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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
mededeling heeft doen toekomen:

15/03 Bezoekersgroepen die buiten het normale programma voor voorlichtingsbezoeken
persoonlijk door de Leden zijn uitgenodigd - GHP's

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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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE BENOEMING
VAN DE WAARNEMERS VAN DE PARLEMENTEN

VAN DE NIEUWE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE

In vergadering bijeen op 12 mei 2003 heeft het Europees Parlement kennis genomen van de benoeming
door de parlementen van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie van de volgende waarnemers:

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Kamer

De heer BENE� Miroslav
De heer EKERT Milan
De heer FAJMON Hynek
De heer HOLÁŇ Vilém
Mevrouw KONEČNÁ Kateřina
De heer LACHNIT Petr
De heer LA�TŮVKA Vladimír
De heer LOBKOWICZ Jaroslav
Mevrouw MALLOTOVÁ Helena

De heer MA�TÁLKA Jiří
De heer OUZKÝ Miroslav
De heer RANSDORF Miloslav
De heer ROUČEK Libor
De heer �ULÁK Petr
De heer SVOBODA Pavel
De heer TITZ Milo�
De heer ZAHRADIL Jan

Senaat

De heer FALBR Richard
De heer KOLÁŘ Robert
De heer KROUPA Daniel
Mevrouw PALEČKOVÁ Alena

De heer POSPÍ�IL Jiří
De heer SEFZIG Ludĕk
De heer VACULÍK Josef

ESTLAND

De heer BERG Eiki
De heer ILVES Toomas Hendrik
De heer KREITZBERG Peeter

De heer LAAR Mart
De heer REILJAN Janno
De heer SAVI Toomas

CYPRUS

De heer CHRISTODOULIDES Doros
De heer DEMETRIOU Panayiotis
De heer LYSSARIDES Vassos

De heer MATSAKIS Marios
Mevrouw MAVROU Eleni
De heer SYLLOURIS Demetris
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LETLAND

De heer BEKASOVS Martijans
De heer CILEVIČS Boriss
De heer DOBELIS Juris
De heer KĀPOSTS Andis
De heer KIR�TEINS Aleksandrs

De heer KĻAVIŅ� Paulis
De heer KU�ĶIS Aldis
Mevrouw LIEPINA Liene
De heer PĪKS Rihards

LITOUWEN

De heer BASTYS Mindaugas
De heer BOBELIS Kazys Jaunutis
De heer DID�IOKAS Gintaras
De heer KRI�ČIŪNAS Kęstutis
De heer KUZMICKAS Kęstutis
De heer KVIETKAUSKAS Vytautas
De heer LANDSBERGIS Vytautas

De heer LYDEKA Arminas
De heer MALDEIKIS Eugenijus
De heer PLOK�TO Artur
De heer VALYS Antanas
De heer VAREIKIS Egidijus
MevrouwVĖSAITĖ Birutė

HONGARIJE

De heer BAGÓ Zoltán
De heer BALLA Mihály
De heer BALSAI István
De heer CZINEGE Imre
De heer ÉKES József
De heer EÖRSI Mátyás
De heer FAZAKAS Szabolcs
De heer GRUBER Attila
Mevrouw GURMAI Zita
De heer GYÜRK András
De heer HEGYI Gyula
De heer KELEMEN András

Mevrouw KÓSÁ KOVÁCS Magda
De heer MANNINGER Jenő
De heer NÉMETH Zsolt
De heer ŐRY Csaba
De heer SURJÁN La'szló
De heer SZABÓ Zoltán
De heer SZÁJER József
De heer SZENT-IVÁNYI István
De heer TABAJDI Csaba
Mevrouw VADAI Ágnes
De heer VÁRI Gyula
De heer VASTAGH Pál

MALTA

De heer BONNICI Josef
De heer FENECH Antonio
De heer FRENDO Michael

De heer MONTALTO John Attard
De heer VELLA George
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POLEN

Kamer

De heer BIELAN Adam
De heer CHRZANOWSKI Zbigniew
Mevrouw CIBOROWSKA Danuta
Mevrouw CIEMNIAK Grażyna
De heer FILIPEK Krzysztof
De heer GADZINOWSKI Piotr
De heer GAŁAŻEWSKI Andrzej
De heer GAWŁOWSKI Andrzej
Mevrouw GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
De heer GRZYB Andrzej
De heer IWIŃSKI Tadeusz
De heer JASKIERNIA Jerzy
De heer KALISŻ Ryszard
De heer KAMIŃSKI Michał Tomasz
De heer KLICH Bogdan
De heer KŁOPOTEK Eugeniusz
De heer KLUKOWSKI Wacław
Mevrouw KOWALSKA Bronisława
De heer LEPPER Andrzej
De heer LEWANDOWSKI Janusz Antoni

De heer LISAK Janusz
De heer ŁYŻWIŃSKI Stanisław
De heer MACIEREWICZ Antoni
De heer OLEKSY Józef
Mevrouw PASTERNAK Agnieszka
De heer PĘCZAK Andrzej
De heer PROTASIEWICZ Jacek
Mevrouw PUSZ Sylwia
De heer RUTKOWSKI Krzysztof
De heer SIEKIERSKI Czesław
De heer SMOLEŃ Robert
De heer SZCZYGŁO Aleksander
De heer TOMAKA Jan
De heer UJAZDOWSKI Kazimierz Michał
De heer WENDERLICH Jerzy
De heer WIDUCH Marek
De heer WIKIŃSKI Marek
Mevrouw WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA
           Małgorzata
Mevrouw WIŚNIOWSKA Genowefa
De heer WOJCIECHOWSKI Janusz

Senaat

De heer CHRONOWSKI Andrzej
De heer CYBULSKI Zygmunt
De heer DRZĘŹLA Bernard
Mevrouw GRABOWSKA Genowefa
De heer LITWINIEC Bogusław

De heer PIENIĄŻEK Jerzy
De heer PODGÓRSKI Bogdan
De heer SMORAWIŃSKI Jerzy
De heer WITTBRODT Edmund
De heer ŻENKIEWICZ Marian
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SLOVENIË

De heer BREJC Mihael
De heer GERMIČ Ljubo
De heer HORVAT Franc (Feri)
De heer JAKIČ Roman

De heer KACIN Jelko
De heer PETERLE Alojz
De heer PODOBNIK Janez

SLOWAKIJE

De heer A. NAGY László
Mevrouw BAUER Edit
Mevrouw BEŇOVÁ Monika
De heer BÉRE� Imrich
De heer FICO Róbert
De heer FIGEĽ Jan
De heer KOZLÍK Sergej

De heer KUBOVIČ Pavol
Mevrouw MARTINÁKOVÁ Zuzana
Mevrouw MASÁCOVÁ Petra
De heer �EVC Jozef
De heer VETE�KA Wiliam
Mevrouw ZÁBORSKÁ Anna
De heer �IAK Rudolf
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MEDEDELING

Het Europees Parlement is in zijn plenaire vergadering op 12 mei 2003 in kennis gesteld van het arrest van
de vijfde kamer van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 10 april 2003 in de
zaak T-353/00 Le Pen/Europees Parlement.

Door dit arrest vervalt op 10 april 2003 de opschorting van de ontzetting van de heer Le Pen uit zijn mandaat
als lid van het Europees Parlement, waartoe de president van het gerecht op 26 januari 2001 voorlopig had
besloten.

Bijgevolg wordt de juridische situatie die vóór deze voorlopige maatregel bestond, hersteld en gaat de zetel
die de heer Le Pen vacant laat, met ingang van 11 april 2003 opnieuw naar mevrouw Marie-France
STIRBOIS.

______________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 22.05.2003

Indiener Onderwerp Nr.

Cristiana Muscardini Kinderporno op het net E-1468/03

Paulo Casaca Golf van arrestaties in Cuba E-1469/03

Herman Schmid Gevangenen in Guantanamo Bay E-1470/03

Herman Schmid Gevangenen in Guantanamo Bay E-1471/03

Wolfgang Ilgenfritz Kwaliteitscontrole van accountants in de EU P-1472/03

Stavros Xarchakos Verkeersongevallen met talrijke dodelijke slachtoffers in
Griekenland

E-1473/03

Stavros Xarchakos Talenbeleid in de Europese scholen en in het Europees
onderwijs

E-1474/03

Carlos Lage Geschenkartikelen in levensmiddelen E-1475/03

Michel Raymond Keurmerk voor producten uit regionale natuurparken E-1476/03

Maurizio Turco Uitvoerrestituties voor boter, andere vetten en oliën op
melkbasis en kaasproducten van lidstaten naar
Vaticaanstad

E-1477/03

Maurizio Turco Uitvoerrestituties voor rundvlees (vers en diepgevroren)
van lidstaten naar Vaticaanstad

E-1478/03

Maurizio Turco Uitvoerrestituties voor rundvlees (vers en diepgevroren)
van lidstaten naar Vaticaanstad en beheer van de
slagerijafdeling in de supermarkt van het Vaticaan

E-1479/03

Maurizio Turco Uitvoerrestituties voor biet- of rietsuiker en chemisch
zuivere sacharose (in vaste vorm) van lidstaten naar
Vaticaanstad

E-1480/03

Jan Mulder Bescherming van de financiële belangen ten aanzien van
de landbouwuitgaven

E-1481/03

Camilo Nogueira Román Behandeling en financiering door de Unie van het "Plano
Galicia" dat de Spaanse regering na de ramp met de
"Prestige" heeft ingediend

E-1482/03

Johanna Boogerd-Quaak Bescherming van gegevens van vliegtuigpassagiers -
Gezamenlijke Verklaring 4 maart 2003

P-1483/03

Charles Tannock Graduatie van sector V (invoer) van het stelsel van
algemene preferenties (SAP) met betrekking tot
werkgelegenheidsalternatieven voor de illegale
drugsproductie in Colombia

E-1484/03
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Richard Corbett Discriminatie bij de aandelenconversie van
hypotheekbanken en banken

E-1485/03

Claude Moraes Cyberracisme E-1486/03

Claude Moraes Europees Jaar van Herdenking en Verzoening E-1487/03

Johanna Boogerd-Quaak Afgeluisterde telefoons in het Justus Lipsius-gebouw E-1488/03

Reinhold Messner Hygiënische voorschriften voor slacht en verwerking op
het boerenbedrijf

E-1489/03

Olivier Dupuis Gevolgen van de oorlog in Tsjetsjenië voor de Russische
economie

E-1490/03

Proinsias De Rossa Problemen in verband met artikel 10 E-1491/03

Margrietus van den Berg Koffieonderhandelingen E-1492/03

Torben Lund Aanbesteding voor verbindingen met Bornholm E-1493/03

Elly Plooij-van Gorsel "Expressions of Interest" in het zesde Kaderprogramma
voor onderzoek aangaande embryonaal onderzoek en
stamcelonderzoek

E-1494/03

Jean-Louis Bernié De uitleg bij de vogelrichtlijn P-1495/03

Florence Kuntz Het redden van het archeologisch erfgoed in Irak P-1496/03

Glyn Ford Vernietiging van EU-eigendommen in Palestina E-1497/03

Ian Hudghton Financiering 2003 om BSE en andere dierziektes te
bestrijden

E-1498/03

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

Zebramossel- en wateroverhevelingsproject van de Ebro E-1499/03

Florence Kuntz Het redden van het archeologisch erfgoed in Irak E-1500/03

Kathleen Van Brempt Cruisecontrol op vrachtwagens E-1501/03

Kathleen Van Brempt Overdraagbaarheid bankrekeningnummers E-1502/03

Kathleen Van Brempt Verzekeren naargelang astrologisch teken (sterrenbeeld) E-1503/03

Elly Plooij-van Gorsel Meetbaarheid van GGO-materiaal in voedselproducten E-1504/03

Arlindo Cunha Geschenkartikelen in levensmiddelen E-1505/03

Ilda Figueiredo Kwaliteit van de nieuwe banen E-1506/03

Ilda Figueiredo Insolventie van Grundig AG en bescherming van de
werkgelegenheid in Portugal

E-1507/03

Gabriele Stauner Begrotingspost A-1090 - salarisverhogingen voor leden
van de Commissie

P-1508/03
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Lucio Manisco Plundering van het Iraakse culturele en artistieke erfgoed -
Rol van de Europese Unie

P-1509/03

Franz Turchi Financiële steun aan de Palestijnse Nationale Autoriteit P-1510/03

Paulo Casaca Financiële correcties P-1511/03

Mario Mauro Het geval van Oriel de Armas Peraza P-1512/03

Helle Thorning-Schmidt Steniging van Amina Lawal E-1513/03

André Brie Duidelijke stijging van het aantal antisemitische
voorvallen in de EU in 2002

E-1514/03

André Brie Ingrijpend kappen van bomen en struikgewas in
beschermde fauna-, flora- en habitatgebieden in de
Landkreis Elbe-Elster in de Duitse deelstaat Brandenburg

E-1515/03

John Bowis Nationaal ontwikkelingsplan van Polen en de 'Via Baltica' E-1516/03

Glenys Kinnock Economische partnerschapsakkoorden E-1517/03

Joan Colom i Naval Vertragingen bij de aanleg van het HST-traject tussen
Figueres en Perpignan

E-1518/03

Juan Izquierdo Collado Voorschotten - Investeringsprojecten Doelstelling 2 E-1519/03

Lucio Manisco en Alexandros
Alavanos

Plundering van het cultureel en artistiek erfgoed van Irak -
rol van de Europese Unie

E-1520/03

Mario Borghezio Illegale immigratie en besmetting met het SARS-virus E-1521/03

Armando Cossutta Ongerechtvaardigde premieverhogingen voor WA-
verzekeringen voor auto's

E-1522/03

Mario Mauro De zaak-Oriel de Armas Peraza E-1523/03

Erik Meijer Verplichte premiebetaling voor
gezondheidsvoorzieningen in een andere lidstaat dan die
waar men woont en de voorzieningen gebruikt

E-1524/03

Erik Meijer Privatisering van kunstschatten als gevolg van
grootschalige diefstallen uit musea en tekortschietende
controle op de internationale kunsthandel

E-1525/03

Erik Meijer Het ontbreken van een sanering voor met blauw en bruin
asbest verontreinigde woningen en gebruiksruimten in de
toekomstige EU-lidstaat Hongarije

E-1526/03

Erik Meijer Levensvatbaarheid van het project Galileo na de geplande
opleveringsdatum in 2008 en mogelijkheden om dit
project voort te zetten zonder steun van de EU

E-1527/03
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Camilo Nogueira Román Oprichting van een gezamenlijke inspectiestructuur (GIS)
en vestiging in Galicië van het Communautair Bureau
voor Visserijcontrole (CBVC)

E-1528/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) aan
Griekenland en Turkije

P-1529/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Steun van de Italiaanse staat en de regio Campanië voor
het programmacontract van het bedrijf Agrifuturo Scarl

P-1530/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Import van tonijn in blik uit Thailand en de Filippijnen P-1531/03

Michael Cashman Nieuwe technologieën en privacy en vrijheden P-1532/03

Frédérique Ries Innoverende geneesmiddelen in de uitgebreide Europese
Unie

P-1533/03

Anne Van Lancker Weerslag van kwijtschelding van schulden van derde
wereldlanden op de procedure voor buitensporige tekorten

P-1534/03

Carlos Westendorp y Cabeza Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten P-1535/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) aan
Griekenland en Turkije

E-1536/03

Charles Tannock Overgangsperiode voor de aanpassing van vergunningen
voor het op de markt brengen van geneesmiddelen

E-1537/03

Charles Tannock De regels van de EU en de WTO ten aanzien van handel
met bedrijven die in belastingparadijzen gevestigd zijn

E-1538/03

Jonas Sjöstedt EIB-leningen aan Marokko - vermeende
onregelmatigheden met risicokapitaal voor MKB

E-1539/03

Proinsias De Rossa Handel in apparaten die voor marteling of doodstraf
kunnen worden gebruikt

E-1540/03

Proinsias De Rossa Verbod op de productie van apparatuur voor doodstraf en
foltering

E-1541/03

Proinsias De Rossa Het toezicht op de handel in producten die als
martelwerktuig kunnen worden gebruikt

E-1542/03

Proinsias De Rossa Productie van apparaten en producten voor doodstraf of
foltering

E-1543/03

Carlos Westendorp y Cabeza Regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten E-1544/03

Bernard Poignant Dioxinegehalte van hydrolysaten E-1545/03

Marco Cappato Sluiting van Internetcafés in Binnen-Mongolië E-1546/03

Mario Borghezio Gemeenschappelijke maatregelen van Europa tegen SARS E-1547/03

Dorette Corbey Jacht op grutto's in Frankrijk E-1548/03
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Toine Manders Onjuist invoeren statiegeldsysteem Duitsland E-1549/03

Erik Meijer Oncontroleerbare geldstromen bij wijziging van eigendom
van media in Polen en eventuele voorkeursbehandeling
voor Polen als nieuw EU-lid

E-1550/03

Paulo Casaca Etikettering van producten die asbest bevatten E-1551/03

Paulo Casaca Toegiftartikelen in levensmiddelen E-1552/03

Lord Inglewood Uitvoer van cultuurgoederen P-1553/03

Jean Lambert Coördinatiegroep voor de terugkeer naar Afghanistan P-1554/03

Eija-Riitta Korhola Voorkomen van alcoholproblemen in Finland P-1555/03

Maurizio Turco Procedures op grond van de artikelen 85 en 226 van het
EG-Verdrag jegens Italiaanse bedrijven en jegens de
Italiaanse Republiek

P-1556/03

Claude Moraes Voetbal en racisme E-1557/03

Claude Moraes Voetbal en racisme E-1558/03

Claude Moraes Toestand in Somalië E-1559/03

Proinsias De Rossa Haarkleurmiddelen en kanker E-1560/03

Proinsias De Rossa Tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake gelijke
behandeling in arbeid en beroep

E-1561/03

Eija-Riitta Korhola Eigenaardigheden van het nieuwe systeem voor de
herziening van de loopbaanontwikkeling (CDR)

E-1562/03

Eija-Riitta Korhola Eigenaardigheden van het nieuwe systeem voor de
herziening van de loopbaanontwikkeling (CDR)

E-1563/03

Eija-Riitta Korhola Eigenaardigheden van het nieuwe systeem voor de
herziening van de loopbaanontwikkeling (CDR)

E-1564/03

Eija-Riitta Korhola Eigenaardigheden van het nieuwe systeem voor de
herziening van de loopbaanontwikkeling (CDR)

E-1565/03

Béatrice Patrie Geldboetes voor zes Franse beroepsorganisaties in de
rundvleessector

E-1566/03

Erik Meijer De epidemie van vogelpest in Nederland en België en de
mogelijkheid van vaccinatie als alternatief voor het
preventief massaal ruimen van gezonde dieren

E-1567/03

Erik Meijer Sterke inkrimping passagiersdiensten op spoorwegnet
Slowakije als gevolg van geheime voorwaarden bij een in
1999 door de EIB verstrekte lening

E-1568/03
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Erik Meijer Het tot stand brengen van een wettelijke scheiding tussen
de met elkaar strijdige rollen van accountants als
controleur en adviseur van grote ondernemingen

E-1569/03

Erik Meijer Kritiek op de actieve betrokkenheid van de Vlaamse
overheid bij milieusanering die strijdig zou zijn met de
bevordering van vrije concurrentie

E-1570/03

Erik Meijer Oplossingen voor de problemen van de Vlaamse
milieusanering zonder toenemende afhankelijkheid van
particuliere bedrijven

E-1571/03

Christos Folias Brandbescherming voor bossen in de Gemeenschap E-1572/03

Phillip Whitehead Europa per satelliet - verslaggeving van de
televisiezenders over de werkzaamheden van de Europese
instellingen

E-1573/03

Chris Davies Goedkeuring van staatssteun voor gebruikmaking van
methaan uit kolenmijnen

E-1574/03

Chris Davies Broeikasgassen uit stilgelegde kolenmijnen E-1575/03

Chris Davies Energieheffing voor heel de Europese Unie E-1576/03

Roberta Angelilli Het gebruik van GMO's in de landbouw E-1577/03

Herbert Bösch OLAF-onderzoek inzake de Vertegenwoordiging van de
Europese Commissie in Wenen

P-1578/03

Ulla Sandbæk Nikkel in munten E-1579/03

Chris Davies Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de EU E-1580/03

Jean-Claude Fruteau Hervorming van het GLB - studie over de weerslag op de
uiterste randgebieden

E-1581/03

Ilda Figueiredo Situatie van de scheepsbouwindustrie in de Europese Unie E-1582/03

Jan Dhaene Grensverkeer per trein P-1583/03

Philip Bushill-Matthews Oneerlijke subsidies P-1584/03

Joan Vallvé Taalkundige verscheidenheid E-1585/03

Nuala Ahern Radioactieve besmetting vanuit Sellafield E-1586/03

Nuala Ahern Basisnormen op het gebied van de veiligheid van de
kernenergie

E-1587/03

Nuala Ahern Voorzorgsbeginsel E-1588/03

Jan Dhaene en Carlos Bautista
Ojeda

Olielozingen aan de grens tussen Gibraltar en Spanje E-1589/03
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Jules Maaten De rol van certificaten bij preferentiële en niet-
preferentiële oorsprongregels

E-1590/03

António Campos Toegiftartikelen in levensmiddelen E-1591/03

Karin Scheele Wettigheid van coëxistentiemaatregelen van de lidstaten P-1592/03

Daniel Ducarme Gelijkschakeling diploma's HBO-opleidingen
schoonheidsspecialisten

P-1593/03

Emilio Menéndez del Valle Handelsovereenkomst EG/Israël P-1594/03

Helena Torres Marques Grensoverschrijdende betalingen in euro's P-1595/03

Regina Bastos Sluiting van de "Schuh-Union" in Ponte de Lima, Portugal P-1596/03

Ioannis Marinos Financiering van het European Ombudsman Institute E-1597/03

Chris Davies Richtlijn dierenvervoer E-1598/03

Caroline Jackson Amerikaanse classificatie van genetisch gemanipuleerde
gewassen (in aansluiting op vraag H-0433/98)

E-1599/03

Giles Chichester en Charles
Tannock

Willekeurige onteigeningen in de streek van Valencia in
Spanje

E-1600/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Opheffing van de tijdelijke beperking op het vervoederen
van vismeel

E-1601/03

Maria Carrilho Toegiftartikelen in levensmiddelen E-1602/03

Hans-Peter Martin Identificatie van politie-ambtenaren P-1603/03

Cristiana Muscardini Virus atypische longontsteking (SARS) P-1604/03

Heide Rühle Mogelijke schending van de milieu-informatierichtlijn P-1605/03

Françoise Grossetête Herziening Richtlijn 91/157/EEG P-1606/03

Antonio Tajani Herhaalde schendingen van de mensenrechten in Cuba P-1607/03

Bart Staes Vernietiging verouderde pesticiden P-1608/03

Claude Moraes Deskundigengroep mensenhandel P-1609/03

Joan Colom i Naval Geleidingsvermogen en ecologisch verantwoord debiet
met betrekking tot de afwatering van de Ebro volgens het
PHN

P-1610/03

Jean-Louis Bernié Graanhandel P-1611/03

Heide Rühle Mogelijke schending van de milieu-informatierichtlijn E-1612/03

Caroline Lucas Ernstig acuut luchtwegensyndroom SARS E-1613/03

Chris Davies Energie-efficiëntie van elektrische apparaten E-1614/03

Joan Vallvé Steunmaatregelen voor de rijstteelt E-1615/03



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 21

Bulletin 02.06.2003 - NL- PE 332.925

Antonio Tajani SARS E-1616/03

Antonio Tajani SARS E-1617/03

José Ribeiro e Castro Structuur- en cohesiefondsen in Portugal II E-1618/03

Caroline Lucas Blootstelling van omwonenden en omstanders aan
pesticiden

P-1619/03

Patricia McKenna Uitsterven van de ridderforel in Lough Conn, Ierland P-1620/03

Marco Cappato Illegale handel in heroïne en metamfetamine door Noord-
Korea

P-1621/03

Patricia McKenna Peroratie op de nitraatrichtlijn E-1622/03

Patricia McKenna Toepassing van EU-richtlijnen in Ierland E-1623/03

Patricia McKenna Aanwijzing van voor nitraat kwetsbare gebieden in
Ierland

E-1624/03

Caroline Jackson ·Erkenning van de eierensector ten aanzien van de invoer
uit derde landen

E-1625/03

Caroline Jackson Consumentenbescherming in verband met eieren en
eiproducten uit de VS

E-1626/03

Jan Mulder en Toine Manders Financiële consequenties van vogelpest voor
vermeerderaars van broedeieren

E-1627/03

Eija-Riitta Korhola Bevordering in de EU van producten uit de eerlijke handel E-1628/03

Eija-Riitta Korhola Bevordering in de EU van producten uit de eerlijke handel E-1629/03

Nelly Maes Gedwongen sterilisaties van Roma Vrouwen P-1630/03

Carlos Coelho Discriminatie op grond van nationaliteit P-1631/03

Renato Brunetta De verkoop van de onderneming "Vittoriosa Gaming"
door de onderneming "Casinò Municipale di Venezia"

P-1632/03

Mario Borghezio Herdenking van de zalige Marco d'Aviano, symbool van
de Europese identiteit

E-1633/03

Carlos Coelho Discriminatie volgens nationaliteit E-1634/03

Ioannis Marinos Bezittingen van de niet-moslimgemeenschappen in
Turkije

E-1635/03

Bartho Pronk Zesde BTW-richtlijn E-1636/03

Catherine Stihler Arbeidsomstandigheden van werknemers aan boord van
cruiseschepen

E-1637/03

Bernard Poignant Bestrijding van de zeevervuiling als gevolg van het zinken
van de Prestige

E-1638/03
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Erik Meijer Extra aandacht voor bevordering van de
bestaansmogelijkheden in regio's waar een groot deel van
de bevolking bestaat uit mensen die behoren tot de Roma

E-1639/03

Erik Meijer Tekort aan middelen voor instandhouding voorzieningen
en voor co-financiering projecten in lidstaten die
belastingverlaging gebruiken als concurrentievoordeel

E-1640/03

Erik Meijer Het niet-toekennen van de Sloveense nationaliteit aan
mensen die in 1991 als ingezetenen van de deelstaat
Slovenië de Joegoslavische nationaliteit hadden

E-1641/03

Erik Meijer Onderwerping van EU-ingezetenen aan een Amerikaans
systeem van puntentelling en onderhandelen     in plaats
van waarheidsvinding en normale strafrechtspraak

E-1642/03

Stavros Xarchakos Samenstelling van de controlediensten in Griekenland E-1643/03

Avril Doyle EU-voorschriften met betrekking tot parkeergelegenheid
voor gehandicapten

E-1644/03

Bill Miller Methoden om de werkloosheid in arbeidsintensieve
bedrijfstakken terug te dringen

E-1645/03

María Rodríguez Ramos Toepassing van de vrijwaringsclausule op import in de EU
van ingeblikte Satsumaspartjes uit China

E-1646/03

Erik Meijer Wijze van inzet en beheer van financiële middelen van de
EU voor de integratie en de verbetering van de
levensomstandigheden van de Roma in Bulgarije

E-1647/03

Kathleen Van Brempt Segway P-1648/03

Alexander de Roo Kapittelduinen E-1649/03

Hanja Maij-Weggen Detentie van Oscar E. Biscet op Cuba E-1650/03

Jules Maaten Waarschuwing Wereld Gezondheids Organisatie
betreffende Influenza A H7N7 in Nederland

E-1651/03

Eija-Riitta Korhola Regelgeving betreffende het beroep van slotenmaker in de
EU

E-1652/03

Joost Lagendijk Europees Civiel Vredeskorps - stand van zaken -
mainstreaming van conflictpreventie in het buitenlandse
beleid van de EU

P-1653/03

Juan Naranjo Escobar Hulp aan de ontwortelde bevolkingsgroepen in de landen
van Latijns-Amerika

E-1654/03

Adriana Poli Bortone Snelle uitwijzingen en geweigerde verblijfsvergunningen
voor duizenden Italianen in de Bondsrepubliek

E-1655/03

Giovanni Pittella FrescoBlu-melk van Parmalat P-1656/03
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Cristiana Muscardini Vogelpest E-1657/03

Erik Meijer Ontstaan van nieuwe ziektes, voorbereiding op SARS-
epidemie, krimpende mogelijkheden tot onderzoek  en
grote risico's voor oudere generaties

E-1658/03

Erik Meijer Voortgaande mogelijkheden tot import van SARS via
luchtverkeer door het ontbreken van controle en selectie
bij aankomst in EU-lidstaten

E-1659/03

Alexander de Roo Verdroging Kalmthoutse Heide E-1660/03

Luigi Vinci Het proces tegen Leyla Zana P-1661/03

Michl Ebner Gedifferentieerde tolheffing E-1662/03

Joan Vallvé Steun aan de tuinbouw E-1663/03

Cristiana Muscardini Het niet doorgaan van een colloquium over veeltaligheid E-1664/03

Luigi Vinci Onderwijs in de Koerdische taal in Turkije E-1665/03

Proinsias De Rossa Verwijdering en bewaring van organen van kinderen
zonder toestemming van de ouders

E-1666/03

Proinsias De Rossa BTW op postdiensten E-1667/03

Charles Tannock Schendingen van de mensenrechten in de Westelijke
Sahara

E-1668/03

Jean Lambert Oliepijpleiding Baku-Ceyhan E-1669/03

María Sornosa Martínez Toestemming van de Europese Commissie voor projecten
die schadelijk zijn voor Netwerk Natura 2000

E-1670/03

Bartho Pronk Vervolgvraag op E-3529/02 betreffende wettelijke
regeling vakantiegeld

E-1671/03

Ian Hudghton Asparaginezuur (ASP) in St.-Jacobsschelpen - Hoe wordt
in Frankrijk getest?

P-1672/03

Avril Doyle Beweging en ID van paardachtigen P-1673/03

Christos Folias Afsluiting communautair bestek en communautaire
initiatieven

P-1674/03

Inger Schörling Nieuwe vraag over de schadeloosstelling aan EU-vissers P-1675/03

Neil MacCormick BTW-tarief voor reparaties aan beschermde religieuze
gebouwen

E-1676/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Cotonou E-1677/03

José Ribeiro e Castro Kindsoldaten in Angola E-1678/03
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Lissy Gröner Gebruik van kredieten door de Bayerische Staatskanzlei
ter ondersteuning van manifestaties in de week van
Europa 2003

P-1679/03

Anna Karamanou Folterpraktijken en onmenselijke behandeling van
vrouwen in de Turkse gevangenissen

P-1680/03

Jonas Sjöstedt Tripartiete overeenkomst tussen de Commissie, de
Rekenkamer en de EIB

P-1681/03

Enrico Ferri Onderzoek naar de veiligheid van de scheepvaart en de
milieugevolgen van het project voor de uitbaggering van
de Golf van La Spezia (Italië)

P-1682/03

Paulo Casaca Opheldering over de verordening van de Raad 2340/2002 P-1683/03

Jens-Peter Bonde Definitie van "contract met de Commissie" E-1684/03

Brigitte Langenhagen Digitale tachograaf E-1685/03

Anna Karamanou Folterpraktijken en onmenselijke behandeling van
vrouwen in de Turkse gevangenissen

E-1686/03

Inger Schörling Botniabanan - rivierdelta van de Umeå E-1687/03

Anders Wijkman Aanleg van de Ladia Galaska-weg in de provincie Atjeh,
Indonesië

E-1688/03

Anders Wijkman Bushmeat (vlees uit de wildernis) E-1689/03

Anders Wijkman Bushmeat (vlees uit de wildernis) E-1690/03

Jonas Sjöstedt Provisie betaald aan de Europese Investeringsbank voor
het beheer van de Investeringsfaciliteit van de
Overeenkomst van Cotonou

E-1691/03

Elly Plooij-van Gorsel Kindergeneeskunde E-1692/03

Erik Meijer Ondershandse toewijzing van opdrachten voor
wederopbouw en beheer in Irak door het Amerikaanse
leger aan Amerikaanse bedrijven

E-1693/03

Erik Meijer Voortgaande en duurzame overname van de Iraakse
economie en de voorraden aardolie door Amerikaanse
bedrijven

E-1694/03

Mario Mantovani en Antonio
Tajani

Humanitaire noodhulp in Irak: de dramatische situatie van
kinderen, gehandicapten en bejaarden in de ziekenhuizen

E-1695/03
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VRAGENUUR (B5-0089/03) 13 en 14 mei 2003

21 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Alexandros ALAVANOS Tenuitvoerlegging richtlijn 1999/70/EG van de Raad door
Griekenland

H-0215/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Irakoorlog: bevoorrading van B-52 bommenwerpers boven
Europese steden

H-0217/03

Bernd POSSELT Herziening van het Verdrag van Dayton H-0223/03

Othmar KARAS Europees belastinghervormingsbeleid voor ondernemingen H-0229/03

Seán Ó NEACHTAIN EU-initiatieven om Amina Lawal te redden van de dood door
steniging

H-0230/03

Niall ANDREWS Overeenkomst van Cotonou en prioriteiten van de Raad H-0232/03

Liam HYLAND WTO en uiterste termijn voor de landbouwonderhandelingen H-0234/03

Brian CROWLEY Stillegging van de Magnox-reactor van Calder Hall in
Sellafield

H-0236/03

Gerard COLLINS Europees plattelandsmodel H-0238/03

Sarah LUDFORD Vrouwen in Afghanistan en Irak H-0241/03

José RIBEIRO E CASTRO Herziening van de beleidskoers ten aanzien van Cuba H-0243/03
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Paulo CASACA Storm van 11 en 12 april op de Azoren H-0254/03

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Lozing van koolwaterstoffen in Gibraltar H-0289/03

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer KINNOCK

Carlos LAGE Benoeming van een Portugese ambtenaar als directeur-
generaal voorlichting en communicatie

H-0222/03

Christopher HEATON-
HARRIS

Tuchtprocedure bij de Commissie H-0267/03

De Heer NIELSON

Michl EBNER Drinkwater in ontwikkelingslanden en industrielanden H-0219/03

Bernd POSSELT Reproductieve gezondheid H-0224/03

José RIBEIRO E CASTRO Angola. Huidige situatie en vooruitzichten op democratie H-0244/03

Glenys KINNOCK Conventie over de toekomst van Europa H-0250/03

Margrietus van den BERG Hertoewijzingprocedure en steun aan het Fast Track-initiatief H-0260/03

Mevrouw SCHREYER

Dana SCALLON EU-verordening over voortplantings- en seksuele gezondheid
en rechten in de ontwikkelingslanden

H-0286/03

____________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
MEI 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 24 11 10 7 1 0 2 de heer GIANNITSIS

Commissie 50 10 36 6 3 0 1 mevrouw DE PALACIO
de heer KINNOCK
de heer NIELSON
mevrouw SCHREYER

Totaal 74 21 46 13 4 0 3
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Dépôt Forclusion Signatures

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Europese bescherming  van het museuml André Breton 29.01.2003 29.04.2003 19

3/2003 328.896 José Ribeiro en CASTRO Datum van de Intergouvernementele Conferentie 19.02.2003 19.05.2003 38

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA en Alexander de ROO

Vervoer van levende dieren uit lidstaten en kandidaat-
landen van de EU

10.03.2003 10.06.2003 234

5/2003 330.557 Arlene McCARTHY, Janelly
FOURTOU, Toine MANDERS,
Mercedes ECHERER en Marcelino
OREJA ARBURUA

Bestrijding van de produktpiraterij en namaak in de
uitgebreide EU

26.03.2003 26.06.2003 115

6/2003 331.187 Mario BORGHEZIO Het sturen van een EU-missie naar Irak met het oog op
de naleving van het Verdrag van Genève betreffende
de behandeling van krijgsgevangenen

07.04.2003 07.07.2003 10

                                                     
1 Situatie op 15.05.2003
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7/2003 331.591 Catherine GUY-QUINT, Colette
FLESCH, Freddy BLAK, Brian
SIMPSON en Terence WYNN

Discriminatie van een minderheidssport 14.04.2003 14.07.2003 30

8/2003 332.622 Claude MORAES, Michael
CASHMAN, Kathalijne
BUITENWEG, Carmen CERDEIRA
MORTERERO en Ozan CEYHUN

Antidiscriminatierichtlijnen op bassis van artikel 13
(rassengelijkheid en arbeidsmarkt) in de nationale
wetgeving

12.05.2003 12.08.2003 40
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PPE-DE-Fraktie Voedselveiligheid: voorschriften voor
diervoederhygiëne

AGRI (A) 20.05.03 C5-0175/03

DAUL
(PPE-DE)

Landbouwstatistieken: areal frame
sampling en teledetectie 2004-2007 (wijz.
besluit)

AGRI (P) 20.05.03 C5-0196/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Landbouw en agronomisch onderzoek in
het kader van het GLB

AGRI (P) 20.05.03

PSE-Fraktie Audiovisuele sector:
opleidingsprogramma voor vakmensen,
MEDIA-Opleiding 2001-2005 (wijz.)

CULT (P) 19.05.03 C5-0176/03

PSE-Fraktie Audiovisuele sector: ontwikkeling,
distributie en promotie van werken,
MEDIA Plus 2001-2005 (wijz. besluit)

CULT (P) 19.05.03 C5-0177/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Belasting op energieproducten ECON (P) 20.05.03 C4-0155/97

PPE-DE-Fraktie Accijnzen: verlaagd tarief op in Corsica
tot verbruik aangegeven tabaksproducten
(wijz. richtl. 92/79/EEG)

ECON (P) 20.05.03 C5-0197/03

ELDR-Fraktie Postdiensten: BTW-regeling (wijz. richtl.
77/388/EEG)

ECON (P) 20.05.03 C5-0227/03

BASTOS
(PPE-DE)

Verslag over gelijke kansen van mannen
en vrouwen in de Europese Unie

EMPL (A) 14.05.03

JÖNS
(PSE)

Volksgezondheid: kankerscreening,
aanbevelingen aan de lidstaten

FEMM (A) 20.05.03

PPE-DE-Fraktie Personen met een handicap: rechten en
waardigheid, wettelijk bindend
instrument van de Verenigde Naties

FEMM (A) 20.05.03 C5-0206/03

PSE-Fraktie Agenda voor het sociaal beleid:
scorebord voor de uitvoering 2002, derde
uitgave van het verslag

FEMM (A) 20.05.03 C5-0207/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PPE-DE-Fraktie Zuidoost-Europa: stabilisatie- en
associatieproces. Tweede jaarverslag

FEMM (A) 20.05.03 C5-0211/03

SWIEBEL
(PSE)

Verslag over gelijke kansen van mannen
en vrouwen in de Europese Unie

FEMM (P) 20.05.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Personen met een handicap: rechten en
waardigheid, wettelijk bindend
instrument van de Verenigde Naties

LIBE (A) 19.05.03 C5-0206/03

OREJA
(PPE-DE)

Europees verbintenissenrecht: actieplan.
Mededeling

LIBE (A) 19.05.03 C5-0210/03

STOCKTON
(PPE-DE)

Mobiel materieel en luchtvaartmaterieel LIBE (A) 19.05.03 C5-0086/03

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Door schepen veroorzaakte vervuiling:
beteugeling, versterking van het
strafrechtelijk kader

LIBE (P) 19.05.03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Visa: vergemakkelijking van de
procedures voor de leden van de
Olympische familie die deelnemen aan de
spelen in 2004 in

LIBE (P) 19.05.03 C5-0181/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Akkoord EG/Sri Lanka: wederopneming
personen zonder geldige
verblijfsvergunning

LIBE (P) 19.05.03

FERBER
(PPE-DE)

Postdiensten: BTW-regeling (wijz. richtl.
77/388/EEG)

RETT (A) 21.05.03 C5-0227/03

PSE-Fraktie Door schepen veroorzaakte vervuiling:
beteugeling, versterking van het
strafrechtelijk kader

RETT (A) 21.05.03

PPE-DE-Fraktie Transeuropees vervoersnet: elektronische
tolheffing, algemene invoering en
interoperabiliteit

RETT (P) 21.05.03 C5-0190/03

PSE-Fraktie Zeevervoer: veiligheid van schepen en
haveninstallaties

RETT (P) 21.05.03 C5-0218/03
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Uitoefening van de koopoptie in de door de Commissie in
het kader van haar vastgoedbeleid in het Brussels Gewest gesloten
erfpachtcontracten

BUDG
CONT

SEC (03) 254
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nr. 1/2003 en 2/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 410
def.

Mededeling van de Commissie betreffende de invoering van de
Europese ziekteverzekeringskaart

JURI
PETI

EMPL

COM (03) 73
def.

Groenboek van de Commissie: Procedurele waarborgen voor
verdachten in strafzaken in de gehele Europese Unie

JURI
LIBE

COM (03) 75
def.

 Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van Verordening (EG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek

CONT
ITRE
JURI

COM (03) 115
def.

Verslag van de Commissie: Activiteiten van de Europese Unie op het
gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling - Jaarverslag
2002

TOUT
ITRE

COM (03) 124
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: implementatie van het nieuwe geautomatiseerde systeem
voor douanevervoer (ncts)

ITRE
JURI

CONT

COM (03) 125
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Naar een uniforme en effectieve uitvoering van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

PECH COM (03) 130
def.

Mededeling van de Commissie: De ontwikkeling van een actieplan
voor milieutechnologie

ENVI COM (03) 131
def.

Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de beginselen,
prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het
partnerschap voor de toetreding met Bulgarije

COM (03) 142
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de beginselen,
prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het
partnerschap voor de toetreding met Roemenië

COM (03) 143
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité voor de Regio's:
Aanpassing van het beleid op het gebied van e-zakendoen aan de
veranderende omgeving: de lering uit het Go Digital-initiatief en de
toekomstige uitdagingen

CULT
ITRE

COM (03) 148
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over het gemeenschappelijk asielbeleid en de Agenda voor
bescherming (Tweede verslag van de Commissie over de
tenuitvoerlegging van Mededeling COM(2000)755 definitief van 22
november 2000)

AFET
DEVE
LIBE

COM (03) 152
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de gevolgen van de oorlog in Irak voor de sectoren en
vervoer

RETT
ITRE

COM (03) 164
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

44/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de voor 1 mei geplande
overdracht van het presidentschap in Burundi

Brussel, 9 april 2003

De Europese Unie is ingenomen met de aankondiging van president Buyoya dat hij de presidentiële
bevoegdheden op 1 mei zal overdragen aan de vice-president. Het binnen de politieke leiding van Burundi
bereikte akkoord over deze overdracht vormt een waarachtig blijk van het verantwoordelijkheidsgevoel van
de partijen die bij het politiek overgangsproces in Burundi betrokken zijn. Wij moedigen deze partijen aan
spoedig de nieuwe vice-president te kiezen. De aankondiging van president Buyoya is opnieuw een teken
van diens onafgebroken streven naar vrede in Burundi.

De EU moedigt de Burundese politici aan het proces van vrede en verzoening voort te zetten met hetzelfde
gevoel voor nationaal belang en gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke toekomst.

De Europese Raad verwacht dat alle betrokken partijen, in het bijzonder de FDD, onder leiding van de heer
Pierre Nkurunziza, de in 2002 in de verschillende akkoorden over een staakt-het-vuren aangegane
verbintenissen zullen nakomen. In dit verband neemt de EU met bezorgdheid nota van de verklaring van de
FDD van 28 maart en van het FNL van 1 april. Zij roept de FDD op haar verbintenis inzake de volledige en
spoedige toepassing van het op 2 december 2002 ondertekende akkoord betreffende een staakt-het-vuren te
vernieuwen en haar controlemechanisme in te stellen. De EU dringt er ook bij het FNL, onder leiding van
Agathon Rwasa, op aan de gevechten onmiddellijk te staken en de huidige kansen op een door
onderhandelingen tot stand gekomen vredesregeling aan te grijpen.

De Europese Unie is ook verheugd over de aankomst van het team van de waarnemersmissie van de
Afrikaanse Unie en acht de spoedige inzet van de Afrikaanse missie in Burundi onontbeerlijk voor
doeltreffende monitoring van en doeltreffend toezicht op de akkoorden over een staakt-het-vuren. Dit houdt
in dat daadwerkelijk een begin gemaakt wordt met het proces van inkwartiering van de bij het conflict
betrokken gewapende groeperingen. De Europese Unie is ingenomen met het door het centrale orgaan van de
AU uitgebrachte communiqué betreffende de komende aanwezigheid van de Afrikaanse missie in Burundi
en dringt erop aan dat de troepen zo spoedig mogelijk worden ingezet.

De Europese Unie herhaalt haar vaste politieke wil om het overgangsproces in het kader van het
vredesakkoord van Arusha te steunen, opdat in Burundi en in de gehele subregio duurzame vrede,
democratie en ontwikkeling wordt bereikt.

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

__________________
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45/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,

Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije en
Roemenië, alsmede het EVA-land Liechtenstein,
dat lid is van de Europese Economische Ruimte,

betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe
Brussel, 9 april 2003

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië, alsmede het EVA-land Liechtenstein dat lid is van
de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 2003/115/GBVB van 18 februari 2003 houdende wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk
Standpunt 2002/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe. 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.

_______________

46/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de beëindiging van de inter-Congolese dialoog

Brussel, 9 april 2003

De Europese Unie verwelkomt de beëindiging van de inter-Congolese dialoog in Sun City, Zuid-Afrika, op
2 april 2003 als een nieuwe belangrijke stap naar duurzame vrede in de Democratische Republiek Congo en
het hele Grote Meren-gebied.

De Europese Unie brengt hulde aan president Thabo Mbeki van Zuid-Afrika, de speciale gezant van de VN,
de heer Mustafa Niasse, en bemiddelaar Sir Ketumile Masire voor hun succesvolle bemid-
delingsinspanningen.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de Congolese ondertekenende partijen nu de politieke moed en
wijsheid zullen opbrengen om het vredesproces onomkeerbaar te maken door onverwijld de instellingen en
voorzieningen voor de overgang op te zetten, waaronder de overeengekomen veiligheidsregelingen, en
samen te werken voor de wederopbouw van het land en voor een welvarende en democratische toekomst. De
EU bevestigt haar toezegging om politieke en financiële steun te verlenen bij dat proces zolang het door de
partijen volledig wordt geëerbiedigd en uitgevoerd.
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Er moet dringend al het nodige worden gedaan om de spanningen weg te nemen in het oostelijke deel van de
DRC, waar de Ituri-pacificatiecommissie met haar werkzaamheden is begonnen. In dit verband benadrukt de
EU dat het succes van die werkzaamheden een essentiële voorwaarde is voor de verzoening in het land. Alles
moet in het werk worden gesteld om externe druk tijdens haar zittingen te voorkomen.

De Europese Unie verwelkomt Resolutie 1468(2003) van de VN-veiligheidsraad en betuigt haar
onvoorwaardelijke steun aan deze resolutie. De EU is ook ingenomen met het initiatief van president Mbeki
om op 9 april 2003 een topontmoeting te beleggen tussen de presidenten van de DRC, Rwanda en Uganda.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsook de EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

____________________________

47/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de recente slachtpartijen in en rond Drodro, noordoostelijk gedeelte van de DRC
Brussel, 14 april 2003

De Europese Unie veroordeelt krachtig de recente militaire agressie in en rond Drodro, in de regio Ituri, in
het noordoostelijk deel van de Democratische Republiek Congo, die geleid heeft tot de slachting van
honderden burgers. De EU is zeer verontrust over de ernstige humanitaire gevolgen voor de Congolese
bevolking. Zij vraagt alle partijen ervoor te zorgen dat de door het conflict getroffen bevolking toegang krijgt
tot humanitaire hulp en dat degenen die zich aan deze misdaden schuldig hebben gemaakt, onmiddellijk voor
het gerecht worden gebracht.

De EU wijst erop dat door de recente afronding van de inter-Congolese dialoog in Sun City en het akkoord
van Luanda grote vooruitgang is geboekt bij het oplossen van het Congolese conflict, en richt een oproep tot
alle Congolese partijen in de regio om de geboden kans aan te grijpen en mee te werken aan het politieke
proces in hun land en geen geweld meer te plegen.

De Europese Unie verzoekt alle partijen hun volledige medewerking te verlenen aan de Pacificatiecommissie
van Ituri en zich te schikken naar Resolutie 1468 (2003) van de VN-Veiligheidsraad. Zij dringt er bij Uganda
op aan, conform de eerdere verbintenis van het land, al zijn troepen voor 24 april 2003 terug te trekken. De
EU spreekt in dit verband haar voldoening uit over de desbetreffende verklaring van President Mbeki van 9
april 2003. Zij verzoekt tevens alle andere landen in de regio om op gelijke wijze bij te dragen tot vrede en
stabiliteit in het gebied en geen steun meer te verlenen aan de partijen in het conflict.

De Europese Unie steunt de inspanningen van MONUC om de recente wreedheden te onderzoeken en bij te
dragen tot een grotere stabiliteit in de regio, en steunt het in Resolutie 1468 van de VN-Veiligheidsraad
gedane verzoek om de aanwezigheid van MONUC in de regio Ituri te versterken.

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

__________________
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48/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over artikel 23 van de Basiswet van Hongkong

Brussel, 15 april 2003

De Europese Unie:

- is ingenomen met het feit dat de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong acht heeft
geslagen op enkele van de ernstigste punten van zorg die zowel lokaal als internationaal zijn geuit sinds de
publicatie van de discussienota in september 2002, en dat zij heeft laten weten bereid te zijn verdere
wijzigingen van de wetgeving in voorbereiding in overweging te nemen;

- hoopt dat bij de lopende behandeling van de wetgeving in de Wetgevende Raad van Hongkong rekening zal
worden gehouden met de in openbare hoorzittingen geventileerde opvattingen. Het doet de Europese Unie
tevens genoegen te constateren dat in de ontwerp-wetgeving van de Hongkongse regering wordt bepaald dat
zij wordt uitgelegd, toegepast en gehandhaafd conform de bij artikel 39 van de Basiswet beschermde
Internationale Verdragen inzake burgerrechten en politieke rechten, en inzake economische, sociale en
culturele rechten. Ook de invoering van juryrechtspraak voor de meeste van de voorgestelde delicten is een
stap in de goede richting;

- is tevens ingenomen met de schrapping uit de voorgestelde wetgeving van het oorspronkelijk voorgestelde
delict van bezit van opruiende publicaties, evenals van de extraterritoriale toepassing van het delict van
verraad. Er blijft evenwel bezorgdheid bestaan over het feit dat extraterritorialiteit van toepassing kan blijven
op de delicten opruiing, subversie en ijveren voor afscheiding;

- is bezorgd over de mogelijkheid dat de voorgestelde wetgeving de minister van Veiligheid in staat stelt in
het belang van de nationale veiligheid een verbod te stellen op Hongkongse organisaties die
onderorganisaties zijn van op het vasteland verboden organisaties. Daarmee zou de scheidslijn tussen de
rechtsstelsels van Hongkong en het vasteland vervagen en zou de autonomie van Hongkong ondermijnd
kunnen worden;

- is voorts bezorgd over het feit dat de ruime omschrijving van het delict van opruiing de rechten van vrijheid
van meningsuiting, vereniging en vergadering in Hongkong in gevaar zou kunnen brengen;

- onderstreept dat de behandeling van deze wetgeving zal worden beschouwd als een belangrijke toetssteen
voor het beginsel "één land, twee systemen". De Europese Unie is ervan overtuigd dat indien Hongkong
verdere vooruitgang zou boeken op weg naar democratie, dit een waardevolle garantie zou zijn tegen
mogelijk misbruik van de wetgeving inzake de nationale veiligheid;

- herhaalt voorts dat de wetgeving uit hoofde van artikel 23 van grote invloed zal zijn op het imago van
Hongkong en zijn toekomst als internationaal economisch en financieel centrum. De Europese Unie zal dit
vraagstuk op de voet blijven volgen en toezien op de voortgang ervan in de Wetgevende Raad.

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

________________________
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49/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen,

Slovenië, Slowakije en Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië
en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het ICTY
conform Gemeenschappelijk Standpunt 2003/280/GBVB

Brussel, 23 april 2003

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 2003/280/GBVB van 16 april 2003 ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het
mandaat van het ICTY. 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.

________________________

50/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het bombardement door de CNDD-FDD op 17 april 2003

Brussel, 29 april 2003

De EU veroordeelt met klem het bombardement op de burgerwijken van Bujumbura door de troepen van de
CNDD-FDD gedurende de hele dag op 17 april 2003, dat tot doden en gewonden onder onschuldige burgers
heeft geleid.

De EU roept de CNDD-FDD op het op 3 december 2002 ondertekende staakt-het-vuren na te leven en af te
zien van gewelddaden.

De EU herinnert aan haar verklaring van 9 april 2003 over de overdracht van het presidentschap op 1 mei
2003 en roept alle Burundese partijen op hun verbintenissen ten aanzien van de bevordering van het
vredesproces na te komen.

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

_________________
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51/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het onlangs door de LTTE bekendgemaakte voornemen

voorlopig niet meer deel te nemen aan de vredesonderhandelingen in Sri Lanka
Brussel, 14 mei 2003

De EU neemt met bezorgdheid nota van het onlangs door de LTTE bekendgemaakte voornemen voorlopig
niet meer deel te nemen aan de vredesonderhandelingen in Sri Lanka. Zij roept beide partijen op, het
wapenstilstandsakkoord van 22 februari 2002 na te komen. Zij doet een beroep op de LTTE ten volle aan de
besprekingen te blijven deelnemen, en zich ertoe te verbinden de wederopbouwconferentie in Tokio bij te
wonen. Een spoedige normalisering van de leefomstandigheden in Sri Lanka is alleen mogelijk middels een
positieve bijdrage van beide partijen en een geslaagde conferentie in Tokio. Het is op lange termijn in het
belang van alle mensen in Sri Lanka het vredesproces op gang te houden. De EU zegt opnieuw haar steun
voor het vredesproces toe.

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

________________________

52/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de terugtrekking van de Oegandese troepen (People's Defence Forces)

uit de regio Ituri van de DRC
Brussel, 30 april 2002

De Europese Unie onderstreept dat bij het vredesproces in de Democratische Republiek Congo verdere
vorderingen moeten worden gemaakt om te voorkomen dat de door de afsluiting van de inter-Congolese
dialoog in Sun City en de door de Overeenkomst van Luanda geschapen dynamiek verloren gaat. De EU
wijst erop dat Oeganda zich er in Luanda formeel toe verbonden heeft zijn troepen uiterlijk 20 maart 2003
(later door Oeganda verschoven naar 24 april 2003) uit Ituri (DRC) terug te trekken.

De EU acht het van het grootste belang dat Oeganda laat zien dat het zich wil houden aan zijn toezeggingen
in verband met zijn algehele terugtrekking uit Ituri en zich aldus volledig voegt naar Resolutie 1468 (2003)
van de Veiligheidsraad en een krachtige bijdrage levert tot het welslagen van het vredesproces.

Oeganda heeft al eerste signalen gegeven dat het doende is een deel van zijn troepen uit de regio Ituri terug
te trekken. De EU is daarover verheugd maar herhaalt dat Oeganda zijn toezegging gestand moet doen door
zijn troepen onverwijld geheel terug te trekken. Dat dient op een orderlijke manier en in volledige
coördinatie met MONUC te geschieden. Zolang er UDPF-troepen in Ituri zijn, zullen zij verantwoordelijk
worden gehouden voor de veiligheid.
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De Europese Unie doet tegelijkertijd op alle partijen bij het conflict, met name in de regio Ituri, een beroep
om zich te onthouden van acties die ertoe kunnen leiden dat het geweld na de terugtrekking van Oeganda
blijft bestaan of opnieuw uitbarst. Zij roept alle partijen in gelijke mate op volledig met MONUC samen te
werken om de orde en de stabiliteit in de regio in Ituri te herstellen, de toegankelijkheid van de regio voor
humanitaire organisaties te waarborgen, de veiligheid van het leven en de eigendommen van alle burgers te
garanderen en toezicht te houden op de activiteiten van gewapende groeperingen.

_______________________

53/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
met betrekking tot een verklaring van de toetredende landen Cyprus, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië,

de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië, alsmede de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, inzake

het gemeenschappelijk standpunt van de EU betreffende Birma/Myanmar
Brussel, 13 mei 2003

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 2003/297/GBVB betreffende Birma/Myanmar, door de Raad van de Europese Unie op
28 april 2003 vastgesteld op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 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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54/03

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

tegen zijn veroordeling op 8 augustus 2000
Brussel, 7 mei 2003

De EU, die de zaak van nabij is blijven volgen, neemt nota van de beslissing van het Maleisische Hof van
Beroep om de op 8 augustus 2000 uitgesproken schuldigverklaring en veroordeling van Datuk Seri Anwar
Ibrahim, voormalig vice-premier van Maleisië, te bevestigen.

De Europese Unie herinnert aan haar eerdere verklaringen, waarin zij haar diepe bezorgdheid over de
eerlijkheid van de procesgang uitte, en zij spreekt haar ontgoocheling uit over het feit dat het vonnis is
bevestigd.

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

________________________

55/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de moord op ontvoerde bekende personen in Colombia

Brussel, 7 mei 2003

De EU-lidstaten betuigen hun diepste medeleven met de familieleden van de gouverneur van Antioquia, dr.
Guillermo Gaviria Correa, van de vredesadviseur en gewezen minister van Defensie, dr. Gilberto Echeverri
Mejia, en van alle andere slachtoffers van de moorden die op 5 mei in het district Antioquia zijn gepleegd.

De EU-lidstaten veroordelen met grote droefheid deze afgrijselijke moorden en hopen dat alles zal worden
gedaan om de personen die nog in handen van de ontvoerders zijn te beschermen, op grond van het hoogste
goed dat het menselijk leven vertegenwoordigt. In dit verband wijst de EU erop dat ontvoering een misdrijf
is dat als daad van terrorisme wordt erkend, en doet zij een oproep om alle gijzelaars onvoorwaardelijk vrij te
laten.

De EU is ervan overtuigd dat vooral nu een verdere escalatie van het geweld uit den boze is en dat alles moet
worden gedaan om op korte termijn het streven naar een humanitair akkoord te hervatten en via
onderhandelingen een politieke oplossing van het conflict te bereiken.

De EU zegt haar volledige steun toe aan de democratie in Colombia en aan de actieve inzet van de regering
van President Uribe om de rechtsstaat in het hele land te herstellen, ook wat de bestrijding van het terrorisme
betreft.

________________________
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57/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezingen in Jemen

Brussel, 12 mei 2003

De Europese Unie is verheugd over de derde algemene verkiezingen die recentelijk in de Republiek Jemen
zijn gehouden. De verkiezingen werden gekenmerkt door een hoge opkomst en kenden algemeen beschouwd
een eerlijk verloop. Er waren beduidend minder meldingen van geweld dan voorheen.

De Europese Unie wenst de Jemenitische bevolking en regering, alsmede de pas verkozen
vertegenwoordigers, te prijzen wegens de voortgang die gemaakt wordt met de democratisering en
decentralisatie, en betuigt nogmaals haar niet-aflatende steun aan de Republiek Jemen bij het streven naar
duurzame, rechtvaardige en participerende ontwikkeling, waarvan bevordering van de mensenrechten,
democratie, de rechtsstaat en goed bestuur een integrerend deel uitmaakt.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië en de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________

58/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de goedkeuring van een nieuwe grondwet in Qatar

Brussel, 12 mei 2003

De Europese Unie is verheugd over de nieuwe grondwet van Qatar die op 29 april 2003 bij referendum werd
goedgekeurd. De bepalingen in de nieuwe grondwet inzake een gekozen wetgevend lichaam en bescherming
van de individuele rechten en vrijheden vormen een aanzienlijke stap vooruit in het democratiseringsproces.
Opgemerkt zij tevens dat de goedkeuring van de nieuwe grondwet plaatsvond kort nadat er
gemeenteraadsverkiezingen waren gehouden waarbij voor het eerst een Qatarese vrouw werd verkozen voor
een openbare functie.

De EU prijst het democratisch engagement waarvan de bevolking en de regering van Qatar blijk hebben
gegeven en bevestigt opnieuw haar steun voor alle inspanningen om het democratisch proces in dit land te
versterken.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland , Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, alsmede de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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59/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezingen in Nigeria voor de Nationale Vergadering,

de president en de gouverneur
Brussel, 14 mei 2003

De Europese Unie is verheugd dat de presidents-, parlements- en gouverneursverkiezingen in de meeste
delen van Nigeria vreedzaam zijn verlopen en een belangrijke stap vormen voor het democratisch proces in
Nigeria, in de context van de overgang van een militair naar een burgerlijk bestuur.

De Europese Unie erkent dat president Obasanjo op 22 april 2003 door de bevoegde verkiezingsautoriteit is
uitgeroepen tot verkozen president van de Federale Republiek Nigeria, en wij wensen hem te feliciteren. De
president heeft nu een duidelijk mandaat voor zijn tweede termijn.

De Europese Unie heeft ook in positieve zin nota genomen van het feit dat de Nigeriaanse regering onder
meer waarnemers uit de Europese Unie heeft uitgenodigd om efficiënt toe te zien op het verkiezingsproces.

De Europese Unie is bezorgd over de ernstige onregelmatigheden en gevallen van fraude die door de
waarnemingsmissie van de Europese Unie bij de verkiezingen werden vastgesteld en gemeld en die het
verkiezingsproces in de betrokken staten ongeloofwaardig doen overkomen. De Europese Unie beveelt ten
zeerste aan dat passende maatregelen worden genomen, zoals bepaald in de verkiezingswetgeving van
Nigeria, en is ingenomen met de beslissing van alle benadeelde partijen om hun geschillen op vreedzame
wijze binnen het grondwettelijk kader te regelen. Voorts verwacht de EU dat al wie tijdens de
verkiezingscampagne politiek geweld heeft gepleegd, zal worden vervolgd.

De Europese Unie heeft er vertrouwen in dat de Nigeriaanse overheid, nu de verkiezingen van 2003 voorbij
zijn, zich zal blijven concentreren op het democratiseringsproces, teneinde de kwaliteit van de democratie
verder te verbeteren en de verantwoording in Nigeria in de komende periode te doen toenemen.

De Europese Unie neemt er met voldoening nota van dat meer mensen zijn gaan stemmen en met name dat,
voor het eerst, een aanzienlijk deel daarvan vrouwen waren, een duidelijk signaal van het toenemend
democratisch bewustzijn in het land.

De Europese Unie ziet ernaar uit met de pas verkozen president en zijn regering samen te kunnen werken en
hen te steunen bij hun streven naar gestage democratische ontwikkeling en verbeteringen op economisch
gebied.

De toetredende laden Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Klowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië 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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60/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het verloop van de presidentsverkiezingen in Togo

Brussel, 15 mei 2003

De Europese Unie is bezorgd over de recente berichten waarin melding gemaakt wordt van de arrestatie van
leden van de politieke oppositiepartijen, en over de behandeling van leden van Acat-Togo, een plaatselijke
NGO die zich inzet voor de mensenrechten en die in het verleden heeft meegewerkt aan de opstelling van
verslagen voor het Europees Parlement.

Om bij te dragen tot het klimaat dat nodig is voor democratische verkiezingen, dringt de EU er bij de
Togolese autoriteiten op aan zich van willekeurige detentie van activisten van de oppositie te onthouden,
opheldering te verschaffen over de situatie van degenen die gearresteerd zijn en de daadwerkelijke
uitoefening van de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Zij doet een beroep op de autoriteiten ervoor te
zorgen dat mensenrechtenactivisten hun wettige en legitieme activiteiten zonder risico van intimidatie en
onbelemmerd kunnen ontplooien.

De EU dringt er bij de Togolese autoriteiten en alle oppositiepartijen nogmaals op aan ervoor te zorgen dat in
de komende verkiezingen alle kleuren van de politieke regenboog aan bod komen en dat eenieder aan de
verkiezingen kan deelnemen in een sfeer van maximale doorzichtigheid en onafhankelijkheid.

De EU wijst op de beslissende rol van onafhankelijke nationale en internationale waarnemers bij de
verkiezingen. Zij betreurt het dat de Togolese autoriteiten niet hebben kunnen instemmen met een
verkennende missie van de EU en wijst erop dat ten gevolge van deze weigering geen verkiezings-
waarnemingsmissie van de EU naar Togo kan worden gestuurd voor de presidentsverkiezingen op 1 juni.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië 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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62/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de opening van onderhandelingen
tussen de Nepalese regering en de maoïsten

Brussel, 16 mei 2003

De Europese Unie neemt met genoegen kennis van de opening van vredesonderhandelingen tussen de
Nepalese regering en de communistische partij van Nepal (maoïsten). De EU bevestigt haar wens dat een
democratisch politiek proces wordt geopend dat openstaat voor iedereen en dat de onderhandelingen
succesvol verlopen. De recente ontwikkelingen zijn evenwel zorgwekkend; de EU spoort derhalve alle
partijen ertoe aan zich soepel op te stellen en geweld af te zweren.

De EU verheugt zich erover dat de Nepalese regering en de communistische partij van Nepal (maoïsten) zich
er publiekelijk toe hebben verbonden met de nationale mensenrechtencommissie te onderhandelen over een
afzonderlijke overeenkomst over mensenrechten. De EU is van mening dat dit initiatief een belangrijke stap
vormt in het vredesproces en het vertrouwen kan versterken. De EU wenst de uitvoering van deze
overeenkomst te steunen.

De EU blijft steun verlenen aan de inspanningen van de Nepalese regering om de armoede en de
discriminatie aan te pakken en om het openbaar bestuur te verbeteren. Het welslagen van de onder-
handelingen tussen de Nepalese regering en de communistische partij van Nepal (maoïsten) zou een betere
basis scheppen voor de toekomstige samenwerking tussen de EU en de Nepalese regering.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië 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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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 53
Type: http:

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