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Fracties

PPE-DE Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese
democraten

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDD Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

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

29/03 Liefdadigheidsbazaars in december 2003

35/03 Accrediteringscentrum 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

BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN EEN ITALIAANS LID

VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Op zijn plenaire vergadering van 1 september 2003 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming
van de heer

Luciano CAVERI  (ELDR/IT)

in een functie die onverenigbaar is met die van lid van het Europees Parlement, en vastgesteld dat zijn zetel
vacant is.

Het mandaat van het betrokken lid eindigt, overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, op 8 juli 2003.

_______________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 3 september 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Giorgio CALÒ

ter vervanging van  de heer Luciano CAVERI  (ELDR/IT),  met ingang van 3 september 2003.

____________________
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ONTSLAGNEMING VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 mevrouw Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 8 juli 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 1 september 2003 genomen van
deze ontslagneming.

_______________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 1 september 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw María Luisa BERGAZ CONESA

ter vervanging van mevrouw Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES),  met ingang van 24 juli
2003.

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 1 september 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Juan Manuel FERRÁNDEZ LEZAUN

ter vervanging van de heer Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES),  met ingang van 10 juli 2003.

____________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 11.09.2003

Indiener Onderwerp Nr.

Armin Laschet Stopzetting van de inbreukprocedure tegen de
Bondsrepubliek Duitsland wegens het
grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis

P-2606/03

Olivier Dupuis De in Phnom Penh ontvoerde en in een Vietnamese
gevangenis teruggevonden monnik Thich Tri Luc

E-2607/03

Peter Pex Invoering Duitse tolheffing P-2608/03

Albert Maat Producten waarvan de premie-uitbetaling rechtstreeks
gekoppeld is aan de opbrengst per hectare

P-2609/03

Proinsias De Rossa De consument laten betalen voor inlevering van
afgedankte huishoudelijke apparatuur

E-2610/03

Proinsias De Rossa Arbeidstijd en de zaak Simap (zaak C-303/98) van 3
oktober 2000

E-2611/03

Maurizio Turco en anderen De "Crimen Sollicitationis"-instructie van de Hoogste
Congregatie van het Heilig Officie van de Heilige Stoel
om door geestelijken begane seksuele misdrijven in de
doofpot te houden

E-2612/03

Maurizio Turco en anderen De "Crimen Sollicitationis"-instructie van de Hoogste
Congregatie van het Heilig Officie van de Heilige Stoel
om door geestelijken begane seksuele misdrijven in de
doofpot te houden

E-2613/03

Albert Maat Wijngaarden aanleggen met steun uit Europese fondsen E-2614/03

Philip Claeys Nieuwe verantwoordelijkheden voor Commissaris
Verheugen

E-2615/03

Alexandros Alavanos Uitsluiting van feta, ouzo en Kalamon-olijven uit de lijst
van producten met geografische vermelding waarover in
de WHO zal worden onderhandeld

P-2616/03

Emma Bonino Schending van de legaliteit in Libanon P-2617/03

Ole Sørensen Dringende waarschuwing van de Commissie betreffende
salmonella in Deens varkensvlees

P-2618/03

Alexandros Alavanos Verplichtingen van Beiersdorf Hellas als gevolg van
financiering van modernisering

E-2619/03

Richard Howitt Schendingen mensenrechten in Colombia E-2620/03

Piia-Noora Kauppi Verbetering veiligheid consument door aanvullende
markering op basis van particuliere certificering

E-2621/03
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Philip Claeys Betrekkingen met Libië P-2622/03

Gabriele Stauner Taskforces Eurostat E-2623/03

Michel-Ange Scarbonchi Oprichting van een Europees burgerbeschermingskorps E-2624/03

Michel-Ange Scarbonchi Oprichting van een Europees burgerbeschermingskorps E-2625/03

Olivier Dupuis Verzoek om herziening van het ruimtelijke ordeningsplan
voor Lhasa

E-2626/03

Maurizio Turco Gevolg dat is gegeven aan de resolutie over "seksueel
geweld tegen vrouwen, meer in het bijzonder katholieke
zusters"

E-2627/03

Maurizio Turco Gevolg dat is gegeven aan de resolutie over "seksueel
geweld tegen vrouwen, meer in het bijzonder katholieke
zusters"

E-2628/03

Maurizio Turco De affaire Eurostat: verdwijning van documenten uit de
kantoren van OLAF

E-2629/03

Maurizio Turco De affaire Eurostat E-2630/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van rundvlees, vers, gekoeld of
bevroren (cod. 0201) door lidstaten naar Vaticaanstad in
het jaar 1998 - verschillen tussen de cijfers van CATS en
de OESO

E-2631/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van rundvlees, vers, gekoeld of
bevroren (cod. 0201) door lidstaten naar Vaticaanstad in
het jaar 1999 - verschillen tussen de cijfers van CATS en
de OESO

E-2632/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van rundvlees, vers, gekoeld of
bevroren (cod. 0201) door lidstaten naar Vaticaanstad in
het jaar 2000 - verschillen tussen de cijfers van CATS en
de OESO

E-2633/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van rundvlees, vers, gekoeld of
bevroren (cod. 0201) door lidstaten naar Vaticaanstad in
het jaar 2001 - verschillen tussen de cijfers van CATS en
de OESO

E-2634/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van boter en andere vetten en oliën
uit melk, zuivelproducten (cod. 0405) door lidstaten naar
Vaticaanstad in het jaar 1998

E-2635/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van boter en andere vetten en oliën
uit melk, zuivelproducten (cod. 0405) door lidstaten naar
Vaticaanstad in het jaar 1999

E-2636/03
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Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van boter en andere vetten en oliën
uit melk, zuivelproducten (cod. 0405) door lidstaten naar
Vaticaanstad in het jaar 2000

E-2637/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van boter en andere vetten en oliën
uit melk, zuivelproducten (cod. 0405) door lidstaten naar
Vaticaanstad in het jaar 2001

E-2638/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van biet- en rietsuiker en chemisch
zuivere sacharose in vaste vorm (cod. 1701) door lidstaten
naar Vaticaanstad in het jaar 1998

E-2639/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van biet- en rietsuiker en chemisch
zuivere sacharose in vaste vorm (cod. 1701) door lidstaten
naar Vaticaanstad in het jaar 1999

E-2640/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van biet- en rietsuiker en chemisch
zuivere sacharose in vaste vorm (cod. 1701) door lidstaten
naar Vaticaanstad in het jaar 2000

E-2641/03

Maurizio Turco Restituties bij uitvoer van biet- en rietsuiker en chemisch
zuivere sacharose in vaste vorm (cod. 1701) door lidstaten
naar Vaticaanstad in het jaar 2001

E-2642/03

Erik Meijer Schipbreuk Deens vrachtschip 'Karin Cat' door het
schuiven van de lading

E-2643/03

Erik Meijer Vermijden van ongelukken door zeeschepen te laten laden
door gekwalificeerd personeel

E-2644/03

Eija-Riitta Korhola Wijziging van artikel 25, lid 1 van het Protocol van Kyoto
inzake de inwerkingtreding

E-2645/03

Elizabeth Lynne Douaneindeling van stoma-apparatuur P-2646/03

Bart Staes Gebruik van op synthethische wijze nagemaakte pro-
hormonen bij het vetmesten van dieren

P-2647/03

Dirk Sterckx Verlaagd aardgastarief voor de glastuinbouw P-2648/03

Paul Rübig Vergelijking elektriciteitstarieven in het tweede
benchmarkingverslag van de Commissie

E-2649/03

Theresa Villiers Werktijdenrichtlijn E-2650/03

Phillip Whitehead Het inschakelen van de consument bij de
gemeenschappelijke implementatiestrategie voor de
waterkaderrichtlijn 2000/60/EG

E-2651/03

Emma Bonino en anderen Schendingen van de rechtsorde in Libanon E-2652/03

Mario Borghezio Laat Prodi in Europa uitleg geven over de affaire rond
Telekom Srbija

P-2653/03

Anna Karamanou Verkrachting van en handel in vrouwen in Irak P-2654/03
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Daniel Hannan Euronews P-2655/03

Josu Ortuondo Larrea Visserijovereenkomst tussen Spanje en Frankrijk.
Overeenkomst van Arcachon

P-2656/03

Manuel Pérez Álvarez Gezondheid en veiligheid bij onderaannemers E-2657/03

Manuel Pérez Álvarez Allseas Group E-2658/03

Elisabeth Jeggle Regelmatige afgifte van attesten door de dierenarts E-2659/03

Elisabeth Jeggle Controle van ongeldige TÜV-stickers in EU-lidstaten E-2660/03

Ian Hudghton Vermisten op Cyprus E-2661/03

Ian Hudghton De ozonlaag afbrekende stoffen E-2662/03

Ian Hudghton Illegale handel in de ozonlaag afbrekende stoffen E-2663/03

Terence Wynn Industrieproducten uit derde landen E-2664/03

Daniel Hannan Financiering van het Europese burgerschap E-2665/03

Jean Lambert Recyclage van printerpatronen E-2666/03

Jean Lambert Illegale houthandel (Indonesië) en het FLEGT-plan E-2667/03

Brice Hortefeux Prijs van vergoede geneesmiddelen E-2668/03

Cristiana Muscardini ELSA-laboratorium - verkeersveiligheid (CCR Ispra) E-2669/03

Giovanni Pittella Het verbod om tegelijkertijd ingeschreven te staan bij
verschillende instellingen voor hoog onderwijs

E-2670/03

Toine Manders Actieplan Europees betaald voetbal E-2671/03

Chris Davies Toewijzing van slots op luchthavens P-2672/03

Georges Berthu BTW over reparatiewerkzaamheden aan oude gebouwen P-2673/03

María Rodríguez Ramos Toepassing van de vrijwaringsclausule bij invoer in de EU
van mandarijnpartjes in conserven uit China

E-2674/03

Concepció Ferrer EU-subsidie voor trans-Europese netwerken E-2675/03

Ulrich Stockmann Toegang van DHL-Airways tot de VS-markt E-2676/03

Bernd Lange Omzeilen van strengere normen voor uitlaatgassen door
verkeerde type-indeling

E-2677/03

Caroline Jackson Nitratenrichtlijn uit 1991 E-2678/03

Jacques Poos Douane-unie tussen Turkije en de pseudo-staat "Turkse
Republiek Noord-Cyprus"

E-2679/03

Olivier Dupuis Oprichting van een voorlopig bestuur van de Verenigde
Naties in Tsjetsjenië

E-2680/03
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Robert Goebbels Homologatie in België van in Luxemburg behaalde
einddiploma's secundair onderwijs

E-2681/03

Alexandros Alavanos Vervangende leerkrachten en richtlijn 1999/70/EG E-2682/03

Alexandros Alavanos Schepping van nieuwe arbeidsplaatsen in Griekenland E-2683/03

Alexandros Alavanos De problemen van de zigeuners in Griekenland E-2684/03

Alexandros Alavanos Ontwikkeling van werkplaatsen ten behoeve van technisch
onderwijs in Griekenland - Maatregel 5.2 van het Tweede
operationale programma voor onderwijs en basisvorming
van het Derde communautair bestek

E-2685/03

Alexandros Alavanos Inzameling van statistische gegevens E-2686/03

Giovanni Pittella Project tegen kusterosie Marine di Ugento E-2687/03

Toine Manders Verlaging BTW-tarief voor arbeidsintensieve branches E-2688/03

Toine Manders GSM roaming tarieven E-2689/03

Erik Meijer De bevoegdheid van kantons in Zwitserland om zich
zelfstandig te ontwikkelen tot belastingparadijs voor
internationale ondernemingen

E-2690/03

Herbert Bösch Uitgaven voor EURES P-2691/03

Christopher Heaton-Harris Begrotingsrekeningen P-2692/03

Caroline Lucas GGO's P-2693/03

Mathieu Grosch Invoering tolheffing in Duitsland P-2694/03

Raffaele Costa Het Promise-programma P-2695/03

Heinz Kindermann Exportrestituties voor ovoalbuminen P-2696/03

Francesco Fiori Misstanden rond tariefindeling en veterinaire controle bij
invoer van kippen- en kalkoenvlees

P-2697/03

Ingo Schmitt Gehandicaptenbeleid - middelenverstrekking P-2698/03

Uma Aaltonen Status van hulphonden in de Europese Unie P-2699/03

Glenys Kinnock Onderzoek naar de kidnapping van Peter Shaw E-2700/03
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VRAGENUUR(B5-0273/03) 2 en 3 september 2003

20 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Het tragische lot van immigranten die voor de zuidelijke
Atlantische en mediterrane kusten van de Unie door
verdrinking om het leven komen

H-0433/03

Manuel MEDINA ORTEGA Project Ulysses H-0439/03

Alexandros ALAVANOS Standpunt Italiaanse voorzitterschap EU ten aanzien van
illegale immigranten

H-0449/03

Malcolm HARBOUR Concurrentievermogen in de EU H-0435/03

Piia-Noora KAUPPI Voortzetting tijdens het Italiaanse voorzitterschap van het
initiatief eVote ter bevordering van de interactieve
internetdemocratie

H-0437/03

Mihail PAPAYANNAKIS Gevangenen in Irak H-0443/03

María IZQUIERDO ROJO Euromediterrane dialoog en de positie van de vrouw H-0446/03

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Piia-Noora KAUPPI Afschaffing visumplicht voor Russische burgers H-0483/03

Manuel MEDINA ORTEGA Project Ulysses H-0440/03

Paulo CASACA Aanvullend protocol inzake de bescherming van nucleair
materiaal

H-0456/03
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer FISCHLER

Monica FRASSONI Het nationale waterprogramma van Spanje en het evenwicht
van de mediterrane landbouw

H-0432/03

María IZQUIERDO ROJO Nieuwe hervorming van het GLB en probleemgebieden
(doelstelling 1) van de EU

H-0444/03

De Heer NIELSON

Bart STAES Ontwikkelingssteun Congolese landbouw H-0436/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

De moord op de Spaanse Ana Isabel Sánchez Torralba in
Equatoriaal Guinea

H-0452/03

Eija-Riitta KORHOLA "Kyoto-kredieten" en ontwikkelingssamenwerking H-0474/03

Mevrouw WALLSTRÖM

Alexander de ROO Nationaal waterprogramma en instandhouding van de
benedenloop van de Júcar

H-0431/03

Chris DAVIES Ecologisch verantwoord debiet van de Ebro en kaderrichtlijn
water

H-0441/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Totale kosten voor het herstel van de door de ramp met de
Prestige teweeggebrachte milieuschade

H-0434/03

Alexandros ALAVANOS Gevaar voor de gezondheid van de inwoners van Athene door
de grote concentraties NO2 en microdeeltjes in de lucht

H-0457/03

Ari VATANEN NATURA 2000, aanwijzing van gebieden H-0470/03

_____________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
September I - 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 32 7 24 2 0 1 0 de heer ANTONIONE

Commissie 53 13 40 5 0 0 0 de heer PATTEN
de heer VITORINO
de heer FISCHLER
de heer NIELSON
mevrouw WALLSTRÖM

Totaal 85 20 64 7 0 1 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

9/2003 332.931 Kathalijne BUITENWEG, Andrew
DUFF, Christopher HEATON-
HARRIS, Michiel van HULTEN en
Helle THORNING-SCHMIDT

Recht van het Europees Parlement om zijn zetel vast te
stellen

02.06.2003 02.09.2003 148

10/2003 333.582 Richard CORBETT Artikel 289 van het EG-Verdrag en artikel 189 van het
EGA-Verdrag

06.06.2003 06.09.2003 153

11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ en Marie-
France STIRBOIS

Wijziging van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van
2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

12.06.2003 12.09.2003 16

12/2003 333.585 José RIBEIRO E CASTRO, Ole
KRARUP, Per GAHRTON, Martin
CALLANAN en Patricia McKENNA

De volgende IGC en de noodzaak om in de Europese
Unie de democratie te eerbiedigen

16.06.2003 16.09.2003 19

13/2003 333.618 Jonathan EVANS, John BOWIS,
Christopher HEATON-HARRIS,
Philip BRADBOURN en Neil
PARISH

De zetel van het Europees Parlement in Straatsburg 18.06.2003 18.09.2003 89

                                                     
1 Situatie op 04.09.2000
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14/2003 333.620 Marco CAPPATO, Paulo CASACA,
Carlo FATUZZO, Ulla SANDBÆK en
Michiel van HULTEN

Een democratisch en vrij Iran 13.06.2003 13.09.2003 21

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Het uitroepen van Lampedusa tot natuurpark en het
oprichten van asielzoekerscentra buiten de grenzen van
de Europese Unie

30.06.2003 30.09.2003 10

16/2003 335.426 Othmar KARAS Het houden van een Europees referendum over de EU-
grondwet (constitutioneel verdrag)

01.09.2003 01.12.2003 18
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 BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

DAUL
(PPE-DE)

Consumptiemelk: Oostenrijk, Finland en
Zweden, verlenging van de
uitzonderingsregeling tot 30 april 2009
(wijz. verord. (EG) 2596/97)

AGRI (P) 08.09.03 C5-0324/03

DAUL
(PPE-DE)

Boekhoudkundig informatienet
betreffende de inkomens en de
bedrijfseconomische positie van
landbouwbedrijven in de EEG

AGRI (P) 08.09.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fraudebestrijding: bescherming
financiële belangen van de Gemeenschap,
actieprogramma

BUDG (A) 11.09.03 C5-0312/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserijovereenkomst EG/Mozambique:
periode van 1 januari 2004 t/m 31
december 2006

BUDG (A) 11.09.03 C5-0354/03

FÄRM
(PSE)

Stabiliteitspact Zuid-Oosteuropa:
rechtskader financiële steun, MINUK en
OHR,(wijz. verord. (EG) 1080/2000)

BUDG (A) 11.09.03 C5-0325/03

GUY-QUINT
(PSE)

Ondernemerschap in Europa - Groenboek BUDG (A) 11.09.03 C5-0380/03

KUCKELKORN
(PSE)

Europees Agentschap voor maritieme
veiligheid (wijz. verord. (EG) 1406/2002)

BUDG (A) 11.09.03 C5-0393/03

TURCHI
(UEN)

Trans-Europese telematicanetwerken:
IDABC-programma, levering aan
overheidsdiensten, ondernemingen en
burgers

BUDG (A) 11.09.03 C5-0310/03

WYNN
(PSE)

Budgettering van het Europees
Ontwikkelingsfonds (EOF)

BUDG (A) 11.09.03

PPE-DE-Fraktie Ontwikkelingssamenwerking:
gedecentraliseerde samenwerking, 2004-
2006 (verl. en wijz. verord. (EG)
1659/98)

BUDG (A) 11.09.03 C5-0319/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ELDR-Fraktie Ontwikkelingssamenwerking:
bevordering gelijkheid mannen en
vrouwen

BUDG (A) 11.09.03 C5-0367/03

ELDR-Fraktie Boekhoudkundig informatienet
betreffende de inkomens en de
bedrijfseconomische positie van
landbouwbedrijven in de EEG

BUDG (A) 11.09.03

SØRENSEN
(ELDR)

Eigen middelen: aanpassing financiële
regelingen (wijz. verord. 1150/2000/EG)

CONT (A) 09.09.03 C5-0326/03

SØRENSEN
(ELDR)

Communautair douanewetboek:
behandeling, controle en informatie over
risico's (wijz. verord. (EEG) 2913/92)

CONT (A) 09.09.03 C5-0345/03

KUHNE
(PSE)

Europese Conventie over de toekomst
van de EU: eensluidend advies van het
EP voor de kwijting 2002

CONT (P) 09.09.03 C5-0406/03

KRONBERGER
(NI)

Wegvervoer: zware vrachtvoertuigen en
in rekening brengen van
infrastructuurvoorzieningen (wijz. richtl.
1999/62/EG)

ENVI (A) 09.09.03 C5-0351/03

PSE-Fraktie Consumentenbescherming: oneerlijke
handelspraktijken (wijz. richtl.
84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG)

ENVI (A) 09.09.03 C5-0288/03

EDD-Fraktie OTO onderzoek, zesde kaderprogramma
2002-2006: financiering
onderzoeksprojecten (wijz.besch.
2002/834/EG)

ENVI (A) 09.09.03 C5-0349/03

PSE-Fraktie Consumentenbescherming:
grensoverschrijdende inbreuken,
samenwerking consumentenbescherming

ENVI (A) 09.09.03 C5-0335/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Bescherming van dieren tijdens vervoer
(wijz. richtl. 64/432/EG, 93/119/EEG,
herz. richtl.)

ENVI (A) 09.09.03

FLORENZ
(PPE-DE)

Afvalstoffen: kwantitatieve en
kwalitatieve preventie en recycling.
Mededeling

ENVI (P) 09.09.03 C5-0385/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

FRAHM
(GUE/NGL)

Protocol bij het Verdrag betreffende
grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand
(POP's)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0318/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Milieu: persistente organische
verontreinigende stoffen (wijziging van
richtlijnen 79/117/EEG en 96/59/EG)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0273/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Milieu: Verdrag van Stockholm inzake
persistente organische verontreinigende
stoffen

ENVI (P) 09.09.03 C5-0315/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, financieringsinstrument voor het
milieu (wijz. verord. 1655/2000/EG)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0309/03

KRONBERGER
(NI)

Kwaliteit van de lucht: arseen, cadmium,
kwik, nikkel en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen

ENVI (P) 09.09.03 C5-0331/03

NOBILIA
(UEN)

Levensmiddelen: voedings- en
gezondheidsclaims (wijz. richtl.
2000/13/EG)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0329/03

SOMMER
(PPE-DE)

Voedselveiligheid: voorschriften voor
diervoederhygiëne

ENVI (P) 09.09.03 C5-0175/03

STURDY
(PPE-DE)

Bestrijdingsmiddelenresiduen:
maximumgehalten (uitzondering op
richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG,
86/363/EEG)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0108/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Luchtverontreiniging: handel in
broeikasgasemissierechten, Protocol van
Kyoto

ENVI (P) 09.09.03 C5-0355/03

PPE-DE-Fraktie Milieu: eisen inzake ecologisch ontwerp
voor energieverbruikende producten
(wijz. richtl. 92/42/EEG)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0369/03

PPE-DE-Fraktie Gefluoreerde broeikasgassen ENVI (P) 09.09.03 C5-0397/03

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Asiel en migratie: verzamelen en
analyseren van communautaire
statistieken, actieplan

FEMM (A) 11.09.03 C5-0371/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GUE-NGL-Fraktie Bevolking en ontwikkeling: 10 jaar na de
VN-Conferentie van Caïro

FEMM (A) 10.09.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Ontwikkelingssamenwerking:
bevordering gelijkheid mannen en
vrouwen

FEMM (P) 10.09.03 C5-0367/03

DOORN
(PPE-DE)

Mededingingsbeleid. 32ste verslag 2002 JURI (A) 11.09.03 C5-0424/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Levensmiddelen: voedings- en
gezondheidsclaims (wijz. richtl.
2000/13/EG)

JURI (A) 11.09.03 C5-0329/03

OREJA
(PPE-DE)

Gemeenschappelijke belastingregeling
moedermaatschappijen en
dochterondernemingen verschillende
lidstaten

JURI (A) 11.09.03 C5-0427/03

THORS
(ELDR)

OTO onderzoek, zesde kaderprogramma
2002-2006: financiering
onderzoeksprojecten (wijz.besch.
2002/834/EG)

JURI (A) 11.09.03 C5-0349/03

FOURTOU
(PPE-DE)

Communautair douanewetboek:
behandeling, controle en informatie over
risico's (wijz. verord. (EEG) 2913/92)

JURI (P) 11.09.03 C5-0345/03

GARGANI
(PPE-DE)

Automobielindustrie: goedkeuring
motorvoertuigen, aanhangwagens en
systemen (herschikte versie)

JURI (P) 11.09.03 C5-0320/03

GEBHARDT
(PSE)

Consumentenbescherming:
grensoverschrijdende inbreuken,
samenwerking consumentenbescherming

JURI (P) 11.09.03 C5-0335/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Consumentenbescherming: oneerlijke
handelspraktijken (wijz. richtl.
84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG)

JURI (P) 11.09.03 C5-0288/03

MILLER
(PSE)

Interne markt: strategie, prioriteiten
2003-2006. Mededeling

JURI (P) 11.09.03 C5-0379/03

MARINHO
(PSE)

Asiel: regeling internationale
bescherming. Mededeling

LIBE (P) 09.09.03 C5-0373/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PUERTA
(GUE/NGL)

Visserij: extra kosten n.a.v. ultraperifere
ligging Azoren, Madeira, Canarische
eilanden, Guyana, Réunion

RETT (A) 10.09.03 C5-0390/03

VERMEER
(ELDR)

Bescherming van dieren tijdens vervoer
(wijz. richtl. 64/432/EG, 93/119/EEG,
herz. richtl.)

RETT (A) 10.09.03

PSE-Fraktie Diensten van algemeen belang.
Groenboek

RETT (A) 10.09.03 C5-0376/03

COCILOVO
(PPE-DE)

Wegvervoer: zware vrachtvoertuigen en
in rekening brengen van
infrastructuurvoorzieningen (wijz. richtl.
1999/62/EG)

RETT (P) 10.09.03 C5-0351/03

COSTA
(ELDR)

Veiligheidsgordels en
bevestigingssystemen van
motorvoertuigen

RETT (P) 10.09.03 C5-0282/03

COSTA
(ELDR)

Bevestigingspunten voor
veiligheidsgordels

RETT (P) 10.09.03 C5-0286/03

KOCH
(PPE-DE)

Zitplaatsen en hoofdsteunen in
motorvoertuigen

RETT (P) 10.09.03 C5-0283/03

PSE-Fraktie Europees Agentschap voor maritieme
veiligheid (wijz. verord. (EG) 1406/2002)

RETT (P) 10.09.03 C5-0393/03

PSE-Fraktie Vervoer over zee en veiligheid op zee:
overdracht van vracht- en
passagiersschepen tussen registers binnen
de EG

RETT (P) 10.09.03 C5-0366/03
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

 De globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten
en de Gemeenschap (voor de periode 2003-2005)

ECON
EMPL
ITRE
JURI

COM (03) 286
def.

Verslag van de Commissie: Antwoorden van de lidstaten op het
Jaarverslag 2001 van de Rekenkamer

BUDG
CONT

COM (03) 324
def.

 Verslag van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging van richtlijn
96//34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de
UNICE, het CEEP en het EVV  gesloten raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof

FEMM
EMPL

COM (03) 358
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een
sterkere Europese farmaceutische industrie in dienst van de patiënt -
Een oproep tot actie

ITRE
ENVI

COM (03) 383
def.

Mededeling van de Commisie aan de Raad en het Europees
Parlement over medische hulpmiddelen

ENVI COM (03) 386
def.

Mededeling van de Commissie: Synthese van de jaarlijkse
activiteitenverslagen 2002 van de DG's en diensten

CONT
TOUT
AFCO

COM (03) 391
def.

Mededeling van de Commissie: De weg effenen voor een nieuw
nabuurschapsinstrument

AFET
BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 393
def.

Verslag van de Commissie aan de begrotingsautoriteit over de stand
van de algemene-begrotingsgaranties op 31 december 2002

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 396
def.

Mededeling van de Commissie: een nieuw partnerschap met
Zuidoost-Azië

DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 399
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Jaarverslag van de Commissie over de
stand en het beheer van het Garantiefonds in het begrotingsjaar 2002

CONT
BUDG

COM (03) 405
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's betreffende Belemmeringen voor een brede toegang tot de
nieuwe diensten en toepassingen van de informatiemaatschappij via
open platforms op het vlak van digitale televisie en mobiele
communicatie van de 3e generatie

ITRE COM (03) 410
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Algemene Evaluatie van door de Gemeenschap
overeenkomstig de verordening over gedecentraliseerde
samenwerking gefinancierde activiteiten

BUDG
CONT
DEVE

COM (03) 412
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Speciale administratieve regio Macau: derde jaarverslag -
2002

ITRE
AFET

COM (03) 415
def.

Mededeling van de Commissie: Verslag aan de met kwijting belaste
autoriteit met een samenvatting van het aantal en de soorten
uitgevoerde interne controles in 2002, de gedane aanbevelingen en
het gevolg dat aan die aanbevelingen is gegeven (artikel 86, lid 4, van
Verordening nr. 1605/2002 van de Raad)

CONT COM (03) 422
def.

Verslag van de Commissie (Bureau voor humanitaire hulp - ECHO)
Jaarverslag 2002

AFET
CONT
DEVE

COM (03) 430
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad inzake de uitvoering van de door de toetredende landen
aangegane verbintenissen in het kader van de
toetredingsonderhandelingen over hoofdstuk 21 - Regionaal beleid en
coördinatie van structurele instrumenten

AFET
RETT

COM (03) 433
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Onderzoekers in de Europese Onderzoekruimte: Een
beroep, meerdere loopbanen

CULT
EMPL
ITRE

COM (03) 436
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in
2002

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 444
def.



OFFICIËLE STUKKEN32

Bulletin 22.09.2003 - NL- PE 332.928

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comite en aan het Comite
van de Regio's : Het leren van talen en de taalverscheidenheid
bevorderen: actieplan 2004 - 2006

BUDG
CULT

COM (03) 449
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

76/03

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, over het besluit van de Raad houdende uitvoering van

Gemeenschappelijk Standpunt 2003/297/GBVB betreffende Birma/Myanmar
(Brussel, 27 juni 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 het besluit van de Raad
houdende uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/297/GBVB betreffende Birma/Myanmar, dat
de Raad van de Europese Unie op 28 april 2003 op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie heeft vastgesteld. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit besluit van
de Raad overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

______________________

77/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in het oosten van de
Democratische Republiek Congo

Brussel, 27 juni 2003

De Europese Unie is ingenomen met de vooruitgang die is geboekt bij het opzetten van de operatie
ARTEMIS en over de eerste tekenen van stabilisatie in Bunia. In het bijzonder neemt zij er met voldoening
nota van dat er sinds 24 juni 2003 geen wapens meer te zien zijn in de stad.

De EU veroordeelt met klem de recente militaire confrontaties in Noord-Kivu, met name de aanvallen van de
RCD/Goma, die een ernstige schending van de staakt-het-vuren-overeenkomst en een bedreiging voor het
politieke proces in de Democratische Republiek Congo vormen. Zij herinnert aan de ondertekening, op
19 juni 2003, van de verbintenis van Bujumbura door de regering van de DRC, de RCD/Goma en de RCD-
ML, en spoort de partijen ertoe aan deze onverwijld en onvoorwaardelijk uit te voeren.

De EU herhaalt haar dringende oproep aan de regeringen van de DRC, Rwanda en Uganda om zich te
onthouden van iedere handeling die de situatie in Noord-Kivu nog meer kan destabiliseren. Zij verzoekt alle
partijen met klem de akkoorden van Lusaka, Luanda en Pretoria, alsmede de plannen inzake
troepenscheiding van Kampala en Harare strikt te eerbiedigen. De betrokken regeringen moeten hun invloed
op de gewapende groepen in het oosten aanwenden, teneinde hen er eveneens toe te brengen om deze
akkoorden te eerbiedigen, ten volle met de MONUC samen te werken en de toegang van humanitaire
organisaties te waarborgen. De EU toont zich bezorgd over het gevaar van een ernstige escalatie van het
conflict in de DRC en de gevolgen daarvan voor het Gebied van de Grote Meren. De EU herinnert eraan dat
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zij, ingevolge de conclusies van de Raad van 16 juni 2003, vastbesloten is op coherente wijze gebruik te
maken van al haar instrumenten, ook inzake politieke actie en hulp.
De EU bevestigt haar engagement om het vredesproces in de DRC, alsook de vrede en de stabiliteit in de
hele regio, te ondersteunen.

De EU herhaalt haar oproep aan de partijen te Kinshasa om de onderhandelingen over de laatste nog te
regelen kwesties in de eerstkomende dagen af te ronden, opdat de overgangsregering zonder verder uitstel
kan worden geïnstalleerd. De EU betuigt haar volledige steun aan de bemiddelingspogingen die momenteel
onder auspiciën van de Verenigde Naties worden ondernomen, en waarbij haar Speciale Vertegenwoordiger
voor het Gebied van de Grote meren is betrokken.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Sowakije en
Tsjechië sluiten zich bij deze verklaring aan.

_________________________

78/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie op mediagebied in Rusland
Brussel, 7 juli 2003

De Europese Unie heeft nota genomen van het besluit van de Russische autoriteiten om een eind te maken
aan de uitzendingen van het televisiestation TVS. Zij is verontrust over deze maatregel.

Naar de EU heeft begrepen, hebben commerciële overwegingen een rol gespeeld in dat besluit. Wat ook de
redenen voor de sluiting van het station zijn, de gevolgen ervan zijn negatief voor de pluraliteit van de
media, die een van de fundamentele waarden is waarop het partnerschap EU/Rusland is gebaseerd. De EU
hoopt dat de Russische autoriteiten maatregelen zullen treffen om de pluraliteit en de onafhankelijkheid van
de media te steunen en te versterken.

De EU hoopt tevens dat de voorgestelde wijzigingen van de mediawet er niet toe zullen leiden dat de
journalisten worden beperkt in hun mogelijkheden om volledig en correct verslag uit te brengen over de
aanstaande parlements- en presidentsverkiezingen. De EU verwacht van de Russische autoriteiten dat zij de
wet op federaal, regionaal en lokaal niveau op transparante en niet-discriminerende wijze zullen uitvoeren.

De toetredende landen Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië, 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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79/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de vrijlating door de Maleisische autoriteiten van zes personen
die werden vastgehouden krachtens de wet op de binnenlandse veiligheid

Brussel, 1 juni 2003

De Europese Unie verheugt zich erover dat de Maleisische autoriteiten op 1 en 12 juni 2003 zes politieke
activisten hebben vrijgelaten, die sinds april 2001 krachtens de wet op de binnenlandse veiligheid gevangen
zaten. De Europese Unie verheugt zich tevens over de verklaring van de Maleisische regering dat zij bereid
is de conclusies in overweging te nemen van de studie van de Suhakam, de Nationale Maleisische
Commissie voor de mensenrechten; deze eist met name intrekking van de wet op de binnenlandse veiligheid
en aanneming van een nieuwe wetgeving die conform de relevante beginselen en instrumenten van de
Verenigde Naties dient te zijn. De Europese Unie wacht met belangstelling een herziening af van de huidige
bepalingen betreffende een beroep op de wet op de binnenlandse veiligheid.

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.

________________________

80/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vorming van een overgangsregering

in de Democratische Republiek Congo
Brussel, 1 juli 2003

De Europese Unie is ingenomen met de vorming van de overgangsregering van nationale eenheid in de
Democratische Republiek Congo. Dit is een zeer belangrijke stap in het vredesproces in Congo en is de
bekroning van de inter-Congolese dialoog en van de akkoorden van Sun City en Pretoria vormt.

De Europese Unie verzoekt de nieuwe regering de nodige maatregelen te treffen om de in de akkoorden van
Pretoria van 17 december 2002 vastgelegde doelstellingen van de overgangsperiode te verwezenlijken, met
name het organiseren van vrije, transparante verkiezingen op alle niveaus die moeten leiden tot een
democratisch grondwettelijk bestel en de oprichting van een geherstructureerd en geïntegreerd nationaal
leger.

De Europese Unie is bereid met concrete initiatieven steun te verlenen aan de inspanningen van de
overgangsregering en haar bij te staan bij de wederopbouw van een stabiele Congolese staat die de veiligheid
van het Congolese volk, de nationale verzoening en de stabiliteit in de regio kan waarborgen.
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De Europese Unie is verheugd over de inspanningen die de speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties, de heer Moustapha Niasse, in de inter-Congolese dialoog geleverd heeft
om de weg te bereiden voor de vorming van de nieuwe regering, en spreekt andermaal haar bereidheid uit
om met de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie te werken aan de organisatie van een internationale
conferentie over de vrede in het gebied van de Grote Meren.

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.

______________________

81/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Haïti
Brussel, 10 juli 2003

De Europese Unie is zeer bezorgd over het ontslag van de dienstdoend directeur-generaal van de nationale
politie van Haïti, de heer Jean Robert Faveur, en over de omstandigheden waarin dit ontslag heeft
plaatsgevonden. De gedetailleerde toelichtingen die de heer Faveur over zijn ontslag heeft verstrekt, te weten
de belemmeringen en beperkingen die de politieke autoriteiten aan de goede uitvoering van zijn taak hebben
gesteld, doen ernstige vragen rijzen over de daadwerkelijke vastberadenheid van de regering van Haïti om de
neutraliteit en de professionalisering van de politie te waarborgen. Deze twijfel wordt trouwens bevestigd
door de context waarin de benoeming van een nieuwe dienstdoend directeur-generaal van de nationale
politie, mevrouw Jocelyne Pierre, heeft plaatsgevonden, namelijk zonder passend overleg met de speciale
missie van de OAS ter versterking van de democratie in Haïti.

De Europese Unie memoreert, zoals in haar voorgaande verklaringen over Haïti, haar gehechtheid aan de
waarden van democratie en de rechtsstaat, als leidend beginsel voor haar betrekkingen met derde landen;
deze waarden vormen de kern van het partnerschap met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille
Oceaan, en de Europese Unie is van oordeel dat het bestaan van een neutrale politie ten dienste van de
veiligheid van alle burgers een van de essentiële grondslagen van de rechtsstaat is zonder welke
democratische instellingen niet normaal kunnen werken.

Ondanks de verlenging op 10 januari 2003 van de maatregelen tot gedeeltelijke opschorting van haar hulp
aan Haïti handhaaft de Europese Unie een belangrijke samenwerking die de bevolking rechtstreeks ten goede
komt en zal zij deze vastberaden voortzetten. De Europese Unie blijft ook bereid deel te nemen aan een
programma voor technische bijstand aan politie en justitie op voorwaarde dat de autoriteiten voldoende
waarborgen bieden voor het herstel van orde, veiligheid en de rechtsstaat.
De toetredende landen Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië, alsmede 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.

__________________
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82/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,

de toetredende landen Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, de Slowaakse Republiek en Slovenië,

de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië 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, 9 juli 2003

De toetredende landen Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta,
Polen, de Slowaakse Republiek en Slovenië, 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 2003/428/GBVB van de Raad van 27 juni 2003
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende
intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/402/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.

________________________

83/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de inwerkingtreding
van Protocol nr. 13 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden
Brussel, 14 juli 2003

De Europese Unie is verheugd over de inwerkingtreding, op 1 juli 2003, van Protocol nr. 13 bij het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden.

Dit Protocol stelt onder alle omstandigheden een verbod op de doodstraf, ook voor misdrijven die in
oorlogstijd of bij acute oorlogsdreiging worden gepleegd. Er zal geen afwijking op of voorbehoud bij
Protocol nr. 13 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens worden toegestaan. Op de dag van
vandaag hebben 41 van de 45 lidstaten van de Raad van Europa het Protocol ondertekend, terwijl dat
nauwelijks een jaar geleden, op 3 mei 2002 in Vilnius voor ondertekening door de lidstaten van de Raad van
Europa werd opengesteld.

Over de afschaffing van de doodstraf, mede ten aanzien van feiten die worden gepleegd in oorlogstijd of bij
acute oorlogsdreiging, dient beraad plaats te vinden in de ruimere context van de mondiale tendens om over
te gaan tot universele afschaffing van de doodstraf.
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De Europese Unie verzoekt de lidstaten van de Raad van Europa die zulks nog niet hebben gedaan, met klem
om Protocol nr. 13 te ondertekenen en Protocol nr. 6 houdende afschaffing van de doodstraf in vredestijd te
bekrachtigen. Voorts spreekt de Europese Unie de hoop uit dat Japan en de Verenigde Staten, die de
waarnemersstatus in de Raad van Europa genieten, zich aangemoedigd zullen voelen stappen te overwegen
om tot afschaffing van de doodstraf te komen.

De Europese Unie herhaalt haar reeds lang geleden uitgesproken krachtige veroordeling van de doodstraf
onder alle omstandigheden; naar onze mening wordt door deze straf afbreuk gedaan aan de menselijke
waardigheid, wordt het niveau van gewelddadigheid erdoor verhoogd en gaat er geen extra afschrikkende
werking van uit. Daarom hebben alle landen van de Europese Unie de doodstraf afgeschaft. Er zij in dit
verband op gewezen dat de internationale gemeenschap de toepassing van de doodstraf heeft uitgesloten bij
de oprichting van internationale strafhoven en tribunalen die bevoegd zijn voor de berechting van de
gruwelijkste misdrijven, zoals genocide en misdrijven tegen de menselijkheid.

In de landen die aan de doodstraf vasthouden, streeft de EU naar een geleidelijke beperking van het
toepassingsgebied en naar naleving van de strikte voorwaarden voor de toepassing ervan, zoals opgenomen
in verschillende internationale instrumenten betreffende de mensenrechten, alsook naar de instelling van een
moratorium op terechtstellingen, teneinde de doodstraf volledig af te schaffen. De EU herhaalt haar
verontrusting over het ter dood veroordelen van personen die bij het plegen van het misdrijf jonger waren
dan 18 jaar.

De Europese Unie streeft ernaar de doodstraf uit de wetten en praktijken van alle landen van de wereld te
laten verdwijnen, zowel in vredestijd als in oorlogstijd.

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.

_____________________

85/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de meest recente militaire aanvallen in Bujumbura (Burundi)
Brussel, 10 juli 2003

De Europese Unie maakt zich ernstige zorgen over de verheviging van de vijandelijkheden in Burundi en
roept de oorlogvoerende partijen op de strijd onmiddellijk te staken, de grootste terughoudendheid aan de
dag te leggen en in alle omstandigheden de veiligheid te garanderen van de burgerbevolking die reeds veel
geleden heeft door het uitblijven van een vreedzame regeling voor het Burundese conflict.

Er bestaat geen militaire oplossing voor het Burundese drama: onderhandelingen en naleving van de
gemaakte afspraken vormen de enige manier om de vrede te herstellen waarnaar de bevolking zo hevig
verlangt.

De Europese Unie spoort de overgangsregering en de Palipehutu-FNL van Agathon Rwasa aan hun goede
wil te tonen en eindelijk een constructieve dialoog aan te knopen die tot vredesonderhandelingen leidt.
De Europese Unie verzoekt de overgangsregering en de CNDD-FDD van Pierre Nkurunziza onmiddellijk
consciëntieus het staakt-het-vuren van 2 december 2002 na te leven en de nodige inspanningen te leveren om
de knelpunten op te lossen.
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De Europese Unie roept ook alle actoren in de regio op af te zien van elke vorm van steun aan de partijen in
het Burundese conflict en de wil van het Burundese volk om de vrede te herstellen, te respecteren.

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.

____________________

86/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over artikel 23 van de basiswet van Hongkong
Brussel, 16 juli 2003

De Europese Unie:

- neemt nota van het besluit van de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong tot
verlenging van de raadplegingstermijn voor de aanneming van een wet betreffende de nationale
veiligheid ter uitvoering van artikel 23 van de basiswet;

- is verheugd over de toezegging van de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong om
te blijven ijveren voor een consensus op dit punt en om acht te slaan op de punten van zorg die zijn
geuit aangaande het behoud van de rechten van vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering
in Hongkong;

- is tevens verheugd over de schrapping in het wetsvoorstel van de bepalingen betreffende het verbod op
plaatselijke organisaties die afhangen van om redenen van nationale veiligheid op het vasteland
verboden organisaties; het betreft hier één van de belangrijkste punten van zorg, getuige eerdere
verklaringen van de EU.
De invoering van het begrip bescherming van het "openbaar belang", met het daaraan gekoppelde
vereiste dat elke huiszoeking van de politie op bevel van een rechter moet plaatsvinden, is eveneens
een stap in de goede richting, met name wat betreft de bescherming van de persvrijheid en het vrije
verkeer van informatie;

- is van oordeel dat de recente besluiten van de regering van de Speciale Administratieve Regio
Hongkong weer rust kunnen helpen brengen in het politieke klimaat van de regio;

- betuigt opnieuw haar steun aan het beginsel "een land, twee systemen", alsmede aan het behoud van
de bijzondere status van Hongkong en de eerbiediging van de mensenrechten en de vrijheden die zijn
burgers genieten, bekrachtigd door de basiswet van de Speciale Administratieve Regio;

- merkt op dat de gebeurtenissen van de laatste dagen hebben aangetoond dat de bevolking van
Hongkong vaart wil zetten achter het proces dat zal leiden tot de verwezenlijking van het uiteindelijke
doel van de basiswet, namelijk de verkiezing, door middel van algemene verkiezingen, van het hoofd
van de uitvoerende macht en van de leden van de Wetgevende Raad. De EU koestert de hoop dat de
regering van de Speciale Administratieve Regio rekening zal houden met die verwachtingen;

- bevestigt haar voornemen om de verdere ontwikkelingen op de voet te volgen.

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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87/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vredesproces in Somalië

Brussel, 15 juli 2003

De Europese Unie begroet met instemming de ondertekening op 5 juli, door alle Somalische leiders die in
Kenia aanwezig waren, van een document waarin de grondbeginselen zijn vastgelegd voor de overgang van
de tweede naar de derde fase van de conferentie van Mbaghathi, alsmede voor de federale overgangsregering
van Somalië voor vier jaar. Daarnaast betoont de EU zich ingenomen met het feit dat het document
vervolgens bij acclamatie door de plenaire vergadering van de Conferentie is goedgekeurd. Dit strookt
volledig met de conclusies van de Raad van de EU over Somalië van 22 juli 2002.

De Europese Unie neemt er met voldoening nota van dat er nogmaals aanzienlijke meningsverschillen tussen
de Somalische leiders zijn overbrugd, dankzij hun wil om tot een compromis te komen en de geduldige en
doeltreffende bemiddeling van het technisch comité van de IGAD onder voorzitterschap van de Keniaanse
speciale vertegenwoordiger, ambassadeur Kiplagat.

De Europese Unie doet een dringend beroep op alle Somalische leiders die nog niet naar Kenia hebben
kunnen terugkeren, dit onverwijld te doen, zodat de Conferentie tot de derde en laatste fase kan overgaan.
Voorts verzoekt de EU alle Somalische leiders zich te onthouden van iedere actie die de conferentie kan
verstoren, in het bijzonder van iedere schending van het akkoord van Eldoret van 27 oktober 2002
betreffende de stopzetting van de vijandelijkheden.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de toekomst van het verzoeningsproces in de handen van de
Somaliërs blijft liggen. Derhalve verzoekt zij alle Somalische leiders op korte termijn een definitief
compromis te sluiten, opdat de vrede en de stabiliteit in het land hersteld kunnen worden, en er een eind kan
komen aan tien jaar conflict, die het Somalische volk onmetelijk veel leed hebben berokkend.

De Europese Unie is ertoe bereid haar volle ondersteuning te verlenen aan de door de IGAD gesteunde
vredesconferentie, alsmede aan een algemeen en evenwichtig vredesakkoord en de, voor alle betrokken
partijen openstaande, instellingen die met de uitvoering van dat akkoord zijn belast.

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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88/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de Buthanese vluchtelingen in Nepal
Brussel, 18 juli 2003

Als belangrijke partner bij de ontwikkeling van Bhutan en Nepal en als belangrijkste financier van de
Bhutanese vluchtelingenkampen in Nepal, acht de Europese Unie het bemoedigend dat de partijen na lange
jaren van onderhandelingen een akkoord hebben bereikt over de verificatie van een eerste groep van 12.000
personen die in het kamp van Khudunabari verblijven.

De Europese Unie deelt echter de bedenkingen bij de procedures en de resultaten van het verificatieproces,
zulks in verband met de onzekerheid omtrent de juridische status - waaronder de burgerschapsrechten - van
70,5% van de vluchtelingen die beschouwd worden als personen die Bhutan vrijwillig hebben verlaten. De
Europese Unie is ook bezorgd over het ontbreken van een adequate beroepsprocedure.

De Europese Unie nodigt beide partijen uit om zo spoedig mogelijk over te gaan tot de repatriëring of de
integratie van de vluchtelingen, met volledige eerbiediging van het internationale recht en de mensenrechten.
De Europese Unie acht het met name van belang dat de partijen de UNHCR of een andere internationale
organisatie met vergelijkbare ervaring als raadgever en onafhankelijke en onpartijdige waarnemer bij dit
proces betrekt, teneinde een correcte behandeling van alle nog te verifiëren gevallen en van alle ingestelde
beroepen te garanderen.

Om dit proces te vergemakkelijken wordt de partijen gevraagd om transparante terugkeer-/
reïntegratieplannen op te stellen waarin onder meer rekening wordt gehouden met de kwesties van
burgerschap, huisvesting, landbouwgrond en terugkeervergoedingen, en die zowel van toepassing zijn op
vluchtelingen die naar Bhutan willen terugkeren als op degenen die in Nepal willen blijven. Zoals gezegd is
de Europese Unie bereid om passende financiële hulp te bieden voor de reïntegratie en rehabilitatie van de
vluchtelingen.

De Europese Unie benadrukt dat de eerbiediging van het internationale recht en van de mensenrechten een
van de pijlers is waarop de samenwerking van de Unie met Nepal en Bhutan en met alle andere
ontwikkelingspartners van de EU gebaseerd is.

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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89/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de militaire opstand die op 16 juli 2003 heeft plaatsgevonden

in Sao Tomé en Principe
Brussel, 18 juli 2003

De EU spreekt haar scherpe veroordeling uit over de militaire opstand die op 16 juli heeft plaatsgevonden op
Sao Tomé en Principe.

De EU wijst elke anticonstitutionele machtsgreep af en onderstreept haar gehechtheid aan het beginsel van
de rechtsstaat en de democratische procedures als enige middelen om tot een andere regering te komen.

De EU is verheugd over de verklaringen van het voorzitterschap van de Afrikaanse Unie en van de
gemeenschap van Portugeestalige landen, die de militaire opstand veroordelen en een oproep doen tot het
herstel van de constitutionele orde.

De EU spoort de betrokken militairen aan alle ministers en andere gevangenen vrij te laten, zich van de
opstand te distantiëren en de rechtsstaat en de democratie in Sao Tomé en Principe te herstellen zonder
gebruik te maken van geweld.

De toetredende landen Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië, 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.

________________________

90/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
 over de ontwikkeling van de situatie op de Salomonseilanden

Brussel, 28 juli 2003

De Europese Unie heeft de ontwikkeling van de situatie op de Salomonseilanden van nabij gevolgd.
Stabiliteit en duurzame ontwikkeling in het zuidelijke gedeelte van de Stille Oceaan zijn belangrijke EU-
doelstellingen. Aangezien de regering en het parlement van de Salomonseilanden de politie-interventie die
wordt voorbereid door de lidstaten van het Forum van de eilanden in de Stille oceaan volledig steunen, is de
EU begonnen zorgvuldig en op een constructieve wijze te bestuderen welke steun zij verder kan verlenen aan
een hernieuwde donoroperatie voor het overkoepelende langetermijnprogramma voor de stabilisatie van de
Salomonseilanden.

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

___________________



ALGEMENE INFORMATIE44

Bulletin 22.09.2003 - NL- PE 332.928

92/03

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

Brussel, 28 juli 2003

De Europese Unie veroordeelt de herhaalde schendingen van het op 17 juni 2003 in Accra ondertekende
akkoord over het staakt-het-vuren en beschouwt deze schendingen, die onnoemelijk lijden van de
burgerbevolking veroorzaken, als een ernstige belemmering voor een positieve afronding van het
vredesproces.

De Europese Unie spoort de regering van Liberia en de rebellengroepen LURD en MODEL aan onverwijld
een alomvattend vredesakkoord te ondertekenen in het kader van de door de ECOWAS geleide
vredesbesprekingen, die volgens plan op maandag 28 juli hervat zullen worden. Zij spoort alle partijen aan
boven hun eigen belangen uit te stijgen en de uitdaging aan te nemen van een echt partnerschap voor de
wederopbouw van een stabiel en democratisch Liberia.

De Europese Unie vestigt de aandacht op de ernst van de humanitaire situatie in Liberia en op de dringende
noodzaak hulp te verlenen. Zij herinnert de ondertekenaars van het akkoord over het staakt-het-vuren aan
hun verplichting het internationaal humanitair recht na te leven, de mensenrechten te eerbiedigen, ervoor te
zorgen dat humanitaire acties bescherming krijgen en het humanitair personeel onbelemmerde toegang te
verlenen tot het grondgebied dat zij controleren.

De Europese Unie beklemtoont het belang van een zo spoedig mogelijke inzet van de buffer/internationale
stabilisatiemacht. Tegelijk met de inzet van deze macht dient het onmiddellijk aftreden van President Taylor
plaats te vinden.

De Europese Unie is bereid steun voor een dergelijke macht te overwegen.

De Europese Unie spoort de buurlanden van Liberia aan geen acties te ondernemen die geïnterpreteerd
kunnen worden als acties ter ondersteuning of aanmoediging, in enigerlei andere vorm, van de voortzetting
van het gewapend conflict.

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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93/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de militaire opstand in Manilla
Brussel, 1 augustus 2003

De Europese Unie is verheugd over de vreedzame beëindiging van de militaire opstand op 27 juli in Makati,
Manilla.

Zij complimenteert de Filipijnse regering met haar snelle reactie die tot het herstel van de orde heeft geleid.
De EU is ook verheugd over de mededeling van President Gloria Macapagal Arroyo dat er onafhankelijke
commissies zullen worden ingesteld om de onderliggende oorzaken van de mislukte militaire opstand in
Makati te analyseren en de bomaanslagen in Davao te onderzoeken.

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.

________________________

94/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het ad hoc mensenrechtentribunaal voor in Oost-Timor gepleegde misdrijven
Brussel, 6 augustus 2003

De Europese Unie is ingenomen met de oprichting van het ad hoc mensenrechtentribunaal voor Oost-Timor.
Deze eerste stap is van cruciale betekenis geweest om degenen die zich in 1999 in Oost-Timor schuldig
hebben gemaakt aan schending van de mensenrechten voor de rechter te kunnen brengen, en beantwoordde
tevens aan de wensen van de Veiligheidsraad van de VN.

De processen, die op 5 augustus werden afgesloten met de laatste uitspraak van het ad hoc tribunaal, hebben
echter geen recht laten geschieden en geen onderbouwd relaas van de gewelddadigheden opgeleverd.

Het is voor de EU een teleurstelling dat door de aanklagers niet alle bewijsmateriaal is overgelegd, meer
bepaald niet datgene waarvan melding is gemaakt in de verslagen van de VN-onderzoekers en van de
Indonesische nationale enquêtecommissie mensenrechten (KPP - HAM), als zouden elementen uit het leger,
van de politie en van het civiel bestuur plaatselijke milities betaald, getraind en geholpen hebben. Bovendien
had het openbaar ministerie geen beambten van UNAMET noch leden van onafhankelijke
waarnemersmissies, en slechts enkele schaarse "slachtoffergetuigen" uit Oost-Timor opgeroepen.

Deze gebreken in de rechtsgang doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van de eindbeslissingen, die niet in
verhouding staan tot de ernst van de gepleegde misdrijven.

De EU wenst te benadrukken  dat als eenieder die zich schuldig heeft gemaakt aan grove schendingen van de
mensenrechten ter verantwoording wordt geroepen, dit het vertrouwen in de justitie zal versterken en
verzoening in de hand zal werken. Daarom dienen de Indonesische justitiële autoriteiten er absoluut voor te
zorgen dat de procedure in hoger beroep volgens de internationale rechtsnormen verloopt en dat de
uitspraken aan het transparantiebeginsel voldoen.
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Voorts wordt de Indonesische regering aangemaand om gevolg te geven aan de aanbevelingen betreffende de
hervorming van het justitiële bestel, die vervat zijn in het verslag van de speciale rapporteur van de VN over
de onafhankelijkheid van rechters en advocaten. Tevens worden de bevoegde autoriteiten aangespoord om de
nodige maatregelen te treffen ter verbetering van de rechtsgang in verdere processen over schending van de
mensenrechten, zoals de Tanjung Priok-zaken.

De EU betreurt het dat de zaak Sander Thoenes niet voor het ad hoc tribunaal is gebracht en dringt er
nogmaals op aan dat de daders van deze moord onverwijld overeenkomstig de internationale regels worden
berecht.

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.

________________

95/03

Verklaring van het Voorzitterschap, namens de Europese Unie,
over het hervormingsproces in Turkije

Brussel, 31 juli 2003

De EU is bijzonder ingenomen met het laatste hervormingspakket dat door het Turkse parlement is
aangenomen en waarmee Turkije laat zien dat het ernaar blijft streven om te voldoen aan de politieke criteria
van Kopenhagen.

Het pakket lijkt het hervormingsproces te verdiepen en te verbreden, doordat het verscheidene prioriteiten
van het partnerschap voor de toetreding bestrijkt, zoals burgerlijke controle over het leger, bestrijding van
foltering, en uitoefening van de fundamentele vrijheden. In het volgende periodiek verslag van de
Commissie zal dieper op de inhoud van het pakket worden ingegaan, en de Europese Raad zal de geboekte
vooruitgang in december 2003 evalueren.

In Kopenhagen heeft de Europese Raad zijn waardering uitgesproken voor de vastbeslotenheid van de
Turkse regering om verdere stappen te zetten op de weg naar hervorming en heeft hij de regering verzocht de
resterende tekortkomingen op het gebied van de politieke criteria spoedig weg te werken.
In Thessaloniki heeft de Europese Raad zich ingenomen getoond met de toezegging van de Turkse regering
het hervormingsproces voort te zetten, en met name het resterende wetgevingswerk uiterlijk eind 2003 af te
ronden.

In het licht van het bovenbedoelde pakket moedigt de Europese Unie de Turkse autoriteiten aan het
hervormingsproces energiek voort te zetten, niet alleen door wetgeving uit te vaardigen, maar ook door er
daadwerkelijk uitvoering aan te geven.

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, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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96/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het vredesproces in Sudan
Brussel, 8 augustus 2003

De Europese Unie is ingenomen met de hervatting op 10 augustus van de vredesbesprekingen onder
auspiciën van de IGAD over Sudan.

De EU acht de tijd rijp om definitieve compromissen over de openstaande sleutelkwesties te sluiten en tot
een alomvattend akkoord te komen om een eind te maken aan het conflict en het lijden van de
burgerbevolking in Sudan.

De Europese Unie doet een beroep op de partijen actief met de bemiddelaars van de IGAD onder leiding van
de Keniaanse speciale gezant samen te werken teneinde een alomvattende oplossing te bereiken die
gebaseerd is op strikte inachtneming van de rechtsstaat en volledige eerbiediging van de mensenrechten en
de fundamentele vrijheden om aan het verlangen naar vrede en welvaart van alle Sudanese burgers binnen
een verenigd Sudan tegemoet te komen.

De Europese Unie prijst de centrale rol van de lidstaten van de IGAD, met name van Kenia, als bemiddelaar
en bevestigt opnieuw haar volledige en blijvende steun voor het IGAD-vredesproces.

De Europese Unie verzekert de partijen dat zij bereid is hen bij te staan bij de uitvoering van de
vredesovereenkomst, en Sudan te begeleiden op de weg naar vredesopbouw, democratie en ontwikkeling.

De Europese Unie verheugt zich erover dat de beëindiging van de vijandelijkheden en het addendum inzake
het verificatie- en monitoringteam met nog eens drie maanden zijn verlengd, en is bereid het
toezichtsmechanisme te steunen.

De Europese Unie dringt er bij de partijen op aan hun verbintenissen uit hoofde van de ondertekende
overeenkomsten volledig na te leven.

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

______________________
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97/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de mogelijke bouw van een hoge observatietoren in Bagan
Brussel, 7 augustus 2003

De EU is verheugd over de opneming van de historische culturele plaats Bagan op de indicatieve
werelderfgoedlijst.

De EU is evenwel zeer bezorgd over het besluit van de Birmese autoriteiten om in Bagan een observatietoren
te bouwen, en over de gevolgen hiervan voor de erfgoedstatus van Bagan. De EU benadrukt dat deze bouw
in strijd zou zijn met de erkende internationale normen inzake de instandhouding van plaatsen van historisch
belang.

In het licht van de mogelijke gevolgen van dit project voor Bagan doet de EU een beroep op de Birmese
autoriteiten om de implicaties van de bouw van deze toren voor het cultureel erfgoed van Birma te
onderzoeken.

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: 49
Type: http:

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