor landbouwers E-3833/02

Philip Bushill-Matthews Mensenrechten in India E-3834/02

Isidoro Sánchez García Procedure voor aanwijzing als speciale beschermingszone
voor vogels

E-3835/02

Anna Terrón i Cusí Uitvoering van de begrotingskredieten in Catalonië tussen
2000 en 2002

E-3836/02

Camilo Nogueira Román Inbreuk op het beginsel van vrije mededinging door het
Spaanse staatsbedrijf TRAGSA

E-3837/02

Camilo Nogueira Román Onderzoek van OLAF naar beroepsopleidingscursussen in
Spanje

E-3838/02

Olivier Dupuis Bewijzen voor het bestaan van concentratiekampen in
Noord-Korea

E-3839/02

Olivier Dupuis Bewijzen voor het bestaan van concentratiekampen in
Noord-Korea

E-3840/02

Walter Veltroni BTW op compact disks E-3841/02

Paolo Pastorelli Provincie Novara E-3842/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Uitwijzing van het gezin Al-Shari uit Italië E-3843/02

Theodorus Bouwman Belemmering van grensarbeid en arbeidsmobiliteit door
belastingverdrag tussen Nederland en België

E-3844/02
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Ieke van den Burg en Wilfried
Kuckelkorn

Europeesrechtelijke aspecten van Duitse "Zulagen" ter
stimulering van eigen aanvullend pensioen

E-3845/02

Ieke van den Burg en Wilfried
Kuckelkorn

Europeesrechtelijke aspecten van Duitse toelagen ter
stimulering van eigen woningbezit ("Eigenheimzulagen")

E-3846/02

Erik Meijer Beschikbaarheid begin november 2003 voor het publiek in
geheel Europa van een spoorboek met
grensoverschrijdende en langeafstandsverbindingen

E-3847/02

Erik Meijer Het bij voorbaat vermijden van verwijten over partijdige
besteding van overheidsgelden bij referenda in kandidaat-
lidstaten over toetreding tot de EU

E-3848/02

Erik Meijer De moeizame weg naar het tot stand brengen van een naar
ieders oordeel voldoende eenduidig en controleerbaar
boekhoudsysteem voor EU-uitgaven

E-3849/02

Françoise Grossetête Europees handvest van het kind in het ziekenhuis P-3850/02

Arie Oostlander Ontvoering van de heer Arjan Erkel in de Russische
Republiek Dagestan

P-3851/02

Christopher Beazley Tewerkstelling van niet-EU-burgers in nationale musea P-3852/02

Francesco Fiori Uitvoer van Grana Padano-kaas naar Zwitserland P-3853/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Gebrek aan innovatie in Griekenland P-3854/02

Pietro-Paolo Mennea Schending van de rechten van de passagier P-3855/02

Eija-Riitta Korhola Consumentenprijzen van producten uit de rechtvaardige
handel

P-3856/02

Mark Watts Het doodslaan van jonge zeehondjes aan de Witte Zee,
Rusland

P-3857/02

María Valenciano Martínez-Orozco Verwerking van de aangespoelde olie van de "Prestige" P-3858/02

Alexander de Roo Onvolledige uitvoering habitatrichtlijn P-3859/02

Mogens Camre Kan een minderheid van de Commissieleden besluiten
buiten de voltallige Commissie om een ontwerpverdrag op
te stellen?

E-3860/02

Barbara Weiler Invoering van een Europees identiteitsbewijs voor
gehandicapten

E-3861/02

Ioannis Averoff Financiering van de waterkrachtcentrale te Anilio in het
departement Ioanina

E-3862/02

Graham Watson Noord-Koreaanse vluchtelingen E-3863/02

Joost Lagendijk, Raina Echerer en
Heide Rühle

Encryptie van satelliet-TV-kanalen E-3864/02
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Jules Maaten en Lousewies van der
Laan

Indonesië's ad-hoc rechtbanken voor Oost-Timor E-3865/02

Pasqualina Napoletano Benoemingen bij het Europees Waarnemingscentrum voor
drugs en drugsverslaving (EWDD)

E-3866/02

Margrietus van den Berg Berging veerboot Le Joola E-3867/02

Ria Oomen-Ruijten en Bartho
Pronk

Wet op de Nederlandse studiefinanciering E-3868/02

Sérgio Marques De archipel Madeira E-3869/02

Camilo Nogueira Román Stopzetting toegang van het publiek tot Eurodicatom E-3870/02

Ilda Figueiredo Aanleg van een vuilstortplaats E-3871/02

Ilda Figueiredo Bescherming van de werkgelegenheid en sociale integratie E-3872/02

Ilda Figueiredo Verzoekschrift aan het Europees Parlement over het
dichtslibben van de lagune van Óbidos (nr. 978/01)

E-3873/02

Salvador Garriga Polledo Beter Europees militair materieel om onafhankelijker te
kunnen opereren

E-3874/02

Salvador Garriga Polledo Communautaire bepalingen om de ontwikkeling van de
regionale luchtvaart te reguleren

E-3875/02

Jorge Hernández Mollar Tienjarig bestaan van het technologiepark van Andalusië
(Malaga)

E-3876/02

Jorge Hernández Mollar Eén Europees wetboek van strafrecht E-3877/02

Salvador Garriga Polledo Communautaire harmonisatie van de verjaringstermijnen
voor belastingschulden

E-3878/02

Jorge Hernández Mollar Lancering van de aanduiding "made in Malaga" E-3879/02

Jorge Hernández Mollar Communautair programma voor de bouw van
ouderenwoningen aan de Spaanse Costa del Sol

E-3880/02

Jorge Hernández Mollar Communautaire steun voor
warmtekrachtkoppelingsinstallaties

E-3881/02

Helle Thorning-Schmidt Vrijhandelsovereenkomst met Mexico en schending van
de mensenrechten

E-3882/02

Konstantinos Hatzidakis Inlichtingen omtrent absorptie communautaire middelen
in het geïntegreerd informatiesysteem in Griekenland

E-3883/02

Konstantinos Hatzidakis Absorptie communautaire middelen in Griekenland -
stand van zaken eind 2002

E-3884/02

Konstantinos Hatzidakis Absorptie van communautaire middelen door de lidstaten
- situatie eind 2002

E-3885/02
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Ioannis Marinos Gedecentraliseerde organen van de EU E-3886/02

Theodorus Bouwman, Bartho
Pronk en Stephen Hughes

Bescherming tegen blootstelling aan asbest E-3887/02

Olivier Dupuis Nieuwe golf van repressie in Tunesië E-3888/02

Olivier Dupuis Aanvraag tot uitlevering van Khemais Toumi door
Frankrijk aan Tunesië

E-3889/02

Robert Goebbels Uitvoering van het SAPARD-programma in 2001 E-3890/02

Giovanni Pittella Regionaal Operationeel Programma voor Calabrië E-3891/02

Marco Cappato Steun van de Europese Unie aan de regering van Soedan E-3892/02

Erik Meijer Het verschaffen van actieve openbaarheid met betrekking
tot namens de EU in de TABD ingenomen standpunten en
de gevolgen van dit overleg voor EU-beleid

E-3893/02

Erik Meijer Afsnijding van Nederland van het langeafstandsverkeer
per trein door opheffing van directe verbindingen en
aansluitingen op het Duitse nachtnet

E-3894/02

Erik Meijer Herstel van de overstapmogelijkheden op lange
afstandstreinen in Duisburg aan de hoofdspoorverbinding
tussen Nederland en Duitsland

E-3895/02

Kathleen Van Brempt Onderzoek gericht op een verminderd en duurzaam
gebruik van pesticiden

E-3896/02

Ilda Figueiredo De kosten van de uitbreiding en de nationale bijdragen
van de huidige lidstaten

E-3897/02

Ilda Figueiredo Financiële steun aan kleine en middelgrote
ondernemingen

E-3898/02

Sérgio Marques Het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004 E-3899/02

Lennart Sacrédeus De behandeling en situatie van meisjes en vrouwen in
Afghanistan

E-3900/02

Lennart Sacrédeus De EU, de VN-conferentie over drugs te Wenen in april
2003 en steun aan ouders bij de opvoeding

E-3901/02

Mogens Camre Financiering door de Commissie van de opstelling van een
officieus ontwerpverdrag

E-3902/02

Bill Newton Dunn Uiterst onaangename ervaring van een van mijn kiezers op
het station Brussel-Zuid

E-3903/02

Nelly Maes Financiële steun aan Rwanda en Oeganda E-3904/02

Nelly Maes Herstel van de rechtsstaat in de Democratische Republiek
Congo

P-3905/02
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Anna Karamanou Ondervoeding in de Gaza-strook en het Westoevergebied P-3906/02

Ilda Figueiredo Sociaal-economische gevolgen van de EU-uitbreiding P-3907/02

Caroline Lucas Malta E-3908/02

Caroline Lucas AOHD E-3909/02

Eija-Riitta Korhola Discriminatie bij de financiering van personenauto's in
Finland

E-3910/02

Dirk Sterckx De toepassing van Richtlijn 2000/14/EG op
koelinstallaties van trucks

E-3911/02

Dirk Sterckx Exclusiviteitscontracten UEFA en het recht op informatie
en persvrijheid

E-3912/02

Camilo Nogueira Román, Carlos
Bautista Ojeda en Josu Ortuondo
Larrea

Weigering van de toegang van vertegenwoordigers van
Galicië, Baskenland en Andalusië tot de Raad landbouw
en visserij

E-3913/02

Juan Naranjo Escobar Europol E-3914/02

Juan Naranjo Escobar Financiële steunverlening aan Latijns-Amerika E-3915/02

Juan Naranjo Escobar Kansspelen op internet E-3916/02

Juan Naranjo Escobar Grensregio's E-3917/02

Juan Naranjo Escobar Europese kaart voor ziektekostenverzekeringen E-3918/02

Roberta Angelilli Europees satellietagentschap E-3919/02

Roberta Angelilli Alarm vanwege vluchten vogels in het centrum van Rome E-3920/02

Roberta Angelilli Wegennet in de wijk Tiburtino in Rome E-3921/02

Anna Terrón i Cusí Toepasselijkheid van het Solidariteitsfonds voor rampen P-3922/02

Olivier Dupuis Dood van de Tsjetsjeen Salman Raduyev in een Russische
gevangenis

E-3923/02

Olivier Dupuis Dood van de Tsjetsjeen Salman Raduyev in een Russische
gevangenis

E-3924/02

Cristina Gutiérrez-Cortines Mededinging P-3925/02

Niels Busk Productieheffing in Frankrijk P-3926/02

Graham Watson Het patenteren van software E-3927/02
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VRAGENUUR(B5-0001/03) 14 en 15 januari 2003

23 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Josu ORTUONDO
LARREA

Onmiddellijke toepassing van de richtlijnen Erika I en II H-0833/02

Manuel MEDINA ORTEGA Doorvaart olietankers in de wateren rond de Azoren, de
Kanarische Eilanden en Madera

H-0839/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Wetgevingspakketten "Erika" en de "Oil Pollution Act" van
1990 in de VS

H-0847/02

John CUSHNAHAN Recente rampen op zee H-0871/02

Alexandros ALAVANOS Oplossing van de kwestie-Cyprus en toetreding van Cyprus
tot de Europese Unie

H-0837/02

Sarah LUDFORD Procedurele waarborgen voor verdachten in strafzaken H-0842/02

Bernd POSSELT Politieacademie en EU-grensbewaking H-0865/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Initiatieven voor het midden- en kleinbedrijf H-0875/02

Hans-Peter MARTIN Toetredingstermijn nieuwe lidstaten H-0877/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Pogingen tot omverwerping van het bewind van de wettelijk
gekozen president van Venezuela

H-0880/02

Efstratios KORAKAS Intensivering van de voorbereiding van de oorlog tegen Irak H-0881/02

Ioannis PATAKIS Opzegging door VS van het ABM-verdrag en gevaren voor
de wereldvrede

H-0882/02

Matti WUORI Mensenrechtensituatie in de Tsjetsjeense Republiek H-0884/02

Bart STAES Situatie Tsjetsjenië H-0889/02
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Carlos LAGE Humanitaire crisis in Angola H-0851/02

John CUSHNAHAN Recente rampen op zee H-0872/02

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

Mevr. de PALACIO

Mihail PAPAYANNAKIS Beschuldigingen van marteling in Griekenland H-0874/02

De Heer LIIKANEN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Griekenland en het midden- en kleinbedrijf H-0876/02

Paul RÜBIG Positie van als derde optredende certificatiebedrijven in de EU H-0879/02

De Heer PATTEN

Bart STAES GBVB: Toekomstperspectief voor Kosova H-0832/02

Bernd POSSELT Status van Kosovo H-0866/02

Torben LUND Israëlisch militair optreden en verloren EU-kredieten H-0836/02

Olivier DUPUIS De stem van Europa H-0843/02

________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
JANUARI 2003

Instelling

Aantal
inge-

diende
vragen

Plenair be-
handelde
vragen

Vragen
met

schrifte-
lijk

antwoord

Aanvullende
vragen

Wegens
afwezig-
heid van
indiener
vervallen
vragen

Door
indiener in-
getrokken

vragen

Reeds op
ontwerp-
agenda

geplaatste
vragen

Vertegenwoordigers
Van de instellingen

Raad 14 14 0 9 0 0 0 de heer YIANNITSIS

Commissie 44 9 32 7 2 1 0 de heer NIELSON
mevrouw DIAMANTOPOULOU
mevrouw  de PALACIO
de heer LIIKANEN
de heer PATTEN

Totaal 58 23 32 16 2 1 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

17/2002 323.955 Jo LEINEN,  Alain LAMASSOURE,
Cecilia MALMSTRÖM, Monica
FRASSONI en Mihail
PAPAYANNAKIS

Verkiezing van de voorzitter van de Europese
Commissie door het Europees Parlement

17.10.2002 17.01.2003 320

18/2002 324.277 James PROVAN, Jan MULDER en
Terence WYNN

Toepassing van de medebeslissingsprocedure op
besluiten overeenkomstig artikel 37 van het Verdrag

21.10.2002 21.01.2003 62

19/2002 325.134 Jean LAMBERT en Phillip
WHITEHEAD

Aanhoudende opsluiting van Mordechai Vanunu door
de Israëlische autoriteiten

29.10.2002 29.01.2003 36

20/2002 325.556 Marie-Hélène DESCAMPS, Marie-
Thérèse HERMANGE, Dominique
VLASTO en Françoise de
VEYRINAS

Bescherming van minderjarigen tegen pornografische
scènes en nodeloos geweld

18.11.2002 18.02.2003 15

                                                     
1 Situatie op 16.01.2003
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21/2002 325.687 Mario BORGHEZIO Oprichting van een financiële controle-instantie tegen
de terreur voor de financiële steun van de Europese
Unie aan de Palestijnse nationale autoriteit

18.11.2002 18.02.2003 12

01/2003 327.463 Marie Anne ISLER BEGUIN en Inger
SCHÖRLING

Oprichting van een Europese bank voor milieubehoud
en -herstel

13.01.2003 13.04.2003 10

______________________





COMMISSIES 29

Bulletin 10.02.2003 - NL- PE 327.465

COMMISSIES



COMMISSIES30

Bulletin 10.02.2003 - NL- PE 327.465

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VERTS/ALE-
Fraktie

Plattelandsvrouwen in de EU vanuit de
optiek van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid

AGRI (A) 23.01.03

ADAM
(PSE)

Identificatie- en registratiesysteem voor
schapen en geiten, wijziging van
Verordening (EEG) nr. 3508/92

AGRI (P) 23.01.03

BAUTISTA
OJEDA
(VERTS/ALE)

Rijst:  gemeenschappelijke
marktordening

AGRI (P) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Melk en melkproducten:
gemeenschappelijk marktordening
(wijziging Verordening 1255/1999/EG)

AGRI (P) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Melk en melkproducten : instelling van
een heffing

AGRI (P) 23.01.03

KREISSL-
DÖRFLER
(PSE)

Dierziekten : mond- en klauwzeer (wijz.
Richtlijn 92/46/EEG)

AGRI (P) 23.01.03

OLSSON
(ELDR)

EOGFL : steun plattelandsontwikkeling
(wijziging Verordening 1257/1999/EG,
intrekking Verordening 2826/2000/EG

AGRI (P) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Berekening van de invoerrechten voor
granen (wijziging Verordening nr.
1766/92

AGRI (P) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Granen: gemeenschappelijke
marktordening

AGRI (P) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Gedroogde voedergewassen:
gemeenschappelijke marktordening voor
de campagnes 2004/05- 2007/08

AGRI (P) 23.01.03

PPE-DE-Fraktie Gemeenschappelijk landbouwbeleid:
rechtstreekse steunverlening en
steunverlening aan productenten van
bepaalde gewassen

AGRI (P) 23.01.03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserij-overeenkomst EG/Kiribati BUDG (A) 21.01.03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Tenuitvoerlegging van de macro-
financiële steun aan derde landen

BUDG (A) 21.01.03

McCARTIN
(PPE-DE)

Identificatie- en registratiesysteem voor
schapen en geiten, wijziging van
Verordening (EEG) nr. 3508/92

CONT (A) 22.01.03

ALAVANOS
(GUE/NGL)

Communautair kader voor
incassobureaus op het terrein van de
auteursrechten

CULT (A) 21.01.03

MAURO
(PPE-DE)

E-learning programma CULT (P) 21.01.03 C5-0630/02

FLESCH
(ELDR)

De werkzaamheden van de Paritaire
Vergadering ACS-EU

DEVE (P) 21.01.03

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Kwijting 2001: algemene begroting EG,
afdeling III: Commissie

ECON (A) 20.01.03 C5-0239/02

RAPKAY
(PSE)

Regels inzake de plaats van levering van
gas en electriciteit (wijziging Richtlijn nr.
77/388/EEG)

ECON (P) 20.01.03 C5-0617/02

THORS
(ELDR)

Vereisten dubbelwandige
olietankschepen

ENVI (A) 28.01.03 C5-0629/02

PSE-Fraktie Dierziekten : mond- en klauwzeer (wijz.
Richtlijn 92/46/EEG)

ENVI (A) 28.01.03

TRAKATELLIS
(PPE-DE)

Bescherming van de gezondheid van
kinderen: ftalaten, gevaarlijke stoffen,
speelgoed (wijziging richtlijn)

ENVI (P) 21.01.03 C5-0276/99

PPE-DE-Fraktie Beperking van de uitstoot van vluchtige
stoffen via oplosmiddelen in autoverf

ENVI (P) 28.01.03 C5-0632/02

PSE-Fraktie De uitstoot van gas en verontreinigde
deeltjes door verbrandingsmotoren in niet
voor de weg bestemde mobiele machines

ENVI (P) 28.01.03 C5-0636/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GRÖNER
(PSE)

E-learning programma FEMM (A) 23.01.03 C5-0630/02

SMET
(PPE-DE)

Begroting 2004: afdeling III, Commissie
- richtsnoeren

FEMM (A) 23.01.03

PPE-DE-Fraktie Vennootschapsrecht, openbaar
overnamebod

ITRE (A) 23.01.03 C5-0481/02

PSE-Fraktie Ontbinding: grotere doeltreffendheid van
de hulp

ITRE (A) 23.01.03 C5-0626/02

PSE-Fraktie Vloeibare brandstoffen: zwavelgehalte
van scheepsbrandstoffen (wijz. richtl.
1999/32/EG)

ITRE (A) 23.01.03 C5-0558/02

PPE-DE-Fraktie Regels inzake de plaats van levering van
gas en electriciteit (wijziging Richtlijn nr.
77/388/EEG)

ITRE (A) 23.01.03 C5-0617/02

MARTIN
(PSE)

De rol van de Europese
bedrijfsverenigingen bij de vaststelling
van het beleid van de Unie

ITRE (P) 23.01.03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Autoindustrie: systemen voor specifieke
aanpassing aan LPG en CNG; ECE van
de Verenigde Naties

ITRE (P) 23.01.03 C5-0546/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Staalindustrie: jaarlijkse communautaire
staalstatistieken voor 2003-2009

ITRE (P) 23.01.03 C5-0509/02

McCARTHY
(PSE)

Beleggingsdiensten en gereglementeerde
markten (wijz. richtlijnen 85/611/EEG,
93/6/EEG en 2000/12/EG)

JURI (A) 28.01.03 C5-0586/02

PPE-DE-Fraktie Bescherming v.d. financiële belangen van
de Gemeenschappen en fraudebestrijding
- Jaarverslag 2001 van de Commissie

JURI (A) 28.01.03 C5-0519/02

GARGANI
(PPE-DE)

Landbouw- of bosbouwtrekkers: EG-
typegoedkeuring (herziening van richtlijn
74/150/EEG)

JURI (P) 28.01.03 C5-0025/02

VERTS/ALE-
Fraktie

Verslag over de toepassing van het
Gemeenschapsrecht

JURI (P) 28.01.03 C5-0008/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ELDR-Fraktie Een betere wetgeving - toepassing van
het subsidiariteitsbeginsel

JURI (P) 28.01.03 C5-0007/03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Visa: derde landen waarvan de
onderdanen al dan niet zijn vrijgesteld
van de visumplicht (wijz. richtlijn)

LIBE (P) 21.01.03 C5-0609/02

VERTS/ALE-
Fraktie

De situatie van de grondrechten in de
Europese Unie (2003)

LIBE (P) 21.01.03

PERRY
(PPE-DE)

Begroting 2004: Overige afdelingen -
richtsnoeren

PETI (A) 23.01.03

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Vloeibare brandstoffen: zwavelgehalte
van scheepsbrandstoffen (wijz. richtl.
1999/32/EG)

RETT (A) 21.01.03 C5-0558/02

ELDR-Fraktie Structuurfondsen: evaluatie van "nog
betaalbaar te stellen bedragen" en
behoeften voor 2004

RETT (A) 21.01.03

PSE-Fraktie De uitstoot van gas en verontreinigde
deeltjes door verbrandingsmotoren in niet
voor de weg bestemde mobiele machines

RETT (A) 21.01.03 C5-0636/02

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Regio's met structurele achterstand in de
context van het cohesiebeleid en
institutionele vooruitzichten

RETT (P) 20.01.03

RACK
(PPE-DE)

Tunnels in het transeuropees wegennet RETT (P) 21.01.03 C5-0635/02

PSE-Fraktie Vereisten dubbelwandige
olietankschepen

RETT (P) 21.01.03 C5-0629/02

PSE-Fraktie Minimum opleidingsniveau van
zeevarenden

RETT (P) 21.01.03 C5-0006/03

_____________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Leren van talen
en taalverscheidenheid bevorderen - Raadpleging

CULT SEC (02) 1234
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Verslag over de
onderhandelingen met derde landen over de belastingsheffing op
inkomsten uit spaargelden

JURI
ECON

SEC (02) 1287
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Actieplan om de sociale, economische en regionale gevolgen
van de herstructurering van de visserijsector in de EU tegen te gaan

BUDG
RETT
PECH

COM (02) 600
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Nucleaire veiligheid in het kader van de Europese Unie

ENVI
ITRE

COM (02) 605
def.

Verslag van de Commissie: over de tenuitvoerlegging van de
luchtkwaliteitsrichtlijnen 80/779/EEG, 82/884/EEG en 85/203/EEG
in het tijdvak 1997-1999

ENVI COM (02) 609
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Beter ondernemingsklimaat

EMPL
ITRE

ECON

COM (02) 610
def.

Vijfde mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: betreffende de tenuitvoerlegging van de artikelen 4 en 5
van Richtlijn 89/552/EEG "Televisie zonder grenzen", gewijzigd bij
Richtlijn 97/36/EG, gedurende de periode 1999 en 2000

CULT COM (02) 612
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en
het Economisch en Sociaal Comité over de uitvoering van Besluit
1999/784/EG van de Raad van 22 november 1999 betreffende
deelneming van de Gemeenschap in het Europees
Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector

ITRE
CULT

COM (02) 619
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Gezamenlijk verslag
over de werkgelegenheid 2002

CULT
ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 621
def.

Zesde Verslag van de Commissie aan de Raad over de situatie in de
mondiale scheepsbouwsector

ITRE COM (02) 622
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Draaiboeken voor Bulgarije en Roemenië

TOUT
AFET

COM (02) 624
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de wetgeving inzake het welzijn van
landbouwhuisdieren in derde landen en de gevolgen voor de EU

ENVI
ITRE
AGRI

COM (02) 626
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de toepassing van de postrichtlijn (Richtlijn 97/67/EG)

ECON
JURI
RETT

COM (02) 632
def.

Scorebord voor staatssteun: Editie najaar 2002 - Speciale editie over
de kandidaat-landen

AFET
ITRE

ECON

COM (02) 638
def.

Verslag van de Commissie aan de Begrotingsautoriteit over het effect
van veranderingen in de euro/dollarpariteit op de uitgaven van het
EOGFL-Garantie voor het begrotingsjaar 2002

AGRI
CONT

COM (02) 648
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: eEurope 2005: Indicatoren voor benchmarking

ITRE COM (02) 655
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende een actieplan van de Gemeenschap om de
teruggooi van vis te beperken

ENVI
PECH

COM (02) 656
def.

Voortgangsverslag naar aanleiding van de mededeling van de
Commissie over de gevolgen van de uitbreiding voor de aan
kandidaat-lidstaten grenzende Regio's: Communautaire actie ten
behoeve van de grensregio's

AFET
EMPL
RETT

COM (02) 660
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over statistieken betreffende de Eurozone: "Naar betere
methodieken voor statistieken en indicatoren betreffende de
Eurozone"

ECON COM (02) 661
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de toepassing van Richtlijn 97/5/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 27 januari 1997 betreffende grensoverschrijdende
overmakingen

ENVI
JURI

ECON

COM (02) 663
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

141/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het territoriaal geschil tussen Belize en Guatemala

Brussel, 3 oktober 2002

De Europese Unie prijst de inspanningen van de Organisatie van Amerikaanse staten (OAS) en haar
bemiddelaars (Sir Shridath Ramphal voor Belize en Paul Reichler voor Guatemala) om de regeringen van
Belize en Guatemala te helpen een wederzijds aanvaardbare en eervolle oplossing voor hun territoriaal
geschil binnen handbereik te brengen. Ook de constructieve aanpak van de regering van Honduras inzake de
maritieme kwesties verdient een woord van lof.

De Europese Unie hoopt dat de besprekingen van de bemiddelaars tot een spoedige afsluiting kunnen leiden
van het territoriaal geschil tussen Belize en Guatemala, hetgeen de weg zou kunnen effenen voor een
hechtere samenwerking tussen deze twee landen nu Centraal-Amerika een nauwere sociale en economische
integratie nastreeft.

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.

________________________

142/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Belarus

Brussel, 4 oktober 2002

De EU is verontrust over de verslechtering van de situatie met betrekking tot de vrijheid van de media en de
vrijheid van meningsuiting in Belarus. De censuur en de intimidatie van de onafhankelijke media door de
Belarussische overheid geven aanleiding tot grote bezorgdheid. De EU betreurt de onderdrukking van
journalisten, vakbonden en anderen met een kritische houding jegens president Lukashenko ten zeerste.

De EU staat volledig achter de verklaring van de OVSE- vertegenwoordiger voor mediavrijheid naar
aanleiding van de recente veroordeling van hoofdredacteur de heer Ivashkevich wegens de smaad jegens
president Lukashenko en herinnert aan de verklaring van de EU in de Permanente Raad van de OVSE. De
processen tegen de heer Ivashkevich, de heer Markevich en de heer Mozheiko, alsook de procedure die tegen
mevrouw Khalip is ingesteld, vormen verontrustende voorbeelden van de intimidatie van
mediavertegenwoordigers door de Belarussische autoriteiten. De EU dringt er bij de Belarussische
autoriteiten op aan om deze vonnissen te herroepen.
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De EU is voorts zeer verontrust over het onderzoek betreffende oppositieleider Lebedko vanwege beweerde
belastering van de president en roept de autoriteiten op een eind te maken aan hun pogingen om de oppositie
de mond te snoeren.

De EU dringt er bij Belarus op aan zijn internationale verbintenissen tot vrijheid van de media en vrijheid
van meningsuiting gestand te doen en roept de autoriteiten op de bepalingen in het wetboek van strafrecht die
de vrijheid van de media en de vrijheid van meningsuiting beknotten te herzien.

De EU benadrukt dat zichtbare verbeteringen in de situatie op het gebied van de mensenrechten en de
democratie nodig zijn alvorens de betrekkingen tussen de EU en Belarus verder kunnen worden ontwikkeld.

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

_______________________

143/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het 7-puntenplan van de
heer Steiner, SRSG, voor Mitrovica

Brussel, 4 oktober 2002

De Europese Unie geeft het 7-puntenplan van SRSG Steiner voor Mitrovica haar volle steun.

Angst vervangen door vertrouwen, en dit vertrouwen ontwikkelen middels de concrete maatregelen die de
SRSG voorstelt, zal het pad effenen voor een beëindiging van de confrontatie tussen de bevolkingsgroepen
aan deze en gene zijde van de Ibar. Om dit plan in praktijk te brengen is de goede wil en de loyaliteit van alle
betrokkenen vereist. De uitvoering van het plan begint met deelneming aan de verkiezingen en wordt
voortgezet met het op zich nemen van verantwoordelijkheden op alle niveaus in een gezamenlijk bestuur. De
mensen in noord-Mitrovica hebben niets te verliezen, zij hebben alleen maar te winnen.

De EU zal harerzijds alle inwoners en gemeenschappen van Kosovo blijven bijstaan om de Europese normen
dichterbij te brengen en van Mitrovica een normale Europese stad te maken.

Hiertoe is het van cruciaal belang dat alle kiezers, ook die uit minderheidsgemeenschappen, aan de
gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

________________________
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144/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de humanitaire situatie in Sudan
Brussel, 4 oktober 2002

Gezamenlijke verklaring van de ad hoc Groep donoren Sudan

De Verenigde Staten, de Europese Unie, Noorwegen, Canada, Zwitserland en Japan geven uitdrukking aan
hun ernstige bezorgdheid over de humanitaire situatie in Sudan, en in het bijzonder het verbod van de
regering van Sudan van 27 september op humanitaire operaties. Wij benadrukken de ongunstige gevolgen
van het verbod voor het door oorlog getroffen bevolkingsdeel in Sudan. De VN schat dat ten minste
500.000 Sudanese burgers de hoognodige hulp daardoor niet zullen krijgen. Voorts zijn ongeveer
400 hulpverleners geïsoleerd geraakt in conflictzones in Zuid-Sudan. Het vliegverbod belet de VN die
hulpverleners te evacueren, ook wanneer dat om medische redenen nodig is.

Wij dringen er bij alle partijen nogmaals sterk op aan volledige, veilige en ongehinderde humanitaire
toegang te bieden tot alle burgers die behoefte hebben aan bescherming en bijstand als neergelegd in het
hulpverleningsprotocol van 1999 van de "Operation Lifeline Sudan". Wij zijn teleurgesteld over de
hernieuwde weigering van de regering van Sudan vliegtuigen van Operation Lifeline Sudan toe te laten tot
gebieden met ernstige humanitaire behoeften.

Wij roepen de regering van Sudan en de Sudanese volksbevrijdingsbeweging op terug te keren aan de
onderhandelingstafel. De vredesbesprekingen van Machakos zijn tot dusver veelbelovend geweest en bieden
een reële kans op de totstandbrenging van een rechtvaardige, duurzame vrede voor de bevolking van Sudan.

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

________________________

145/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de parlementsverkiezingen in

Slowakije
Brussel, 8 oktober 2002

De Europese Unie ziet uit naar de vorming van een nieuwe Slowaakse regering, die verder zal kunnen gaan
met de aanzienlijke vorderingen die de Slowaakse Republiek in de richting van lidmaatschap van de EU
heeft gemaakt. De EU brengt in herinnering dat zij vastbesloten is de toetredingsonderhandelingen met de
kandidaat-lidstaten die er gereed voor zijn, eind 2002 af te ronden. De EU zou de Slowaakse Republiek
graag als nieuwe lidstaat opnemen.

________________________
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146/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de toestand in Venezuela

Brussel, 9 oktober 2002

De Europese Unie blijft de uitermate gepolariseerde politieke toestand in Venezuela met aandacht en
bezorgdheid volgen.

De Europese Unie betuigt nogmaals haar volledige steun aan de inspanningen van de tripartiete werkgroep,
gevormd door de OAS, het UNDP en het Carter Centre, voor het bevorderen van een nationale dialoog
tussen de regering van Venezuela en de "Coordinadora Democratica" alsook andere relevante sectoren van
de maatschappij.

De Europese Unie is ook ingenomen met de belangrijke rol van de secretaris-generaal van de OAS bij het
streven naar een vreedzame, constitutionele en democratische oplossing voor de politieke crisis in
Venezuela. Alle politieke en sociale actoren in het land worden aangemoedigd een geest van
verdraagzaamheid te betrachten, teneinde een klimaat van verzoening onder de bevolking tot stand te
brengen.

De Europese Unie onderstreept hoe belangrijk het is grote problemen op te lossen door middel van dialoog,
en dringt er bij de regering, de politieke partijen en de civiele samenleving op aan zich in te zetten voor een
oplossing via onderhandelingen en een brede nationale consensus, met inachtneming van de grondwet van
Venezuela, de universele rechten van de mens en de democratische waarden die zijn opgenomen in het Inter-
Amerikaans Democratisch Handvest.

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.

________________________

147/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het resultaat van de regionale top over Burundi in Dar es Salaam op 7 oktober 2002.
Brussel, 10 oktober 2002

De Europese Unie is verheugd over het resultaat van de regionale top over Burundi in Dar es Salaam op
7 oktober 2002, dat zij ziet als een stap in de goede richting op weg naar een algemeen staakt-het-vuren en de
uitvoering van het Akkoord van Arusha.

De Europese Unie verheugt zich over het feit dat er een staakt-het-vuren-akkoord is getekend door
respectievelijk CNDD-FDD (Jean-Bosco Ndayikengurukiye) en Palipehutu-FNL (Alain Mugarabona) en de
regering van Burundi.
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De Europese Unie steunt het tijdschema dat door de regionale top is uitgewerkt voor het sluiten van een
staakt-het-vuren-akkoord tussen respectievelijk CNDD-FDD (Pierre Nkurunziza) en FNL (Agathon Rwasa)
en de regering van Burundi. De EU roept alle partners op om deze kans op vrede niet voorbij te laten gaan en
dringt er bij alle genoemde partijen op aan op het hoogste niveau hun verantwoordelijkheid op zich te nemen
om binnen 30 dagen een staakt-het-vuren-akkoord te sluiten.

De Europese Unie schaart zich achter de oproep van de regionale top aan alle ondertekenaars van het
Akkoord van Arusha om de ondertekenaars van de staakt-het-vuren-akkoorden de gelegenheid te bieden te
integreren in de overgangsinstellingen, waaronder het leger en andere veiligheidsdiensten.

De Europese Unie roept alle partijen in Burundi op om alle militaire activiteiten onmiddellijk te beëindigen,
de mensenrechten te eerbiedigen en de burgerbevolking te beschermen.

De EU doet een dringend beroep op alle landen in de regio om alle steun aan de militaire activiteiten van de
gewapende groeperingen, die bij het conflict in Burundi zijn betrokken, in te trekken.

________________

149/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Servië

Brussel, 10 oktober 2002

De Raad van de Europese Unie van 30 september heeft zich ingenomen betoond met het regelmatige verloop
van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, en heeft er tegelijk bij alle betrokken partijen op
aangedrongen zich in te zetten voor een verder goed verloop van het verkiezingsproces in Servië en in
Montenegro.

Met het oog op de tweede ronde van de Servische presidentsverkiezingen, die op zondag 13 oktober zal
plaatsvinden, benadrukt de Europese Unie dat in een democratische samenleving het uitbrengen van zijn
stem een essentiële uitdrukking is van de volkswil. Daarom roept zij alle stemgerechtigden ertoe op, gebruik
te maken van hun democratisch recht.

De EU spoort de regeringen van de Democratische republiek Congo en van Burundi aan tot een akkoord te
komen ter normalisering van hun betrekkingen, voortbouwend op hun in januari 2002 ondertekend akkoord.

Tot slot herhaalt de EU dat zij de regionale inspanningen blijft steunen, waaronder die van de bemiddelaars,
die erop gericht zijn een eind te maken aan het geweld in Burundi en vrede, stabiliteit en ontwikkeling te
brengen aan de gehele bevolking van Burundi.

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

________________________
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150/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de parlementsverkiezingen in Jammu en Kashmir

Brussel, 11 oktober 2002

De Europese Unie is ingenomen met het feit dat de parlementsverkiezingen in Jammu en Kashmir zijn
afgerond. Zij doet een beroep op alle parijen om de uitslag van de verkiezingen te eerbiedigen.

De Europese Unie waardeert het feit dat tal van kandidaten en stemgerechtigden, ondanks geweld en
intimidatie van terroristen, gebruik hebben gemaakt van hun democratisch recht om plaatselijke
vertegenwoordigers te kiezen. De Europese Unie veroordeelt krachtig de vele gewelddadige incidenten, die
een groot aantal levens hebben geëist.

De EU heeft geen verkiezingswaarnemingsmissie naar het gebied gestuurd, al hebben wel een aantal in New
Delhi gestationeerde EU-diplomaten de verkiezingen gevolgd, daarin bijgestaan door de regering van India.

Op basis van de persoonlijke indrukken van deze diplomaten spreekt de EU haar voldoening uit over de
krachtige inspanningen van de Indische verkiezingscommissie om te zorgen voor vrije en eerlijke
verkiezingen. De EU moedigt de Indische regering aan, haar toezegging gestand te doen om een diepgaand
onderzoek uit te voeren naar berichten over onregelmatigheden.

De EU spreekt de hoop uit dat de verkiezingen het beginpunt zullen vormen van een toekomstgerichte en
open dialoog met alle belanghebbenden in Kashmir. De EU hoopt tevens dat de toekomstige ontwikkelingen
zullen leiden tot verbeteringen van het bestuur en van de mensenrechtensituatie in Kashmir.

De EU doet een beroep op India en Pakistn om onverwijld een diplomatieke dialoog te hervatten over alle
aangelegenheden die hen verdeeld houden, waaronder Kashmir. Een duurzame regeling van het geschil
inzake Kashmir kan alleen bereikt worden via een open dialoog, waarbij de bevolking van Kashmir wordt
betrokken.

De EU is op ieder moment bereid om samen met India en Pakistan en andere leden van de internationale
gemeenschap te werken aan een oplossing van de voortdurende crisis tussen beide landen en om steun te
verlenen aan inspanningen om hun geschillen via een bilaterale dialoog te beslechten.

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

________________________
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151/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de situatie in Nepal
Brussel, 11 oktober 2002

De Europese Unie betuigt opnieuw haar steun aan een democratisch bestuur en aan de beginselen van
meerpartijendemocratie en constitutionele monarchie die in de grondwet van Nepal zijn vastgelegd.

De Europese Unie neemt nota van de vorming van een interimregering in Nepal. Wij hopen dat die regering
zal functioneren op basis van een ruime politieke consensus. De EU dringt er bij de nieuwe regering op aan
te zorgen voor spoedig overleg met de maoïsten teneinde hen in het politieke proces te integreren. In dit
verband ziet de EU uit naar betere voorwaarden voor vreedzame en democratische verkiezingen en spoort zij
de regering ertoe aan, spoedig een nieuwe datum voor lokale en algemene verkiezingen bekend te maken.

De Europese Unie veroordeelt de gewelddadige gewapende acties van de maoïstische rebellen die de
burgerbevolking van Nepal veel leed hebben berokkend en uiteindelijk hebben geleid tot het afgelasten van
de algemene verkiezingen. De EU dringt er daarom bij de opstandelingen op aan onmiddellijk een eind te
maken aan hun gewelddadige acties en een politieke dialoog met de regering van Nepal aan te gaan.

Tezelfdertijd herhaalt de Europese Unie dat de onderliggende oorzaken van het voortdurende conflict,
waaronder armoede, uitsluiting, corruptie en schending van de mensenrechten, urgent moeten worden
aangepakt.

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.

________________________

152/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de recente politieke aanhoudingen in Birma/Myanmar

Brussel, 11 oktober 2002

De Europese Unie heeft met grote zorg kennis genomen van de recente politieke opsluitingen en
aanhoudingen in Birma/Myanmar, waaronder de opsluiting van een aantal studenten in augustus en, heel
recent, in de laatste week van september, de opsluiting van nog eens dertig personen.

Evenals de leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de VN-Commissie voor de
rechten van de mens heeft de Europese Unie herhaaldelijk opgeroepen tot de vrijlating van alle politieke
gevangenen in Birma/Myanmar.

De Europese Unie is verheugd over de vrijlating van ruim driehonderd politieke gevangenen in het afgelopen
anderhalf jaar. Deze bescheiden vooruitgang wordt echter op losse schroeven gezet door de volstrekt
ongerechtvaardigde hervatting van politieke aanhoudingen en opsluitingen.
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De Europese Unie roept de autoriteiten van Birma/Myanmar op, het aanhouden en opsluiten van personen op
politieke gronden onmiddellijk te staken. Zij roept de autoriteiten van Birma/Myanmar tevens op, het
komende bezoek van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten en van de speciale
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan te grijpen om met spoed
vorderingen te maken op de weg naar nationale verzoening, eerbiediging van de mensenrechten en herstel
van de democratie.

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.

_______________________

153/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van de op 16 oktober in Jamaica te houden verkiezingen
Brussel, 14 oktober 2002

De Europese Unie ziet nauwlettend toe op het verkiezingsproces in Jamaica en de op 16 oktober te houden
verkiezingen en is verheugd over de oproepen van de belangrijkste politieke partijen om die verkiezingen
vrij en vreedzaam te laten verlopen. Tevens is de Europese Unie ingenomen met de aanneming door de
politieke partijen van een "gedragscode" om het proces te regelen en de benoeming van een politiek
ombudsman die erop toe zal zien dat het proces open en eerlijk verloopt. Deze maatregelen vormen een
positief teken van het streven van de partijen om politiek geweld uit te roeien.

De Europese Unie neemt evenwel met bezorgdheid kennis van de brute moorden die de afgelopen weken
hebben plaatsgevonden.

De Europese Unie hoopt dat de komende verkiezingen ertoe zullen bijdragen in Jamaica een samenleving
zonder geweld op te bouwen.

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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154/03

Verklaring door het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de hervatting van de vredesonderhandelingen in Sudan

Brussel, 14 oktober 2002

De Europese Unie is ingenomen met het feit dat de regering van Sudan en de SPLM/A heden, 14 oktober
2002, de vredesonderhandelingen hebben hervat. Met name is de Europese Unie verheugd over de
mededeling dat beide partijen hebben ingestemd met een algehele staking van de vijandelijkheden na de
ondertekening van een memorandum van overeenstemming.

De Europese Unie roept alle partijen op het nodige te doen om de vredesonderhandelingen te bevorderen en
actief te streven naar de totstandbrenging van een rechtvaardige en levensvatbare vrede.

De Europese Unie betuigt haar volledige en niet-aflatende steun aan het IGAD-vredesproces, de
bemiddelende rol van Kenia daarin en aan de externe partners die een cruciale rol spelen in dit proces.

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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155/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de algemene verkiezingen in Pakistan

Brussel, 15 oktober 2002

De Europese Unie is ingenomen met de nationale en provinciale verkiezingen in Pakistan, waaraan verschil-
lende partijen hebben deelgenomen. Deze verkiezingen betekenen een stap voorwaarts in de geleidelijke
overgang naar een volledig democratisch bestel in Pakistan. De Europese Unie hoopt dat alle partijen en
politieke krachten zullen samenwerken om te komen tot behoorlijk bestuur en goed functionerende demo-
cratische instellingen in Pakistan en ervoor te zorgen dat het militair bewind overgaat in een civiel bestuur.

De Europese Unie zal het proces van dichtbij volgen en zich voor Pakistan blijven inzetten tijdens de over-
gang naar een democratie.

De verkiezingswaarnemingsmissie van de EU die de verkiezingen heeft gevolgd heeft op 12 oktober 2002
een verklaring over haar eerste bevindingen afgelegd. De Europese Unie prijst de Pakistaanse autoriteiten
voor de samenwerking met de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU en voor het op vele plaatsen veilige
en geweldloze verloop van de dag van de stembusgang. De Europese Unie is evenwel bezorgd over mel-
dingen van manipulaties en moedigt de Verkiezingscommissie aan gehoor te geven aan eventuele klachten
over het verloop van de verkiezingen.

Nu zowel in Jammu en Kashmir als in Pakistan de verkiezingen afgelopen zijn, roept de Europese Unie India
en Pakistan op het nodige te doen om de onderlinge spanningen te verminderen en zo spoedig mogelijk de
diplomatieke dialoog te hervatten over alle kwesties waarover verdeeldheid bestaat, waaronder Kashmir.

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

________________________

156/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de ontwikkelingen in Zuid-Azië
Brussel, 18 oktober 2002

De Europese Unie is verheugd over de mededeling van de Indiase Regering dat een groot aantal troepen van
de grens tussen India en Pakistan zal worden teruggetrokken. Hiermee onderstreept de Indiase Regering haar
bereidheid om het conflict te deëscaleren en een stabiliserende rol te spelen in Zuid-Azië.

Ook is de Europese Unie verheugd over de reactie van Pakistan en de mededeling van dit land dat het
eveneens troepen van de grens met India zal terugtrekken.

De Europese Unie spreekt de hoop uit dat deze bijzonder belangrijke eerste stappen gevolgd zullen worden
door verdere initiatieven om de spanning te verminderen en tot vertrouwen tussen de partijen te komen. De
Europese Unie memoreert in dit verband dat het van belang is een einde te maken aan alle vormen van
terrorisme in de regio.
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De Europese Unie roept India en Pakistan er andermaal toe op zo spoedig mogelijk opnieuw in diplomatieke
dialoog te treden over alle kwesties die hen scheiden, met inbegrip van Kasjmir. De Europese Unie staat
klaar om zich er met beide partijen en andere leden van de internationale gemeenschap voor in te zetten de
crisis tussen India en Pakistan verder te bezweren en een duurzame vrede in de regio tot stand te brengen.

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

________________________

157/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de aanhoudende gevechten in het oosten en noordoosten van
de Democratische Republiek Congo

Brussel, 22 oktober 2002

De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over de recente hevige gevechten in het oosten en noordoosten
van de Democratische Republiek Congo, alsmede over de politieke implicaties van dit hernieuwd geweld en
de humanitaire gevolgen voor de Congolese bevolking.

De EU vreest dat de indrukwekkende vorderingen die onlangs op grond van de akkoorden van Pretoria en
Luanda konden worden gemaakt, door de nieuwe spanningen weer teniet worden gedaan.

De EU roept alle gewapende groeperingen en milities die in de Democratische Republiek Congo actief zijn
op van verdere militaire activiteiten af te zien en zich in te zetten voor een politieke regeling van het conflict
in het kader van de intercongolese dialoog, nu de buitenlandse troepen zich bijna geheel uit de
Democratische Republiek Congo hebben teruggetrokken. De EU moedigt de partijen bij de akkoorden van
Pretoria en Luanda aan op constructieve wijze samen te werken om in de gebieden waar de gevechten zijn
uitgebroken, vertrouwen te scheppen en de stabiliteit te herstellen.

De EU betoont zich weliswaar ingenomen met de verklaring van de regering van de Democratische
Republiek Congo, waarin de gewapende groeperingen wordt verzocht de vijandelijkheden in het oosten van
de Democratische Republiek Congo te staken, maar dringt er tevens bij alle regeringen, militaire
strijdkrachten en andere organisaties en personen op aan, de groeperingen die bij de gevechten in het oosten
van de DRC en in Burundi zijn betrokken niet langer te steunen, en hun invloed op die groeperingen aan te
wenden om hen ervan te overtuigen elke militaire activiteit onmiddellijk te staken.

De EU is zeer bezorgd over de toename van het aantal schendingen van de mensenrechten in het Ituri-gebied
en roept de partijen bij het conflict op de mensenrechten van de bevolking te eerbiedigen.

De EU verzoekt de VN-Veiligheidsraad met aandrang om stappen te overwegen om de spanningen in het
oosten en noordoosten van de Democratische Republiek Congo te doen afnemen, en met name om het
mandaat van de MONUC te herzien en de aanwezigheid van haar waarnemers in het oosten van de
Democratische Republiek Congo te versterken. De EU roept de regering van de Democratische Republiek
Congo op om inzake DDRRR ten volle mee te werken met de MONUC en alle andere partijen. Er is vooral
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dringend behoefte aan betere samenwerking in het kader van het DDRRR-proces in Kamina (toegang van de
MONUC tot voormalige strijders, verwijdering van leden van de FDLR die het proces hinderen).

De EU roept alle belanghebbenden bij de intercongolese dialoog op zich nog meer in te spannen voor de
totstandbrenging van een algemeen en alomvattend akkoord dat tot de vorming van een overgangsregering
moet leiden.

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.

_______________________

158/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het kernwapenprogramma van Noord-Korea

Brussel, 18 oktober 2002

De EU is uiterst bezorgd over de rapporten van de speciale gezant van de Verenigde Staten naar aanleiding
van zijn bezoek aan de Democratische Volksrepubliek Korea (DVRK), namelijk dat de DVRK heeft
toegegeven te werken aan een clandestien kernwapenprogramma. De Europese Unie verzoekt Noord-Korea
nadrukkelijk om terstond opheldering over deze kwestie te geven.

Een dergelijk programma vormt een ernstige schending van Noord-Korea's verbintenissen in het kader van
het Non-Proliferatieverdrag, de waarborgovereenkomst met de Internationale Organisatie voor
Atoomenergie en de gemeenschappelijke verklaring van Noord- en Zuid-Korea betreffende het kern-
wapenvrij maken van het Koreaanse schiereiland en het Overeengekomen Kader (Agreed Framework). Door
dat programma komt ook het KEDO-project op de helling te staan.

De EU verzoekt Noord-Korea onmiddellijk stappen te ondernemen om zijn internationale verplichtingen
inzake non-proliferatie te honoreren en om op verifieerbare wijze - conform de IAEA-waarborg-
overeenkomst - zijn kernwapenprogramma te ontmantelen.

De Europese Unie hoopt dat de recente vooruitgang in het vredesproces op het Koreaanse schiereiland niet
ongedaan gemaakt wordt.

De Europese Unie is bereid met alle partijen samen te werken om een vreedzame oplossing voor deze
situatie te vinden.

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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159/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over een verklaring van de met de Europese Unie geassocieerde landen
van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta,

alsmede de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte

over de verlenging van het gemeenschappelijk standpunt inzake Birma/Myanmar
Brussel, 28 oktober 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, verklaren dat zij achter de doelstellingen staan van Gemeenschappelijk Standpunt
2002/..../GBVB dat de Raad van de Europese Unie op 21 oktober 2002 heeft vastgesteld op basis van
artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de verlenging van het
gemeenschappelijk standpunt inzake Birma/Myanmar. Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid in
overeenstemming is met dat gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze verbintenis.

________________________

160/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de beëindiging van de vijandelijkheden in Somalië
Brussel, 5 november 2002

De Europese Unie is ingenomen met de verklaring over de beëindiging van de vijandelijkheden en over de
structuur en de beginselen van het vredes- en verzoeningsproces voor Somalië, die de Somalische partijen
hebben goedgekeurd tijdens de eerste conferentie over het door de IGAD gesteunde vredes- en
verzoeningsproces in Eldoret. Dat akkoord vormt een fundamentele stap in de totstandbrenging van een
brede consensuele basis voor het proces.

De Europese Unie dankt alle deelnemers omdat zij uiting hebben gegeven aan hun verlangen naar vrede,
stabiliteit en orde, waarnaar ook het Somalische volk vurig verlangt, en verzoekt hen op deze weg te blijven
doorgaan. De EU is gerustgesteld door de aankondiging dat de tweede fase van het proces, waarin de partijen
zullen beraadslagen over de kernpunten van het proces, op 1 november zal ingaan. Dat zal een cruciale fase
zijn, waarin een werkelijke inzet van alle partijen in deze zoektocht naar oplossingen van doorslaggevend
belang zal zijn.

De Europese Unie herhaalt dat zij haar volle steun verleent aan het door de IGAD gesteunde vredesproces en
aan de inspanningen van het Technisch Comité, gecoördineerd door Kenya, dat een cruciale rol heeft
gespeeld bij het bereiken van dit belangrijke resultaat.
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De Europese Unie verklaart zich andermaal bereid politieke, financiële en technische steun te verlenen aan
de Conferentie van Eldoret en verder bij te dragen aan de ontwikkeling van het land, mits er tastbare
vooruitgang wordt geboekt op het gebied van verzoening, vrede en veiligheid.

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.

_________________

161/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de poging tot staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Brussel, 5 november 2002

De Europese Unie veroordeelt krachtig de nieuwe poging tot staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse
Republiek en betreurt het verlies van mensenlevens. De Europese Unie bevestigt opnieuw dat zij grote
waarde hecht aan de beginselen van de Afrikaanse Unie en veroordeelt ieder gebruik van geweld om
politieke veranderingen teweeg te brengen.

De Europese Unie roept de rebellerende soldaten op de wapens neer te leggen. De Europese Unie dringt er
bij de landen in de regio op aan de soevereiniteit en de integriteit van het grondgebied van de Centraal-
Afrikaanse Republiek te eerbiedigen. De Europese Unie roept in het bijzonder de buurlanden op toezicht te
houden op de activiteiten van de onderdanen van de Centraal-Afrikaanse Republiek om te voorkomen dat
deze vanaf hun grondgebied destabiliserende acties uitvoeren.

De Europese Unie roept alle onderdanen van de Centraal-Afrikaanse Republiek op voort te gaan op de weg
naar verzoening en nationale wederopbouw, en doet een beroep op alle politieke leiders om de politieke
dialoog onverwijld te hervatten.

De Europese Unie herinnert aan de regelingen die tijdens de top van de staatshoofden te Libreville op
2 oktober 2002 zijn getroffen en benadrukt dat deze dringend moeten worden uitgevoerd.

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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162/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Brazilië op 27 oktober 2002

Brussel, 29 oktober 2002

De Europese Unie feliciteert de heer Luiz Inacio Lula da Silva met zijn overwinning en wenst hem alle
succes toe bij zijn toekomstige taak van president van Brazilië.

De Europese Unie bevestigt dat zij haar uitstekende betrekkingen met Brazilië zal voortzetten en de politieke
dialoog, alsmede de handels- en andere economische betrekkingen verder zal uitbouwen.

De Europese Unie heeft vertrouwen in de kracht van de Braziliaanse economie en de groeimogelijkheden
daarvan, en verheugt zich reeds op nauwe samenwerking met de nieuwe Braziliaanse regering, ook met het
oog op de versterking van Mercosur, en zegt andermaal toe zich te zullen blijven inzetten voor de verdere
vooruitgang in de lopende onderhandelingen tussen de EU en Mercosur.

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.

________________________

163/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

 over de parlementsverkiezingen in Togo
Brussel, 5 november 2002

De Europese Unie heeft de parlementsverkiezingen in Togo op 27 oktober 2002 met bezorgdheid gevolgd.

Alhoewel de verkiezingen zonder incidenten zijn verlopen, werden de in de Kaderovereenkomst van Lomé
vervatte voorwaarden niet nageleefd tijdens de voorbereidende fase en hebben de oppositiepartijen, die de
overeenkomst hebben ondertekend, niet aan de verkiezingen deelgenomen.

Derhalve verwacht de Europese Unie niet dat de verkiezingen de dialoog binnen het land in de hand zullen
werken.

Het feit dat de verkiezingen zijn verlopen onder omstandigheden die geloofwaardigheid ontbeerden, zal een
oplossing voor de politieke crisis in Togo niet naderbij brengen.

De Europese Unie raadt de Togolese autoriteiten en alle oppositiepartijen aan ervoor te zorgen dat in de
volgende verkiezingen alle kleuren van de politieke regenboog aan bod komen en kunnen deelnemen in een
sfeer van maximale doorzichtigheid en onafhankelijkheid.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa Bulgarije, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië, de geassocieerde landen Cyprus,
Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_________________
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164/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over ongehinderde toegang voor humanitaire acties in Sudan

Brussel, 6 november 2002

Verklaring van de donorlanden van Sudan

De Verenigde Staten, de Europese Unie, Noorwegen, Canada, Japan en Zwitserland zijn ingenomen met de
ondertekening op 15 oktober door de regering van Sudan en de Sudanese Volksbevrijdingsbeweging van het
memorandum van overeenstemming inzake de beëindiging van vijandelijkheden, waarin beide partijen zich
ertoe verbinden een ongehinderde toegang voor humanitaire acties te zullen verlenen tot alle gebieden en tot
allen die daaraan behoefte hebben. Wij verwachten van beide partijen dat zij onverwijld aan hun
verplichtingen voldoen om de uitvoering van humanitaire bijstandsprogramma's te vergemakkelijken. Wij
worden bemoedigd door de hervatting van de vredesbesprekingen van de intergouvernementele
ontwikkelingsautoriteit en prijzen de cruciale rol die de regering van Kenya bij de totstandbrenging hiervan
heeft gespeeld.

De humanitaire situatie in Sudan blijft rampzalig, vooral in gebieden waartoe de humanitaire bijstand
gedurende lange tijd geen toegang heeft gehad. De donorgemeenschap is bereid om de Verenigde Naties en
haar partners te steunen bij het zorgen voor een ongehinderde toegang voor humanitaire acties - onder meer
door het verrichten van behoeften- en veiligheidsanalyses - in heel Sudan. Wij benadrukken dat het van
belang is de veiligheid van alle humanitaire werkers te waarborgen nu de humanitaire programma's over heel
Sudan worden uitgebreid.

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.

________________

165/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende een akkoord

inzake de beëindiging van de vijandelijkheden tussen de Regering van Indonesië en de GAM
Brussel, 4 november 2002

De Europese Unie steunt de huidige inspanningen van de Regering van Indonesië en de GAM (Beweging
Vrij Atjeh) ten behoeve van een vreedzame oplossing voor het geweld in Atjeh.

De dialoog is de enige levensvatbare oplossing. De Europese Unie moedigt de partijen aan al het mogelijke
te doen om spoedig een akkoord te bereiken dat kan leiden tot een brede dialoog en ten slotte een duurzame
regeling voor het conflict in Atjeh, die kan bijdragen tot democratie, eerbiediging van de mensenrechten en
ontwikkeling.

De Europese Unie zal de lopende onderhandelingen tussen de Regering van Indonesië en GAM op de voet
volgen.

________________________
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166/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van de parlementsverkiezingen in Bahrein
Brussel, 5 november 2002

De Europese Unie is verheugd over de wijze waarop het verkiezingsproces in het Koninkrijk Bahrein zich
heeft ontwikkeld; daaruit blijkt dat Bahrein en het Bahreinse volk belangrijke stappen hebben gezet naar de
ontwikkeling van een democratische staat. Bij de parlementsverkiezingen op 24 en 31 oktober 2002 heeft de
Bahreinse bevolking haar democratische stemrecht kunnen uitoefenen. De Europese Unie neemt er met
voldoening nota van dat de parlementsverkiezingen, zoals ook door de oppositie wordt erkend, op beheerste
en ordelijke wijze waren georganiseerd. De Europese Unie acht het tevens positief dat vrouwen aan de
verkiezingen hebben kunnen deelnemen. De Unie is ervan overtuigd dat de nieuwe regering op de solide
grondslag van de rechtsstaat en de naleving van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in staat zal zijn
volledig recht te doen aan het verlangen van alle Bahreiners naar vrede en welvaart.

De Europese Unie zal het Koninkrijk Bahrein en het Bahreinse volk blijven steunen in hun streven naar
democratische hervormingen.

________________________

167/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,

de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen,

die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

Brussel, 11 november 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/847/GBVB van de
Raad van 28 oktober 2002 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende
intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/462/GBVB. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun
nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________



ALGEMENE INFORMATIE 57

Bulletin 10.02.2003 - NL- PE 327.465

168/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Ivoorkust
Brussel, 15 november 2002

De Europese Unie dringt er bij de betrokken partijen op aan om onverwijld een protocol van
overeenstemming te ondertekenen dat is opgesteld uit hoofde van de regelingen voor dialoog van ECOWAS
die in Lomé zijn ingesteld na ondertekening van het staakt-het-vuren.

De Europese Unie steunt de snelle ontplooiing van de veiligheids- en waarnemingsmacht van ECOWAS.

De Europese Unie veroordeelt elk geweld tegen personen ongeacht de herkomst ervan. De EU doet een
beroep op de autoriteiten in het gehele land om de moord op Dr Benoît Dacoury-Tabley en de gepleegde
wreedheden grondig te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de daders voor het gerecht worden gebracht.

De Europese Unie roept de regering op om uitvoering te geven aan de door het nationale verzoeningsforum
voorgestelde hervormingen, die zij naar eigen zeggen bereid is uit te voeren om de democratisering van het
land te versterken.

De Europese Unie herinnert de buurlanden eraan dat de strikte controle van hun grenzen gehandhaafd moet
blijven.

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

________________________

169/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Resolutie 1441 (Irak) van de Veiligheidsraad

Brussel, 14 november 2002

De Europese Unie is verheugd over de goedkeuring van Resolutie 1441 van de Veiligheidsraad van
8 november 2002 en over het feit dat dit met eenparigheid van stemmen is geschied. Met de aanneming van
de nieuwe resolutie heeft de Veiligheidsraad zijn rol en zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de
internationale vrede en veiligheid bevestigd.

De resolutie is een belangrijke stap op weg naar de eliminatie van de massavernietigingswapens van Irak. De
Europese Unie roept Irak op UNSCR-resolutie 1441 onmiddellijk te aanvaarden en alle bepalingen van de
resolutie onvoorwaardelijk na te leven. Dit is de laatste kans voor Irak om zijn ontwapeningsverplichtingen
na te komen. De Europese Unie roept Irak op volledig met de wapeninspecteurs samen te werken en hun
onmiddellijk ongehinderd en zonder beperkingen toegang te verlenen tot alle delen van en installaties in Irak.
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De Europese Unie spreekt haar volste vertrouwen uit in Dr. Hans Blix van UNMOVIC en Dr. El Baradei van
het IAEA bij de uitvoering van hun taken en steunt hen ten volle.

De Europese Unie spreekt ook haar steun uit voor de Veiligheidsraad bij de verdere behandeling van deze
kwestie.

________________________

171/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de ontvoering van humanitaire
hulpverleners in de Noordelijke Kaukasus

Brussel, 20 november 2002

De Europese Unie verheugt zich erover dat de twee ontvoerde humanitaire hulpverleners van het
Internationale Comité van het Rode Kruis in de Noordelijke Kaukasus ongedeerd zijn vrijgelaten. De
Europese Unie blijft echter ernstig bezorgd over het lot van de Russische Nina Davidovitsj van Druzhba (een
partnerorganisatie van UNICEF) en de Nederlander Arjan Erkel van Artsen zonder Grenzen - Zwitserland.
Deze twee humanitaire hulpverleners zijn in juli en augustus ontvoerd in Tsjetsjenië en Dagestan, en zijn
helaas nog steeds vermist, zonder dat er enige informatie over hen bekend is.

De Europese Unie doet een beroep op degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn om deze hulpverleners
onmiddellijk vrij te laten en ongedeerd te laten terugkeren. Een veilige en onbelemmerde toegang is van
essentieel belang voor de humanitaire hulpverlening. De ontvoering van humanitaire hulpverleners vormt
een ernstig belemmering voor het werk in de noordelijke Kaukasus van de humanitaire organisaties, die een
rol van wezenlijk belang blijven spelen in de hulpverlening aan mensen in nood.

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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172/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de verkiezing van de nieuwe minister-president in Pakistan

Brussel, 22 november 2002

De Europese Unie feliciteert de heer Zafarullah Khan Jamali met zijn verkiezing tot nieuwe minister-
president van Pakistan.

De Europese Unie is verheugd dat de macht aan een burgerlijke regering is overgedragen binnen de in het
Pakistaanse draaiboek voor democratie gestelde termijn en spreekt nogmaals de hoop uit dat alle partijen en
politieke krachten zullen samenwerken voor de verwezenlijking van goed bestuur en goed functionerende
democratische instellingen.

De Europese Unie ziet uit naar samenwerking met de nieuwe Pakistaanse regering op alle punten van
gemeenschappelijk belang, waaronder de strijd tegen het terrorisme.

________________________

173/02
Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de vrijlating van Riad Al Turk in

Syrië
Brussel, 21 november 2002

De Europese Unie is verheugd over de vrijlating van Riad Al Turk na een persoonlijke presidentiële
amnestie op 16 november 2002.

De Europese Unie dringt er bij de regering van Syrië op aan dit positieve besluit te doen volgen door de
vrijlating van alle politieke gevangenen, met inbegrip van de resterende negen prominente leden van de
civiele samenleving die in de herfst van 2001 zijn aangehouden toen zij op vreedzame wijze hun recht op
vrijheid van meningsuiting uitoefenden.

De Europese Unie zal de mensenrechtensituatie in Syrië blijven volgen en de stand van zaken rond de
resterende prominente leden van de civiele samenleving die nog gevangen zitten nauw in het oog houden. De
Europese Unie ziet uit naar voortzetting van haar dialoog over de mensenrechten met de regering van Syrië.

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

________________________
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Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de terroristische aanvallen in
Jammu en Kashmir

Brussel, 26 november 2002

De Europese Unie veroordeelt de zinloze aanvallen op de  Raghunath-tempel en de Shiv-tempel in Jammu
van 24 november ten sterkste.

De Europese Unie betreurt de dood van onschuldige burgers en uit haar gevoelens van diep medeleven met
de getroffen families en de regering van India.

De wreedaardige aanvallen onderstrepen hoe belangrijk het is voort te gaan met de bestrijding van
terrorisme. Deze daden mogen het streven naar vrede in de staat van Jammu en Kashmir niet doorkruisen.
Alleen de dialoog kan een antwoord geven op het verlangen naar vrede en een normaal bestaan van de
mensen in Jammu en Kashmir.

________________________

175/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het vredesproces in Angola
Brussel, 2 december 2002

De EU spreekt haar voldoening uit over de voltooiing van de werkzaamheden van de gemengde commissie,
waarmee een punt wordt gezet achter de uitvoering van de voornaamste opdrachten van het Angolese
vredesproces.

Nu de slotverklaring van de gemengde commissie in Luanda is ondertekend, zal de EU de VN-
Veiligheidsraad actief blijven steunen bij de toetsing van de sancties die UNITA werden opgelegd; ook zal
zij de eventuele intrekking van die sancties volledig en onverwijld uitvoeren. Dankzij de ondertekening zal
de secretaris-generaal voorts het verslag over de belangrijkste maatregelen in het kader van het Angolese
vredesproces aan de Veiligheidsraad kunnen voorleggen.

Angola moet nog een aantal problemen op middellange en lange termijn aanpakken, zoals reïntegratie,
hervestiging, wederopbouw en het weer op gang brengen van het verkiezingsproces. Een en ander zal zijn
beslag moeten krijgen in het kader van de nationale verzoening waartoe beide partijen zijn overeengekomen.

De EU complimenteert de Angolese regering en UNITA met de door hen getoonde sterke politieke wil om
vrede en nationale verzoening tot stand te brengen. De EU verzoekt alle partijen om – op basis daarvan –
verder nauw te blijven samenwerken. De EU spreekt haar vertrouwen uit in de vastberadenheid van de
Angolese bevolking en moedigt de Angolese leiders aan het gerechtvaardigde verlangen naar vrede,
nationale verzoening en democratie te vervullen. De EU is ten zeerste verheugd over de verklaring van de
Angolese regering van 19 november 2002, waarin deze haar beloften inzake de sociale reïntegratie van alle
Angolezen herhaalt en waarin het onvoorwaardelijke engagement van UNITA in het vredesproces wordt
erkend.
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De EU verzoekt de Angolese regering de vereiste middelen ter beschikking te stellen om de humanitaire
nood te lenigen en beleidsmaatregelen uit te voeren met het oog op de implementatie van de burgerrechten
en de totstandbrenging van reële en duurzame economische en sociale hervormingen. De EU is verheugd
over het door de regering geuite voornemen om daarvoor extra middelen uit te trekken.

De EU herhaalt haar belofte de Angolese autoriteiten te blijven steunen bij hun inspanningen om het lijden
van de bevolking te lenigen. Naast het actieplan op korte termijn van mei 2002 ter ondersteuning van het
vredesproces, is de Europese Commissie in dit verband bereid om met de Angolese regering een nieuwe
samenwerkingsstrategie EG/Angola voor 2002-2007 te ondertekenen, waarin hulp, rehabilitatie en
ontwikkeling in het kader van de Overeenkomst van Cotonou aan elkaar worden gekoppeld.

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.

______________________

176/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de verkiezing

van de heer Lucio Gutierrez tot president van Ecuador
Brussel, 26 november 2002

De Europese Unie biedt de bevolking van Ecuador haar gelukwensen aan met de vreedzame en transparante
wijze waarop de presidentiële en parlementaire verkiezingen van 20 oktober en 24 november 2002 zijn
verlopen.

De vrije en eerlijke verkiezingen zijn een bewijs van de consolidatie van de democratie in Ecuador, waarvan
de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU die, tijdens het gehele verkiezingsproces aanwezig was,
getuige heeft kunnen zijn.

De EU feliciteert de heer Lucio Edwin Gutierrez Borbúa met zijn verkiezing tot president van Ecuador en
wenst hem alle succes toe bij zijn taak om de democratie en de rechtsstaat verder te stabiliseren. De EU
dringt er bij alle politieke en sociale krachten van Ecuador op aan om de handen ineen te slaan teneinde door
middel van dialoog en nationale consensus het hoofd te kunnen bieden aan de politieke en economische
uitdagingen waarvoor het land staat.

De EU bevestigt haar wil de banden met Ecuador en het Andesgebied in zijn geheel op politiek, economisch
en ontwikkelingsgebied aan te halen teneinde de armoede te verminderen, de corruptie te bestrijden en de
democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat te versterken.

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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177/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de uitspraak van het
Internationaal Gerechtshof van 10 oktober over de land- en zeegrenzen tussen Nigeria en Kameroen

Brussel, 2 december 2002

De Europese Unie feliciteert de regeringen van Nigeria en Kameroen met het positieve resultaat van de
vergadering die de presidenten van Nigeria en Kameroen onder voorzitterschap van de Secretaris-generaal
van de Verenigde Naties op 15 november 2002 in Genève hebben gehouden over hun gemeenschappelijke
grenzen.

De Europese Unie moedigt beide partijen ertoe aan hun dialoog voort te zetten om vertrouwenwekkende
maatregelen in te voeren.

De Europese Unie is ingenomen met de oprichting van de gemengde commissie Kameroen-Nigeria als een
forum om de werkzaamheden in het kader van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over hun
land- en zeegrenzen voort te zetten.

De Europese Unie kijkt uit naar de eerste vergadering van de gemengde commissie op 1 december 2002 in
Yaoundé.

De Europese Unie is bereid dit proces te steunen.

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

________________________

178/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de ondertekening van het staakt-

het-vuren in Burundi
Brussel, 4 decmber 2002

De Europese Unie neemt er nota van dat President Pierre Buyoya van de overgangsregering van Burundi en
de leider van de FDD, Pierre Nkurunziza, op 3 december 2002 te Arusha (Tanzania) een akkoord over een
staakt-het-vuren hebben ondertekend.

De Europese Unie looft het Afrikaanse Regionale Initiatief en Bemiddelingsstreven voor zijn onvermoeibare
inspanningen om alle partijen bij het conflict samen te brengen en dat door onderhandelingen vreedzaam op
te lossen.

De Europese Unie roept de partijen op deze kans op het bereiken van vrede in Burundi en het Gebied van de
Grote Meren aan te grijpen en rekening te houden met de verlangens van het volk van Burundi, dat al te lang
heeft geleden onder oorlog, geweld en ontberingen.

De Europese Unie dringt er bij de FNL op aan om zich aan te sluiten bij deze belangrijke ontwikkelingen en
deel te nemen aan het herstel van vrede en stabiliteit in Burundi.



ALGEMENE INFORMATIE 63

Bulletin 10.02.2003 - NL- PE 327.465

De Europese Unie, die dit vredesproces voortdurend heeft gesteund, herhaalt haar toezegging verdere
substantiële bijdragen te zullen leveren om tot een vreedzaam en welvarend Burundi te komen.

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

________________________

180/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over Somalië

Brussel, 6 december 2002

De Europese Unie herinnert aan de conclusies van de Raad betreffende Somalië van 22 juli 2002, waarin de
Europese Unie haar steun heeft toegezegd aan het vredes- en verzoeningsinitiatief van de IGAD en het
algemene kader heeft geschetst voor haar steun aan dat regionale initiatief.

De Europese Unie is, enerzijds, ingenomen met de verklaring over de stopzetting van de vijandelijkheden en
met de structuur en de beginselen van het proces van vrede en nationale verzoening, die op 27 oktober  2002
door alle te Eldoret aanwezige partijen werd ondertekend, en verheugt zich er, anderzijds, over dat de zes
technische commissies op 2 december 2002 een begin hebben gemaakt met de bestudering van alle
fundamentele aspecten van het vredesproces. De Europese Unie is van oordeel dat er belangwekkende
nieuwe perspectieven voor een oplossing voor het conflict in Somalië zijn gecreëerd.

De EU wijst met voldoening op de inspanningen van de leden van de technische Commissie van de IGAD
om tot een resultaat te komen, en doet een beroep op de partijen in Somalië om de huidige dynamiek uit te
buiten en alles te doen wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van de
Conferentie worden voortgezet en met succes worden bekroond.

Bovendien moedigt de EU de IGAD en haar lidstaten aan om hun inspanningen ter bevordering van de
nationale verzoening in Somalië te verdubbelen en aan de strijd tegen het terrorisme bij te dragen door de
stabiliteit en de veiligheid in de regio te consolideren.

De EU roept tevens alle landen en alle internationale organisaties op hun invloed aan te wenden om de
Conferentie van Eldoret te steunen en het verzoeningsproces te versterken.

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.

________________________
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181/02
Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie

over het Trans-Dnjestrië-Conflict in Moldavië
Brussel, 4 december 2002

De EU maakt zich ernstige zorgen over de situatie die is ontstaan door het Trans-Dnjestrië-conflict in
Moldavië. De EU benadrukt dat moet worden gezocht naar een oplossing van het conflict waarbij de
territoriale integriteit van de Moldavische staat volledig wordt geëerbiedigd. De EU dringt er bij de partijen
op aan de onderhandelingen te doen opschieten teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden.

De EU betreurt het dat er slechts geringe vooruitgang wordt geboekt met de naleving van de afspraken van
Istanboel.

De EU heeft de inspanningen van de internationale bemiddelaars om een oplossing van het conflict mogelijk
te maken altijd gesteund en betreurt ten zeerste het gebrek aan samenwerking van Trans-Dnjestrische zijde in
het onderhandelingsproces.

De EU geeft uiting aan haar bezorgdheid over de illegale activiteiten die met het conflict zijn verweven. De
EU doet een beroep op alle betrokken partijen om deze activiteiten te doen ophouden en is bereid
maatregelen te bestuderen die helpen om dit doel te bereiken en een politieke regeling dichterbij te brengen.

De EU verwacht van alle partners in de regio dat zij op constructieve wijze meewerken aan de internationale
inspanningen om de politieke impasse te doorbreken en het onderhandelingsproces weer op gang te brengen.

________________________

182/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende

het Kroatische ontwerp van organieke wet inzake de rechten van nationale minderheden
Brussel, 6 december 2002

De EU herinnert eraan dat de eerbiediging van de democratische beginselen en mensenrechten, met inbegrip
van de rechten van personen die tot nationale minderheden behoren, essentiële elementen vormen van de in
oktober 2001 ondertekende stabilisatie- en associatieovereenkomsten. In dit verband volgt de EU met grote
aandacht de tweede lezing door het Kroatische parlement van het ontwerp van organieke wet inzake de
rechten van nationale minderheden. Voor de EU moet de langverwachte wet de minderheden beschermen op
een wijze die zij als zinvol en legitiem beschouwen. Het is van belang een goede wet, en niet zomaar een wet
aan te nemen. De wet dient rekening te houden met de aanbevelingen van de hoge commissaris van de
OVSE inzake nationale minderheden en van de Europese Commissie voor Democratie van de Raad van
Europa (de "Commissie van Venetië") en met de verplichtingen uit hoofde van internationale
overeenkomsten terzake. De EU staat achter de aanbevelingen van de OVSE-missie voor Kroatië dat de
minderheden hun reeds verworven rechten moeten behouden en een adequate vertegenwoordiging in het
parlement en diverse andere organen moeten hebben.

________________________
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183/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de humanitaire situatie in het
Ituri-gebied en de ernstige schendingen van de mensenrechten

Brussel, 11 december 2002

De Europese Unie spreekt hierbij haar grote bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in het Ituri-gebied
en de ernstige schendingen van de mensenrechten.

Zij vraagt alle partijen om de toegang van humanitaire bijstand tot de door het conflict getroffen
bevolkingsgroepen te vergemakkelijken en de neutraliteit en onafhankelijkheid van humanitaire
bijstandswerkers te eerbiedigen en hun veiligheid te waarborgen.

De Europese Unie veroordeelt met klem de aanhoudende militaire activiteiten van gewapende militiegroepen
die een lokaal interetnisch conflict om politieke en economische redenen uitbuiten.

De Europese Unie roept alle partijen op om volledig mee te werken aan de instelling van de
pacificatiecommissie voor het Ituri-gebied. Voorts doet de EU een beroep op de regeringen van de DRC en
Oeganda om al hun invloed aan te wenden om een eind aan de spanningen te maken en zich ervoor in te
zetten dat in het Ituri-gebied de voorwaarden worden geschapen die een succesvolle uitvoering van het
Akkoord van Luanda mogelijk maken. In dit verband neemt de EU nota van de verbintenis van Oeganda uit
hoofde van het Akkoord van Luanda om de terugtrekking van zijn troepen uiterlijk 15 december 2002 te
voltooien. De EU roept tevens alle andere staten in de regio op om eveneens tot de vrede en stabiliteit in deze
regio bij te dragen.

De EU verzoekt de Verenigde Naties om nauwlettend op de situatie in het Ituri-gebied te blijven toezien en,
zo nodig, in het licht van de huidige crisis passende wijzigingen aan te brengen in het mandaat van de
MONUC.

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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185/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in de Centraal-

Afrikaanse Republiek
Brussel, 10 december 2002

De Europese Unie is ten zeerste verontrust over de heersende onveiligheid in de Centraal-Afrikaanse
Republiek, die de regionale veiligheid en stabiliteit zou kunnen ondermijnen.

De EU verwelkomt het aanbod van politieke openheid van President Patassé, die een dialoog met de
oppositie en de civiele samenleving voorstelt, en de verklaring die Tsjaad bij monde van zijn minister van
Buitenlandse Zaken heeft afgelegd over samenwerking met het CEMAC-contingent, en dringt er bij de
Partijen in de Centraal-Afrikaanse Republiek op aan een nationale dialoog aan te gaan die verzoening niet
uitsluit, open is voor alle dynamische krachten in het land, en zal moeten uitmonden in heldere
verbintenissen betreffende de verbetering van de politieke, sociale en economische situatie in het land.

De EU roept de staatshoofden van de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Republiek Tsjaad op nogmaals te
tonen dat zij de geschillen tussen de twee landen willen regelen door middel van een dialoog en verdere
vreedzame versterking van hun betrekkingen.

De Europese Unie dringt er bij de CEMAC en de CEN-SAD op aan passende maatregelen te treffen voor de
consolidatie van de vrede en veiligheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek waarmee de inzet van de
surveillancemacht van de CEMAC zou worden vergemakkelijkt, hetgeen de terugtrekking van alle
buitenlandse milities mogelijk zou maken.

De EU uit haar waardering voor de initiatieven die de staatshoofden te Libreville hebben genomen en de
bemiddelingspogingen van de Afrikaanse Unie en de vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de
VN.

De EU roept op tot de onmiddellijke uitvoering van de akkoorden van Libreville.

De Europese Unie zou de internationale gemeenschap willen verzoeken de technische en financiële bijstand
te verlenen die nodig is voor de inzet van een vredesmacht, en bij te dragen tot de herstructurering van de
strijdkrachten en het sociaal-economisch herstel van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De EU verklaart nogmaals dat de Europese Commissie wil bijdragen tot dit bemiddelingsproces door de
activiteiten van een speciale gezant van de Afrikaanse Unie te Bangui te steunen.

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

______________________
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186/02

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
 betreffende de situatie in Turkmenistan

Brussel, 10 december 2002

De Europese Unie betreurt de gewelddadigheden die begaan zijn tijdens de moordaanslag op
President Niyazov van 25 november te Ashgabat en betuigt de onschuldige slachtoffers haar medeleven.

De EU begrijpt de wens van de Turkmeense regering de gemelde aanval grondig te onderzoeken en de
schuldigen voor het gerecht te brengen, maar is bezorgd over de wijze waarop het onderzoek wordt verricht.
Er zijn talrijke meldingen van arrestaties op grote schaal, waaronder de arrestatie of opsluiting van gehele
families van personen die verdacht worden van deelneming aan de gemelde aanval.

De EU roept de Turkmeense autoriteiten op terughoudendheid te betrachten en zich bij hun onderzoek geheel
te houden aan de grondwet van Turkmenistan en de internationaalrechtelijke verplichtingen van het land.
Daartoe behoort dat ervoor gezorgd moet worden dat alle gearresteerden rechtsbijstand kunnen krijgen, niet
gefolterd of slecht behandeld worden, en niet gedurende langere tijd in hechtenis worden gehouden zonder
aanklacht.

De EU dringt er bij de Turkmeense regering op aan oproepen uit sommige binnenlandse kringen tot
herinvoering van de doodstraf te negeren. Dat zou een ernstige stap terug zijn die negatieve gevolgen zou
hebben voor de internationale reputatie van Turkmenistan.

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

____________________

188/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de uitvoering van de richtsnoeren

van de EU betreffende de inspanningen om foltering te voorkomen en uit te bannen
Brussel, 11 december 2002

De uitbanning van foltering, waar ook ter wereld, is een prioriteit van de Europese Unie. Daarom heeft de
Europese Unie de aanneming van het facultatieve protocol bij het Verdrag tegen foltering in de Algemene
Vergadering van de VN krachtig gesteund.

De Raad heeft in 2001 een reeks richtsnoeren vastgesteld voor een EU-beleid ten aanzien van derde landen
inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Die richtsnoeren
dienen als leidraad voor het bepalen van methoden en middelen waarmee in het kader van het buitenlands en
veiligheidsbeleid van de Europese Unie efficiënt naar preventie van foltering en andere onmenselijke en
onterende behandeling of bestraffing kan worden toegewerkt.

Met het oog op een systematische toepassing van genoemde richtsnoeren heeft het Politiek en
Veiligheidscomité een werkdocument opgesteld over de implementatie van de richtsnoeren betreffende
foltering.
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Volgens dat werkdocument gaan de hoofden van de EU-missies systematisch rapporteren over eventuele
folterpatronen in het land waar zij geaccrediteerd zijn. Op grond van die rapporten en andere betrouwbare
bronnen zal de Europese Unie beslissen over specifieke maatregelen ter voorkoming van foltering.

Tot die maatregelen kunnen behoren: demarches bij landen die de speciale rapporteur van de Verenigde
Naties voor foltering de toegang hebben geweigerd, vervolgmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen
van de rapporteur en maatregelen ten aanzien van landen waarin een vast patroon van foltering blijft bestaan.
De Europese Unie kan ook demarches doen in goed gedocumenteerde individuele gevallen van foltering en
er bij de autoriteiten in het betrokken land op aandringen zorg te dragen voor fysieke veiligheid, informatie
te verstrekken en de nodige beschermingsmaatregelen toe te passen. De EU zal een oproep doen tot
onmiddellijk onderzoek, het ter verantwoording roepen van de folteraars en eerherstel, schadevergoeding en
smartegeld voor de slachtoffers. De Europese Unie zal er bij de landen die nog niet zijn toegetreden tot het
VN-Verdrag tegen foltering op aandringen zulks te doen, en werk maken van andere punten die genoemd
worden in de richtsnoeren tegen foltering.

Deze elementen zullen zo nodig tevens worden opgenomen in de dialogen over mensenrechten en de
politieke dialogen van de Europese Unie en in verklaringen en standpunten in internationale fora.

De voorkoming van foltering wordt tevens als een prioriteit beschouwd bij de bilaterale en multilaterale
samenwerking ter bevordering van de mensenrechten. De Europese Unie zal onder andere overwegen steun
te bieden voor het opvolgen van de aanbevelingen van het VN-comité tegen foltering en andere betrokken
instellingen, alsmede bij het opzetten van onafhankelijke structuren voor het onderzoeken van klachten over
foltering en voor technische bijstand bij zulk onderzoek.

Het werkdocument zal een evoluerend stuk zijn, dat in het licht van de ervaringen en in samenwerking met
andere op dit gebied werkzame actoren zal worden bijgesteld en herzien.

_______________

189/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de aanneming van het Facultatief
Protocol bij het Internationaal Verdrag tegen foltering

Brussel, 19 december 2002

Het voorkomen en uitbannen van alle vormen van foltering en andere onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing overal ter wereld is een beleidsdoel waaraan de Europese Unie en al haar lidstaten
sterk vasthouden.

Daarom is de Europese Unie zeer ingenomen met de aanneming, door de Algemene Vergadering van de VN,
van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.
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Het Facultatief Protocol voorziet in de openstelling van plaatsen van detentie voor inspecties door
onafhankelijke deskundigen met de bedoeling foltering te voorkomen. Het protocol gaat uit van een
tweesporenaanpak: een internationaal sub-comité van het VN-Comité tegen foltering zal internationale
bezoeken brengen aan plaatsen van detentie. Daarnaast kunnen de staten die partij zijn bij het protocol, op
nationaal niveau onafhankelijke inspectie-instellingen oprichten of desgevallend handhaven.

Dit jaar wordt de 15e verjaardag van de aanneming van het VN-Verdrag tegen foltering gevierd. Niettemin
blijven foltering en andere vormen van misbruik een wijdverbreid fenomeen. Nieuwe maatregelen zijn nodig
om foltering doeltreffender te bestrijden. Het Facultatief Protocol bij het Verdrag is een van die maatregelen.

De Europese Unie verwacht dat alle landen het in het internationale recht vastgelegde onvoorwaardelijke
verbod op alle vormen van foltering naleven en is ervan overtuigd dat het Facultatief Protocol de preventie
van foltering overal ter wereld in de hand zal werken. De Europese Unie roept alle landen op dringend werk
te maken van de ondertekening en bekrachtiging van het protocol.

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.

________________________

190/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie

in de Pool-regio van de Republiek Congo
Brussel, 16 december 2002

De Europese Unie maakt zich zeer ernstige zorgen over de sinds maart 2002 voortdurende confrontaties
tussen groepen gewapende opstandelingen en de Congolese strijdkrachten in de Pool-regio van de Republiek
Congo.

De EU vreest dat deze voortslepende crisis leidt tot een steeds nijpender humanitaire en veiligheidscrisis.

De Europese Unie veroordeelt de gruweldaden die tegen de plaatselijke bevolking worden begaan. Zij roept
de Congolese autoriteiten op om humanitaire organisaties spoedig toegang tot de getroffen gebieden te
verlenen.

De Europese Unie neemt met belangstelling kennis van de recente initiatieven die zijn genomen in
samenwerking met hoofdrolspelers in de Pool-regio en die kunnen leiden tot een oplossing van de crisis door
middel van dialoog. De EU hoopt vurig dat alle partijen zich hiervoor zullen inspannen.

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

________________________



ALGEMENE INFORMATIE70

Bulletin 10.02.2003 - NL- PE 327.465

192/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de afronding van de inter-Congolese onderhandelingen in Pretoria
Brussel, 17 december 2002

De Europese Unie wenst alle Congolese partijen geluk met het feit dat op 13 december 2002 in Pretoria een
algemene en alomvattende overeenkomst is gesloten inzake de overgang in de Democratische Republiek
Congo.

De Europese Unie spreekt haar grote waardering uit voor de gezamenlijke bemiddeling van de speciale
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Mustapha Niasse, en de
delegatie van de Zuid-Afrikaanse regering. Ook dankt de Europese Unie president Thabo Mbeki voor zijn
persoonlijke inzet.

De Europese Unie beschouwt dit akkoord als een doorbraak naar het herstel van een duurzame vrede in de
Democratische Republiek Congo en in het hele gebied van de Grote Meren. De nog onopgeloste kwesties
moeten snel hun beslag krijgen in dezelfde opbouwende geest die heeft geleid tot de algehele overeenkomst.
De Europese Unie verzoekt de ondertekenende partijen de bepalingen van deze overeenkomst te goeder
trouw uit te voeren en mee te werken aan de vorming van een uit alle partijen bestaande nationale
overgangsregering die de Democratische Republiek Congo moet besturen tot de eerstkomende
democratische verkiezingen.

De Europese Unie doet een dringende oproep aan alle gewapende groepen die de strijd op het terrein nog
niet hebben opgegeven, onmiddellijk een eind te maken aan alle militaire activiteiten, in het bijzonder in de
oostelijke provincies en in Ituri, en zich aan te sluiten bij het streven naar eenmaking en wederopbouw van
het land.

De Europese Unie roept alle landen in de regio op om met de overgangsregering samen te werken, opdat de
overeenkomst van Pretoria kan worden uitgevoerd.

De Europese Unie is bereid de implementatie van de overeenkomst te begeleiden, in het bijzonder middels
een omvangrijk programma om de toekomstige Congolese overgangsregering te helpen bij het herstel en de
wederopbouw van het land. Ook zegt de Europese Unie omvangrijke humanitaire hulp toe om te voorzien in
de dringende behoeften van de bevolking die in de lange jaren van oorlog veel te lijden heeft gehad.

De Europese Unie spreekt nogmaals haar steun uit voor het initiatief van de Verenigde Naties en de
Afrikaanse Unie om, zodra de omstandigheden dit toelaten, een internationale conferentie te beleggen over
democratie, vrede en stabiliteit en ontwikkeling in het gebied van de Grote Meren.

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

________________________
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193/02
Verklaring van het voorzitterschap

namens de Europese Unie over de situatie in Ivoorkust
Brussel, 18 december 2002

De Europese Unie veroordeelt nogmaals de geweldpleging tegen de legitieme regering in Ivoorkust. De
Europese Unie herhaalt dat zij gehecht is aan de beginselen van de Afrikaanse Unie en veroordeelt het
gebruik van geweld om politieke veranderingen af te dwingen.

De Europese Unie benadrukt dat alle bij de huidige crisis betrokken partijen moeten meewerken aan een
oplossing van het conflict met politieke middelen, alle vijandelijkheden moeten staken en een eind moeten
maken aan de schendingen van de mensenrechten.

De Europese Unie is geschokt door de ontdekking van massagraven en herhaalt dat zij geweld afkeurt. De
Europese Unie spreekt haar krachtige veroordeling uit tegen elke vorm van geweld tegen de bevolking.

De Europese Unie stelt voor dat de VN een onderzoeksteam stuurt om de feiten na te trekken en vast te
stellen wie verantwoordelijk is voor de schendingen van de mensenrechten, in het bijzonder wat betreft de
massagraven.

De Europese Unie blijft de bemiddeling van ECOWAS steunen en zou graag zien dat de toezichthoudende
groep van ECOWAS snel in Ivoorkust werd ingezet.

Tot slot vestigt de Europese Unie de aandacht van de buurlanden erop dat zij hun grenzen streng moeten
controleren.

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

________________________

195/02
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,

de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen,

die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

Brussel, 23 december 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/976/GBVB van de
Raad van 12 december 2002 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/931/GBVB
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende
intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/847/GBVB. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun
nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.
________________________
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196/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezingen in Equatoriaal-Guinea

Brussel, 18 december 2002

De EU is bezorgd over de binnenlandse situatie in Equatoriaal-Guinea wat het democratiseringsproces
betreft. De EU betreurt in het bijzonder de manier waarop de verkiezingen van 15 december 2002 zijn
aangepakt. De EU is van oordeel dat de oppositie niet behoorlijk in de verkiezingen vertegenwoordigd was
en betreurt het dat oppositieleiders veroordeeld en in hechtenis blijven, of nog steeds in ballingschap
verblijven.

Het stelt de EU teleur dat de regering geen gevolg heeft gegeven aan de herhaaldelijk door de speciaal
vertegenwoordiger van de VN benadrukte aanbevelingen, waarin de regering met klem werd verzocht te
laten zien dat zij zich inzet voor een waarlijk democratisch stelsel, en een missie van de VN en/of de EU uit
te nodigen om te helpen bij de verkiezingen.

De EU dringt er bij de regering op aan om, teneinde het vertrouwen te herstellen en een positief politiek
proces mogelijk te maken, een volledige amnestie af te roepen voor de leden van de politieke oppositie en dit
onverwijld te doen.

De EU dringt er bij de regering en de politieke oppositie op aan om een alomvattende politieke dialoog te
houden over het proces dat moet leiden tot de democratisering van de instellingen en de samenleving in
Equatoriaal-Guinea en over het geven van garanties dat de mensenrechten worden geëerbiedigd.

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

_______________

199/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de parlementaire verkiezingen in
Madagaskar

Brussel, 23 december 2002

Het verheugt de Europese Unie dat de parlementsverkiezingen in Madagaskar op zondag 15 december 2002
rustig zijn verlopen na een campagne die vrij was van gewelddadigheden. Het verheugt haar tevens dat de
opkomst groot lijkt te zijn geweest.

De Europese Unie is blij dat de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU een over het algemeen positieve
indruk heeft van de verkiezingsdag. Zij wijst echter tevens op de door de missie geconstateerde zwakheden,
met name de kieslijsten, die voor verbetering in aanmerking komen, en op geïsoleerde gevallen van
intimidatie.
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De Unie hoopt dat een bevredigende en transparante procedure voor het tellen van de stemmen en de
berekening van de uitslagen zal worden gevolgd tot op het moment van de officiële bekendmaking van het
eindresultaat.

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.

________________________

200/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de aanhouding van vakbondsleiders in Zimbabwe

Brussel, 20 december 2002

De EU spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de recente aanhouding van tien vakbondsleiders en de
mishandelingen waarvan zij tijdens hun detentie het slachtoffer zouden zijn geworden. Het gaat om de
zoveelste daad van geweld en intimidatie tegen vakbonden de jongste maanden.

Als lid van de Internationale Arbeidsorganisatie heeft de regering van Zimbabwe zich ertoe verbonden, de
fundamentele rechten en beginselen op het gebied van arbeid na te leven.

Vrije vakbonden spelen in een normale samenleving een essentiële rol. Met deze poging tot intimidatie van
de vakbeweging door arrestatie van haar leiders heeft de Zimbabwaanse politie een partijdige daad gesteld.

De economische crisis in Zimbabwe wordt steeds erger. De Europese Unie roept de regering van Zimbabwe
op, een politieke dialoog met de civiele samenleving aan te gaan en de rechten van de vakbonden te
eerbiedigen. Hiermee zou een oplossing van de huidige crisis een stap dichterbij komen.

De EU zal de verdere ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

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

_______________________
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201/02

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

Brussel, 23 december 2002

De Europese Unie blijft de ontwikkelingen in Venezuela, die zij steeds zorgwekkender acht, op de voet
volgen.

De Europese Unie verheugt zich over de goedkeuring door de Raad van de OAS van Resolutie 833, waarin
steun wordt uitgesproken voor de democratische instellingen van Venezuela en de bemiddelingspogingen
van de secretaris-generaal van deze organisatie.

In dit verband steunt de Europese Unie krachtig de inspanningen van de secretaris-generaal van de OAS om
de voorwaarden te creëren voor een dialoog en voor nationale verzoening.

De Europese Unie doet een beroep op de instellingen en de bevolking van Venezuela, te streven naar een
vreedzame, constitutionele oplossing voor de crisis, zodat met volledige eerbiediging van de democratische
beginselen en de rechtsstaat de stabiliteit in het land kan worden hersteld en aldus de economische
vooruitgang en de sociale ontwikkeling kunnen worden bevorderd.

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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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING

VAN 22 EN 23 JANUARI 2003

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE 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 22 en 23 januari 2003 werd bijgewoond door de
heer TSOHATZOPOULOS, Grieks minister van Ontwikkeling, namens het fungerend voorzitterschap van
de Raad van de Europese Unie, en mevrouw DE PALACIO, vice-voorzitter van de Europese Commissie.

De heer TSOHATZOPOULOS presenteert het programma van het Griekse EU-
voorzitterschap en mevrouw DE PALACIO het werkprogramma van de Commissie, met name wat
vervoerskwesties betreft. Andere sprekers tijdens deze vergadering zijn de heer Jinhua Chen, voorzitter van
de Chinese sociaal-economische raad en vice-voorzitter van het CPPCC (nationaal comité van de politieke
raadgevende conferentie van het volk van China), en de heer Treffers, vice-voorzitter van het Europese
forum voor gehandicapten.        

http://www.cese.europa.eu
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1. CONCURRENTIE EN BELASTING

•  XXXIe mededingingsverslag
 
 Rapporteur: BARROS VALE (werkgevers – P)
 

– Ref.: COM(2002) 462 def. – CESE 69/2003
 
– Kernpunten:
 
 Het Comité benadrukt dat de toepassing van de mededingingsregels van doorslaggevend
belang is voor de werking van de interne markt en tot de voornaamste taken van de Commissie behoort en
stelt vast dat het mededingingsbeleid een essentiële rol speelt bij de uitwerking van een steeds evenwichtiger
en billijker Europese regelgeving, die belangrijker wordt naarmate de globalisering van de economie terrein
wint.
 
 Nu de uitbreiding voor de deur staat is het in de ogen van het Comité cruciaal dat de
Commissie de nodige aandacht besteedt aan de kandidaat-lidstaten. Het is immers de bedoeling dat overal in
de EU dezelfde regels op even efficiënte wijze worden toegepast.
 
 Het Comité staat in zijn advies stil bij de volgende mededingingsvraagstukken:
 
•  voorbereiding van de kandidaat-lidstaten op het gebied van de mededinging;
•  versterking van de interne markt en gegarandeerde gelijke voorwaarden voor bedrijven;
•  niet-verplichtstelling van aanmelding en toelating van overeenkomsten met het oog op een coherente

toepassing van de mededingingsregels;
•  versterking en uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie;
•  automatische toekenning van bevoegdheid aan de Gemeenschap;
•  nauwere samenwerking tussen de mededingingsautoriteiten uit de afzonderlijke landen en/of

economische blokken;
•  beperking van de administratieve formaliteiten bij overeenkomsten van geringe betekenis;
•  invoering van mechanismen ter verhoging van de concurrentie, met name op streng gereguleerde

markten;
•  meer bekendheid aan de mededingingswetgeving en de mogelijkheden voor burgers om een klacht in te

dienen;
•  verrichting van een analyse van de volgende vraagstukken: concurrentie MBB vs grote ondernemingen,

perifere en/of achtergestelde regio's vs regio's met een gunstiger ligging; rijke landen vs arme landen, en
ten slotte juridisch kader en normen inzake de jaarrekeningen in Europa vs juridisch kader en normen
inzake de jaarrekeningen in de VS;

•  herziening van de concentratieverordening in de Gemeenschap en samenwerking met internationale
instanties;

•  betrokkenheid van de nationale autoriteiten bij het toezicht op concentraties;
•  uitoefening van een waterdichte controle op overheidssteun, zodat de middelen efficiënt worden

aangewend;
•  oplossing van het probleem dat veel te weinig informatie over overheidssteun voor het publiek

toegankelijk is en verbetering van de opzet van het staatssteunregister;
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•  tekortschietende samenwerking tussen de directoraten-generaal van de Commissie om tot een
gemeenschappelijke koers te komen ten gunste van de vrijheid van mededinging.

 
– Contactpersoon: De heer João Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Belastingregeling voor gasolie

 
 Rapporteur: LEVAUX (werkgevers – F)

 
– Ref.: COM(2002) 410 def. – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003

 
– Kernpunten:

 Het Comité stemt over het geheel genomen met de richtlijn in, maar stelt voor daar de
volgende vier maatregelen aan toe te voegen:
 
– de overgangstermijn naar een spiltarief met één of twee jaar verkorten tot 2008 of 2009;
– ten behoeve van de Europese begroting een heffingsmechanisme naar Zwitsers model instellen, dat geldt

voor buitenlandse vrachtwagens bij het passeren van de communautaire grenzen;
– een Europees infrastructuurfonds oprichten, te financieren uit een Europese belasting van één cent per

liter en de heffingen op buitenlandse vrachtwagens;
– de EIB belasten met het beheer van de aldus bijeengebrachte middelen; de EIB dient hiermee

ondersteuning en laagrentende leningen te verlenen voor de uitvoering van prioritaire projecten
betreffende de vervoersinfrastructuur.

 
− Contactpersoon: mevrouw Katarina Lindahl

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

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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2. LANDBOUW EN MILIEU

•  Duurzaam gebruik van pesticiden
 

 Rapporteur: NILSSON (diverse werkzaamheden – S)
 

– Ref.: COM(2002) 349 def. – CESE 68/2003
 
– Kernpunten:
 
 Het EESC steunt het voornemen van de Commissie om een thematische strategie voor
pesticiden uit te werken volgens de opzet die in de mededeling wordt beschreven. Deze strategie moet naast
de maatregelen die deel uitmaken van al bestaande richtlijnen ook een aantal aanvullende maatregelen
omvatten in een organisch en samenhangend geheel, om overlapping te voorkómen, die immers tot
verwarring zou kunnen leiden omtrent de rol van de economische actoren en deze op overdreven hoge kosten
zou kunnen jagen. Verder moet gewag worden gemaakt van de noodzaak van gewasbescherming, onder
meer door het gebruik van pesticiden, waarvan de risico's en voordelen moeten worden geanalyseerd op een
gedegen wetenschappelijke grondslag.
 
 In het kader van deze strategie zouden voor de hele EU geldende criteria, richtsnoeren en
andere parameters moeten worden vastgesteld aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt welke
maatregelen nodig zijn; de uitwerking van het actieprogramma is echter een nationale aangelegenheid. Het
EESC acht dit onderscheid van belang omdat de algemene criteria zo kunnen worden aangepast aan de
lokale situatie en de aard van de aan te pakken problemen.
 
 Om de risico's voor het milieu en de volksgezondheid te kunnen terugdringen is onder meer
de opleiding en advisering van landbouwers, landarbeiders, seizoenarbeiders en andere gebruikers van groot
belang. De Commissie zou moeten overwegen om deze maatregelen ten dele via een billijke heffing op
pesticiden te financieren. Om concurrentiedistorsies te voorkomen zou de Commissie erop moeten toezien
dat in andere landen soortgelijke maatregelen worden genomen.
 

Het valt toe te juichen dat de Commissie haar aandacht prioritair richt op vermindering van
de risico's van pesticiden, d.m.v. een eventuele vermindering van de hoeveelheid gebruikte chemicaliën,
vooral wanneer daarbij de nationale, regionale en lokale behoeften en situaties in acht worden genomen.

 De herziening van Richtlijn 91/414/EG inzake het in de handel brengen van
plantenbeschermingsmiddelen is een goede zaak, evenals maatregelen als de toepassing van het
substitutiebeginsel en regionale onderzoeken.
 
− Contactpersoon: De heer Johannes Kind

(Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int)

mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
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3. COMMUNICATIESTRATEGIE

•  Voorlichtings- en communicatiestrategie voor de Europese Unie
 
 Algemeen rapporteur: EHNMARK (werknemers – S)
 

– Ref.: COM(2002) 350 def. – CESE 72/2003
– Kernpunten:

De Europese Unie staat voor een cruciale periode van veranderingen. Haar burgers hebben
de indruk niet goed geïnformeerd te zijn over de activiteiten van de EU en de veranderingen die zich
voltrekken of waarover nog wordt onderhandeld. Om de situatie te verbeteren heeft de Europese Commissie
een voorstel gedaan voor een nieuw en daadkrachtiger voorlichtings- en communicatiebeleid, waarin vier
prioritaire voorlichtingsthema's worden aangewezen, en waarmee wordt gestreefd naar een betere coördinatie
van de voorlichtingsacties tussen het EU-niveau en het nationale niveau.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) juicht dit voorstel toe. Het vormt een
goed uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de voorlichting en communicatie. Hierbij is het van
belang dat de voorlichtingsactiviteiten zowel betrekking hebben op EU-activiteiten als op de waarden en
ideeën achter de ontwikkeling van de Unie. Toch plaatst het EESC hierbij drie belangrijke kanttekeningen:

•  in de strategie wordt geen aandacht besteed aan de rol die de sociale partners en maatschappelijke
organisaties kunnen spelen in alle voorlichtings- en communicatieacties over EU-activiteiten;

•  de vier voorgestelde voorlichtingsthema's zijn zorgvuldig gekozen, maar milieu en duurzame
ontwikkeling ontbreken op het lijstje, hoewel de EU-burgers duidelijk van mening zijn dat "milieu" een
gebied is waarop de EU een speciale verantwoordelijkheid dient te hebben;

•  ook zou de strategie duidelijker moeten zijn gericht op onderwijs en jongerenorganisaties.
 
 Het EESC benadrukt ten slotte dat aandacht moet worden besteed aan alledaagse
onderwerpen, om voor de burgers concreet te maken wat de EU zoal doet. Zelf zal het EESC zijn
voorlichtings- en communicatieacties uitbreiden.

 
− Contactpersoon: De heer Vasco de Oliveira

(Tel. : 00 32 2 546 9396 - e-mail : Vasco Oliveira@esc.eu.int)

mailto:Oliveira@cese.europa.eu
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4. TAAL EN CULTUUR

•  Leren van talen en taalverscheidenheid
 
 Algemeen rapporteur: HEINISCH (diverse werkzaamheden –D)
 

– Ref.: SEC(2004) 1234 def. – CESE 71/2003
 

– Kernpunten:
 
 Naar de mening van het EESC is het een positieve zaak en getuigt het van een
toekomstgerichte visie dat de Commissie de "Europese Jaren" (levenslang leren, EJS) niet ziet als
geïsoleerde acties maar dat hier een vervolg aan wordt gegeven en dat de resultaten daarvan worden
meegewogen bij het opstellen van de opleidingsprogramma's. Het Comité steunt de Commissie in haar
streven.
 
 Daarom is het EESC ermee ingenomen dat de EU het leren van talen wil bevorderen. Talen
mogen mensen niet van elkaar afgrenzen noch barrières opwerpen voor integratie en communicatie in de
wereld.
 
 De EU kan de komende uitdaging alleen het hoofd bieden als zij zich laat leiden door het
beginsel van veeltaligheid. Alleen dan kunnen de culturele identiteit van de volkeren en de regionale
verscheidenheid, en daarmee ook de culturele rijkdom in Europa, behouden blijven. Tevens wordt op deze
wijze recht gedaan aan het subsidiariteitsbeginsel.
 
 Het EESC stelt zich niet alleen ten doel om de mobiliteit van werknemers mogelijk te maken
en te bevorderen, en om tegen te gaan dat taalgrenzen wederzijds begrip en solidariteit in de weg staan, maar
ook om de taalkundige en culturele verscheidenheid in Europa te beschermen. De Europese talen zijn in
cultureel opzicht alle even veel waard.
 
– Contactpersoon: Mevrouw Stefania Barbesta

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - E-Mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

5. VERZEKERING

•  Jaarrekeningen verzekeringsondernemingen
 
 Algemeen rapporteur: RAVOET (werkgevers – B)
 

– Ref.: COM(2002) 259 def. – 2002/0112 COD – CESE 91/2003
 

– Contactpersoon: De heer J. Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 81

Bulletin 10.02.2003 - NL- PE 327.465

6. ONDERZOEK

Chemische stoffen

Algemeen rapporteur: BEDOSSA (diverse werkzaamheden – F)

– Ref.: COM(2002) 530 def. – 2002/0231 COD– CESE 75/2003
 
– Contactpersoon: De heer J. Pereira dos Santos

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Goede laboratoriumpraktijken
 
 Algemeen rapporteur: BEDOSSA (diverse werkzaamheden – F)
 
– Ref.: COM(2002) 529 def. – 2002/0233 COD – CESE 74/2003
 
– Contactpersoon: De heer J. Pereira dos Santos

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

____________________

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

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 5
Type: http:

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

Page: 75
Type: http:

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 83
Type: http:

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