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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
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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:

48/03 Regeling inzake het gebruik van dienstauto's door de leden van het Europees
Parlement - Verlenging van het besluit van het Bureau van 24 september 2003

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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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op zijn vergadering van 18 december 2003 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat

de heren Adam BIELAN,
Michal  KAMIŃSKI,
Marcin LIBICKI en
Aleksander SZCZYGŁO

als waarnemers zijn toegetreden tot de UEN-Fractie, met ingang van 18 december 2003.
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 05.01.2004

Indiener Onderwerp Nr.

Gerhard Schmid Invoering van mobiele douaneteams in de Bondsrepubliek
Duitsland na de toetreding van de Tsjechische Republiek
tot de Europese Unie

E-3570/03

Gerhard Schmid Bedreiging van een beschermd watergebied door
installaties in een andere lidstaat

E-3571/03

Graham Watson Lloyds of London E-3572/03

Graham Watson Europese Overeenkomst inzake het verzenden van
verzoeken om rechtsbijstand

E-3573/03

Graham Watson Europese Overeenkomst inzake het verzenden van
verzoeken om rechtsbijstand

E-3574/03

Michl Ebner Europese gehandicaptenkaart E-3575/03

Michl Ebner Europese gehandicaptenkaart E-3576/03

Michl Ebner Milieuvriendelijke dieselbrandstof E-3577/03

Michl Ebner Milieuvriendelijke dieselbrandstof E-3578/03

Christoph Konrad Jachtseizoen voor zwarte kraaien in de EU E-3579/03

Proinsias De Rossa EU-wetgeving inzake arbeidstijden E-3580/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Garnaalvisserij rond de Svalbard Eilanden E-3581/03

Yasmine Boudjenah Betrokkenheid van multinationale ondernemingen bij
conflicten

E-3582/03

Vraag geannuleerd E-3583/03

Ria Oomen-Ruijten Ontvangen van aanvullend antwoord E-3584/03

Mogens Camre Geheim gehouden rapport van het EUMC inzake
antisemitisme onder mohammedanen

E-3585/03

Mario Borghezio Eu-geld voor een Italiaans bedrijf waar Romano Prodi iets
mee van doen heeft

E-3586/03

Koenraad Dillen Antisemitismerapport Europees Observatorium voor
racismebestrijding

E-3587/03

José Ribeiro e Castro Mozambique - verkiezingen E-3588/03

José Ribeiro e Castro Syrië - Amerikaanse sancties E-3589/03
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José Ribeiro e Castro Iberisch-Amerikaanse top - conclusies en vooruitzichten E-3590/03

José Ribeiro e Castro Ivoorkust - opflakkering van de oorlog E-3591/03

Karl-Heinz Florenz Milieuaspecten van statiegeld op blik in Duitsland E-3592/03

Baroness Sarah Ludford Kosten van paspoorten in de lidstaten van de Europese
Unie

E-3593/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Verordening (EG) nr. 258/97 betreffende nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten; het in
de handel brengen van noni in de EU

P-3594/03

Claude Moraes Handicaps P-3595/03

Brigitte Langenhagen EU-grenscontroles E-3596/03

Glyn Ford Europees Jaar van de Gehandicapten E-3597/03

Claude Moraes Europees Jaar van de Gehandicapten E-3598/03

Armando Cossutta Internet tegen betaling E-3599/03

Roberto Bigliardo Luchtverkeer over Brussel - Uitbreiding van de
luchthaven Zaventem

E-3600/03

Elly Plooij-van Gorsel Buy American Act E-3601/03

Anne Van Lancker Artikel 51 van de Europese Grondwet E-3602/03

José Ribeiro e Castro Voormalige militairen in de Portugese overzeese
gebiedsdelen - handicaps

E-3603/03

José Ribeiro e Castro Oost-Timor - Noodhulp E-3604/03

Michl Ebner Gunstige vervoersvoorwaarden voor vrachtauto's E-3605/03

Michl Ebner Gunstige vervoersvoorwaarden voor vrachtauto's E-3606/03

Olivier Duhamel Waarnemingscentrum in Wenen E-3607/03

Marco Pannella en anderen Schending door Griekenland van de rechten van de Çam-
minderheid

E-3608/03

Giovanni Pittella en anderen Sturen van EU-waarnemers naar Venezuela E-3609/03

Jan Mulder Omzeilen van de importtarieven voor suiker E-3610/03

Camilo Nogueira Román Legalisering van immigratie E-3611/03

Camilo Nogueira Román De oorlog van Berlusconi tegen illegale immigratie E-3612/03

Camilo Nogueira Román De tragische dood van immigranten aan de Europese
kusten en de verantwoordelijkheid van de Europese Unie
en de lidstaten

E-3613/03

Esko Seppänen Teelt van zoete lijsterbes E-3614/03
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Esko Seppänen Visserij op anadrome zalm E-3615/03

Esko Seppänen Vaststelling van de visserijquota voor de nieuwe lidstaten E-3616/03

Ioannis Marinos Discriminerende maatregelen tegen de Griekse inwoners
van Imvros en Tenedos (Turkije)

P-3617/03

Stavros Xarchakos Bouwcoöperaties in Griekenland P-3618/03

Miquel Mayol i Raynal Uitbreiding van de luchthaven van Son Sant Joan (Palma
de Mallorca - Balearen)

P-3619/03

Antonios Trakatellis Toepassing van een mathematische formule bij de
toewijzing van overheidsopdrachten

E-3620/03

Antonios Trakatellis Clofeen in levensmiddelen uit verschillende Griekse
regio's

E-3621/03

Stavros Xarchakos Kosten 'gratis' onderwijs in Griekenland E-3622/03

Ioannis Marinos Discriminatie Griekse bewoners Turkse eilanden Imvros
en Ténedos

E-3623/03

Charles Tannock Standaardisering van nationale identiteitsbewijzen E-3624/03

Charles Tannock Standaardisering van nationale identiteitsbewijzen E-3625/03

Marianne Thyssen Openstellen van de arbeidsmarkten in de lidstaten E-3626/03

Marianne Thyssen Toegang tot de arbeidsmarkt voor nieuwe EU-burgers en
niet-EU-burgers

E-3627/03

Camilo Nogueira Román TGV-verbinding tussen Galicië en Portugal in het kader
van het Europese groei-initiatief

E-3628/03

Camilo Nogueira Román TGV-verbinding tussen Galicië en de rest van Spanje en
de Franse grens

E-3629/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Niet-bestede middelen van de structuurfondsen E-3630/03

Proinsias De Rossa Overleg met liefdadigheidsorganisaties met betrekking tot
het voorstel BTW te gaan heffen op postdiensten

E-3631/03

Camilo Nogueira Román Verklaringen van André Sapir, de adviseur van
Commissievoorzitter Prodi, over het cohesiebeleid van de
Unie

E-3632/03

Camilo Nogueira Román Steun van de Italiaanse premier Berlusconi aan de bouw
van een muur door Israël op Palestijns grondgebied

E-3633/03

José Ribeiro e Castro Kaapverdië - bijzondere status bij de EU E-3634/03

José Ribeiro e Castro Kaapverdië - bijzondere status bij de EU E-3635/03

Salvador Jové Peres Hervorming van de GMO voor olijfolie P-3636/03
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Torben Lund Werkomgeving van werknemers die in aanraking komen
met conserveringsmiddelen

E-3637/03

Michl Ebner Belasting met schadelijke stoffen in het Wipp- en
Eisacktal (Oostenrijk en Italië)

E-3638/03

Michl Ebner Belasting met schadelijke stoffen in het Wipp- en
Eisacktal (Oostenrijk en Italië)

E-3639/03

Herbert Bösch en Johannes
Swoboda

Opheffing van rechtstreekse grensoverschrijdende
spoorwegverbindingen

E-3640/03

Antonios Trakatellis Verschillende definities van bos in een Grieks
wetsvoorstel en in de verordening "Forest Focus"

E-3641/03

Baroness Sarah Ludford Eurobarometerenquête E-3642/03

Salvador Jové Peres Herziening van de GMO voor olijfolie E-3643/03

Salvador Jové Peres Herziening van de GMO voor olijfolie E-3644/03

Salvador Jové Peres en Pedro
Marset Campos

Akkoord EU-Marokko E-3645/03

Salvador Jové Peres en Pedro
Marset Campos

Akkoord EU-Marokko E-3646/03

Erik Meijer Vertraging van uitdieping en verbreding van de rivier de
Maas ten noorden van Maastricht als gevolg van bezwaren
tegen ondershandse grindwinning

E-3647/03

Erik Meijer Het verlangen van het internationale goederenvervoer per
spoor naar vervanging van nationale
spoorbeveiligingssystemen door de Europese standaard
ECTS

E-3648/03

Erik Meijer Sterke stagnatie bij uitkeringen door Internationale
Organisatie voor Migratie in Genève ten behoeve van het
project Duitse compensatie dwangarbeid

E-3649/03

Erik Meijer Het uitsterven van de iberische lynx in het natuurgebied
Sierre Morena in Andalusië als gevolg van de aanleg van
een groot stuwmeer en het falen van compensatie

E-3650/03

Cees Bremmer en Bartho Pronk Slechte arbeidsomstandigheden van au pairs in Nederland E-3651/03

Dana Scallon Stamcellen en stamcellijnen P-3652/03

Jean-Louis Bernié Interpretatiegids voor de vogelrichtlijn P-3653/03

Ioannis Marinos Vervalsing van eurobiljetten en -muntstukken E-3654/03

Ioannis Marinos Vervalsing van eurobiljetten en -muntstukken E-3655/03

Salvador Jové Peres Import van gerst van hoge kwaliteit van GN-code 1003 00 E-3656/03
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Giovanni Procacci Opslag van nucleair afval P-3657/03

Glyn Ford Dag tegen pesten op het werk - maatregelen in de
toekomst

E-3658/03

Glyn Ford Vrij verkeer van goederen en diensten E-3659/03

Olivier Dupuis Rampzalige gezondheidstoestand van kinderen in
Tsjetsjenië

P-3660/03

Konrad Schwaiger en Karl von
Wogau

Invoer van champignonconserven uit China E-3661/03

Glyn Ford Rundvlees uit Botswana, wildstand en duurzame
ontwikkeling

E-3662/03

Paulo Casaca Niet gepubliceerde studies over biologische landbouw E-3663/03

Glenys Kinnock Reproductieve gezondheid van vrouwen E-3664/03

Nelly Maes Niet-confessionele organisaties E-3665/03

Mario Mantovani Gezondheidszorg en vrij verkeer van patiënten P-3666/03

Ilda Figueiredo Aanleg stuwdam in de benedenloop van de Sabor P-3667/03

María Sornosa Martínez en María
Valenciano Martínez-Orozco

Aantasting flora en fauna door uitbreiding van de haven
van Altea

E-3668/03

María Sornosa Martínez Apenboerderij van Camarles E-3669/03

Joost Lagendijk en Arie Oostlander Uitbreiding samenwerking in de strijd tegen terrorisme E-3670/03

Joost Lagendijk en Arie Oostlander Uitbreiding samenwerking in de strijd tegen terrorisme E-3671/03

Ilda Figueiredo Situatie bij Sorefame E-3672/03

Ilda Figueiredo Communautaire steun voor de multinational Gerry Weber E-3673/03

Ilda Figueiredo Textiel en kleding E-3674/03

Ilda Figueiredo Situatie van de Portugese micro-ondernemingen en
KMO's

E-3675/03

Ilda Figueiredo Petitie van de CNASTI E-3676/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Prato

E-3677/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Terni

E-3678/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Pesaro

E-3679/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Florence

E-3680/03



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 15

Bulletin 12.01.2004 - NL- PE 338.108

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Pisa

E-3681/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Ancona

E-3682/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Carrara

E-3683/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Livorno

E-3684/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Macerata

E-3685/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Massa

E-3686/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Pistoia

E-3687/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Perugia

E-3688/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit hoofde van het
programma Ecos-Ouverture voor de gemeente Siena

E-3689/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit het DAPHNE-programma
voor de gemeente Florence

E-3690/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit het DAPHNE-programma
voor de gemeente Pesaro-Urbino

E-3691/03

Roberta Angelilli Aanpassing van de subsidies uit het DAPHNE-programma
voor de gemeente Siena

E-3692/03

Armin Laschet Niet-gepubliceerde studie over het antisemitisme van het
EUMC

P-3693/03

Baroness Sarah Ludford Profielen van terroristen P-3694/03

Margrietus van den Berg TV van CSP in Azië en Latijns-Amerika P-3695/03

Anna Karamanou Evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen aan
het besluitvormingsproces

P-3696/03

Luigi Vinci Repatriëring van Turkse vluchtelingen naar Turkije P-3697/03

Torben Lund Overtreding van het verbod op vissen met drijfnetten en
van de habitat-richtlijn

E-3698/03

Dana Scallon Doelstelling 1-gebieden in Connacht (Ulster) E-3699/03
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Marco Pannella en anderen Het verdonkeremanen van het onderzoek naar
antisemitisme in Europa door de Europese
waarnemingspost voor verschijnselen van racisme en
vreemdelingenhaat (EUMC)

E-3700/03

Marco Pannella en anderen Het onttrekken van voor de Palestijnse Nationale
Autoriteit bestemde EU-gelden

E-3701/03

José Ribeiro e Castro Gemengde Commissie EG-Macao - tiende bijeenkomst E-3702/03

Ulla Sandbæk HIV en steun van de Commissie voor de ontwikkeling van
een betaalbare microbicide

P-3703/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Terni

E-3704/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Ancona

E-3705/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Carrara

E-3706/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Firenze

E-3707/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Livorno

E-3708/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Macerata

E-3709/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Massa

E-3710/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Perugia

E-3711/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Pesaro

E-3712/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Pisa

E-3713/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Prato

E-3714/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Siena

E-3715/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
Altener II-programma voor de gemeente Pistoia

E-3716/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Massa

E-3717/03
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Paul Rübig Ecologische vormgeving van energieverbruikende
producten

E-3718/03

Cristiana Muscardini Evaluatie gevaar zink E-3719/03

Cristiana Muscardini Aanpassing van Richtlijn 97/24/EG aan de technische
vooruitgang

E-3720/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Carrara

E-3721/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Firenze

E-3722/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Livorno

E-3723/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Macerata

E-3724/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Ancona

E-3725/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Pesaro

E-3726/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Pisa

E-3727/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Pistoia

E-3728/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Prato

E-3729/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Siena

E-3730/03

Roberta Angelilli Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het
SAVE II-programma voor de gemeente Terni

E-3731/03

Olivier Dupuis Vietnam P-3732/03

Constanze Krehl Initiatieven van de sociale partners in het kader van de
regionale structuurontwikkeling in Saksen

E-3733/03

Johanna Boogerd-Quaak Hoge legeskosten verblijfskaart E-3734/03

Vragen geannuleerd E-3735/03

tot E-374703

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma LIFE III voor de gemeente
Prato

E-3748/03
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Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma LIFE III voor de gemeente
Massa

E-3749/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma LIFE III voor de gemeente
Firenze

E-3750/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Terni

E-3751/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Ancona

E-3752/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Firenze

E-3753/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Livorno

E-3754/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Macerata

E-3755/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Perugia

E-3756/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Pesaro

E-3757/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Pisa

E-3758/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Pistoia

E-3759/03

Roberta Angelilli Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit
hoofde van het programma "Jumelage van steden 2000"
voor de gemeente Siena

E-3760/03

Astrid Thors Verplichting tot het afmaken van paarden wegens gebruik
van nandrolon

P-3761/03
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Konstantinos Hatzidakis Procedures van de Commissie tegen Griekenland voor
schending van de communautaire wetgeving in de
telecommunicatiesector

E-3762/03

Christopher Huhne Klinische proeven E-3763/03

Alexander de Roo Spaans programma voor waterbeheer: prijs van het
overgehevelde water en terugvordering van fondsen

E-3764/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Carrara

E-3765/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Florence

E-3766/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Livorno

E-3767/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Macerata

E-3768/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Massa

E-3769/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Perugia

E-3770/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Pistoia

E-3771/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Prato

E-3772/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Siena

E-3773/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Terni

E-3774/03

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo-programma ten behoeve van de
gemeente Ancona

E-3775/03

Christopher Huhne VS-GAAP P-3776/03
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Miquel Mayol i Raynal Massagraven uit de Spaanse burgeroorlog E-3777/03

Jürgen Zimmerling bescherming recht op privacy E-3778/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Terni

E-3779/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Carrara

E-3780/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Florence

E-3781/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Livorno

E-3782/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Macerata

E-3783/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Massa

E-3784/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Perugia

E-3785/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Pesaro

E-3786/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Pisa

E-3787/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Pistoia

E-3788/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Prato

E-3789/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Siena

E-3790/03
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Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
actieprogramma voor civiele bescherming voor de
gemeente Ancona

E-3791/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelen in verband met subsidies uit hoofde
van het programma "Leonardo da Vinci" voor de
gemeente Pesaro-Urbino

E-3792/03

Roberta Angelilli Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het
programma "Leonardo da Vinci" voor de gemeente Pisa

E-3793/03

Chris Davies Afgifte van visserijcertificaten E-3794/03

Chris Davies Het halen van de VN-streefcijfers voor duurzame visserij E-3795/03

Chris Davies Marine Stewardship Council E-3796/03

Chris Davies Duurzame visserij E-3797/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Ancona

E-3798/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Pisa

E-3799/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Pistoia

E-3800/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Prato

E-3801/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Siena

E-3802/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Terni

E-3803/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Perugia

E-3804/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Carrara

E-3805/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Florence

E-3806/03
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Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Livorno

E-3807/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Macerata

E-3808/03

Roberta Angelilli Informatie over de aanwending van de subsidies uit
hoofde van het programma "Cultuur 2000" door de
gemeente Massa

E-3809/03

Mogens Camre EU-voorschriften inzake het terugzetten van gezonde vis P-3810/03

Cristiana Muscardini Verspreiding van androgene alopecia E-3811/03

Gabriele Stauner Programma Tempus in Roemenië E-3812/03

Maurizio Turco Gerechtelijk onderzoek door het parket van Venetië naar
het gebruik van communautaire subsidies aan de
landbouwbouwsector

E-3813/03

Maurizio Turco Gerechtelijk onderzoek door het parket van Palermo naar
een fraude van 6,5 miljoen euro ten nadele van de
Europese Unie

E-3814/03

Maurizio Turco Gerechtelijk onderzoek door het parket van Salerno naar
een fraude van 30 miljoen euro ten nadele van de
Europese Unie

E-3815/03

Maurizio Turco Gerechtelijk onderzoek door het parket van Lecce naar
een fraude van 6 miljoen euro ten nadele van de Europese
Unie

E-3816/03

Stavros Xarchakos Betaling van tolgeld op de Attiki-weg in Athene E-3817/03

Stavros Xarchakos Voorwaarden voor het verwerven van pensioenen in
Griekenland

E-3818/03

Stavros Xarchakos Verkeer van privéwagens in Griekenland met
communautaire nummerborden

E-3819/03

Elspeth Attwooll Aansluiting op stroomnet en waterleiding E-3820/03

Joan Vallvé Gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven van
Eivissa (Ibiza) voor het milieu

E-3821/03

Miquel Mayol i Raynal Ernstige gevolgen voor habitats en soorten van
communautair belang op Mallorca

E-3822/03

Olivier Dupuis Opheffing van het aanhoudingsmandaat van Interpol tegen
Zakajev

E-3823/03

Cristiana Muscardini Het merk van oorsprong voor invoer E-3824/03
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Ilda Figueiredo Gesloten mijnen E-3825/03

Ilda Figueiredo Milieuproblemen voor kleine en middelgrote
veehoudersbedrijven

E-3826/03

Ilda Figueiredo Financiering van het Europese "Carrefour"-netwerk en de
Europese "Info Centers"

E-3827/03

Camilo Nogueira Román De werf van Izar de Fene in Galicië en eventuele
hernieuwing van de vergunning om koopvaardijschepen te
bouwen

E-3828/03

Camilo Nogueira Román Het melkquotasysteem na de EU-uitbreiding: toegestane
productie in Galicië

E-3829/03

Juan Ferrández Lezaun Aanbesteding infrastructuurwerkzaamheden voor het
Nationaal Programma voor watermanagement in Spanje

P-3830/03

André Brie Lopende onderhandelingen tussen Europa en Amerika
over de inzetbaarheid van Galileo

P-3831/03

Nicholas Clegg Global Drug Facility E-3832/03

Roberto Bigliardo Zijn de provincies betrokken bij het beheer van de
structuurfondsen van de EU?

E-3833/03

Ilda Figueiredo Discriminatie van Portugese werknemers in het buitenland E-3834/03

Mihail Papayannakis Toepassing van richtlijn 89/48/EEG P-3835/03

Emmanouil Bakopoulos BTW voor aanbieders van vervoersdiensten P-3836/03

Emmanouil Bakopoulos Privatisering van postbanken E-3837/03

Emmanouil Bakopoulos Verlaten dieren in Griekenland E-3838/03

Monica Frassoni en Daniel Cohn-
Bendit

Herstelprogramma aardbeving Marmara (MERP) E-3839/03

Proinsias De Rossa Discriminatierichtlijn (2000/43/EG) E-3840/03

Proinsias De Rossa Bescherming van consumentenbelangen volgens de
nieuwe EU-kaderregeling voor elektronische
communicatie (richtlijnen 2002/20/EG en 2002/21/EG)

E-3841/03

Marco Pannella en anderen Schending van de democratie in Mauritanië E-3842/03

Maurizio Turco en anderen Censuur door het gemeentebestuur van Milaan op de
fototentoonstelling van Romano Cagnoni op verzoek van
het Consulaat van Rusland in Milaan

E-3843/03

Camilo Nogueira Román De dood van 36 Afrikaanse immigranten voor de kust van
Andalusië bij Rota

E-3844/03
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Camilo Nogueira Román De Europese Unie en de akkoorden van Genève voor
vrede tussen Israël en Palestina en de erkenning van de
Palestijnse staat

E-3845/03

Maj Theorin Vrouwen en conflicten E-3846/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Seksuele uitbuiting van kinderen P-3847/03

Anna Karamanou Vertraging bij de goedkeuring van het kaderbesluit ter
bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en
kinderpornografie

E-3848/03

Proinsias De Rossa Verzameling van informatie over de orgaantransplantatie
in Europa

E-3849/03

Jan Andersson Schadelijke isocyanaten E-3850/03

Baroness Sarah Ludford Ratificatie van internationale verdragen op het gebied van
mensenrechten

E-3851/03

Roberto Bigliardo Benoemingen en transparantie in de Commissie E-3852/03

Joan Colom i Naval Financiering van het Spaanse "Nationaal Hydrologisch
Plan"

P-3853/03

Samuli Pohjamo Hervorming door de Commissie van de regelgeving
inzake overheidssteun

E-3854/03

Michl Ebner en Paolo Pastorelli Veiligheid in de luchthavens E-3855/03

Raffaele Costa Aanbestedingscontracten in het kader van het VIIIe EOF E-3856/03

Raffaele Costa Ontwikkelingshulpprogramma voor India E-3857/03

Raffaele Costa Invaliditeitspensioenen in de Europese Unie E-3858/03

Raffaele Costa Financiering kleine projecten programma Tacis 2002 E-3859/03

Reimer Böge Afbakening van vogelbeschermingsgebieden in Sleeswijk-
Holstein

P-3860/03

Heide Rühle Exportgarantie van de Duitse regering voor Finse
kernreactor

P-3861/03

Sebastiano Musumeci Communautaire subsidies voor de brug over de Straat van
Messina

P-3862/03

Mario Borghezio Europees bewijsverkrijgingsbevel: een voorstel dat de
persoonlijke vrijheden bedreigt?

P-3863/03

Michiel van Hulten Statuut van de leden P-3864/03

Marie Isler Béguin Sectoraal wegenplan voor de Balearen P-3865/03

Robert Sturdy Vogelvangst E-3866/03
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Richard Corbett Studie naar ervaringen met timesharing- en
vakantieclubformules

E-3867/03

Piia-Noora Kauppi en anderen Accijnsberekeningstemperatuur voor brandstoffen E-3868/03

María Sornosa Martínez Gevolgen van bepaalde stedenbouwkundige projecten
voor gebied van communautair belang LIC ES 5223037

E-3869/03

Alexander de Roo Debiet van de Júcar en overheveling Júcar-Vinalopó E-3870/03

Alexander de Roo Verbinding tussen het wateroverhevelingsproject van de
Ebro en het wateroverhevelingsproject Júcar-Vinalopó

E-3871/03

Alexander de Roo Gevolgen EU-investeringen in het overhevelingsproject
Júcar-Vinalopó

E-3872/03

Luigi Vinci Autoweg- en hoge snelheidstreinverbindingen in corridor
5 naar Friuli-Venezia Giulia

E-3873/03

Francesco Fiori Invoer van farmaceutisch werkzame bestanddelen zonder
certificaat in de Europese Unie

E-3874/03

Francesco Fiori Hervorming van de gemeenschappelijke marktordening
voor tabak

E-3875/03

Francesco Fiori Overschrijding van de bezaaide oppervlakten voor maïs in
2003 en overeenkomstige sancties

E-3876/03

Francesco Fiori Schending van de Europese principes in artikel 24 van de
wet 289/2002

E-3877/03

Johannes Blokland Onderzoek naar de uitwerking van geneesmiddelen bij
kinderen

E-3878/03

Olle Schmidt Regels voor de palingvisserij E-3879/03

Emmanouil Bakopoulos Paspoort voor huisdieren E-3880/03

Emmanouil Bakopoulos Milieuschade aan het wetland Almíra in de provincie
Xanthi

E-3881/03

Cristina Gutiérrez-Cortines en
anderen

INSPIRE-initiatief E-3882/03

Roberta Angelilli Alcatel Italië: Europese financiering van
telecommunicatietechnologie

E-3883/03

Roberta Angelilli Alcatel Italië: vermoedelijke overtreding van de regels
voor gebruikmaking van EU-subsidies

E-3884/03

Roberta Angelilli Alcatel Italië: controle op het gebruik van subsidies van
de Europese Unie

E-3885/03

Roberta Angelilli Alcatel Italië en de zetel van het Europees
Satellietagentschap

E-3886/03
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Ria Oomen-Ruijten Bestrijding legionella E-3887/03

Jan Mulder Afwikkeling van contracten in de zaak-Eurostat E-3888/03

Erik Meijer Bevordering van gewelddadige oplossingen voor de
conflicten tussen Indonesië en de perifere volkeren door
Europese leveranties van oorlogsschepen en wapens

E-3889/03

Stavros Xarchakos Erkenning van diploma's van communautaire
universiteiten in Griekenland

P-3890/03

Patricia McKenna Hernieuwbare energie in Ierland P-3891/03

Nicole Thomas-Mauro AFSSA-advies P-3892/03

Chris Davies Gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten P-3893/03

Ian Hudghton Regio met doelstelling 1 - Schotse Highlands and Islands P-3894/03

Paul Rübig Tegenstrijdigheden tussen doelstellingen van richtlijnen
inzake water, niet-eindige energievormen en
emissiehandel, en continuïteit van de voorziening, aan de
hand van het voorbeeld Oostenrijk

E-3895/03

Chris Davies Bijvangsten en duurzaamheid van de visserij E-3896/03

Chris Davies Bijvangsten en duurzaamheid van de visserij E-3897/03

Chris Davies Otters in rivieren van het Verenigd Koninkrijk E-3898/03

Olivier Dupuis Vergadering van de gemengde commissie Europese Unie
- Democratische Volksrepubliek Laos

E-3899/03

Giacomo Santini Spoorlijn Trieste-Divaca E-3900/03

Roberta Angelilli Politiek activisme van voorzitter Prodi in Italië E-3901/03

Roberta Angelilli Merk Made in Europe voor goederen uit de lidstaten E-3902/03

Roberta Angelilli Ongelijke behandeling op het gebied van bankkredieten
met betrekking tot de niet-betaalde schulden van de
Italiaanse Partij van linkse democraten

E-3903/03

Roberta Angelilli Europees Satellietagentschap-programma-Galileo E-3904/03

Roberta Angelilli Eurostat-onderzoeken: ontbinding van de OLAF-task
force

E-3905/03

Roberta Angelilli Enige munt en levensduurte E-3906/03

Camilo Nogueira Román Voorstel van de Europese Commissie om de visvangst in
2004 in de Galicische wateren en, meer in het algemeen,
de wateren van het Iberisch schiereiland te verminderen

E-3907/03

Olle Schmidt Het vrije verkeer in de EU en het risico op misbruik van
het sociale-zekerheidsstelsel

E-3908/03



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 27

Bulletin 12.01.2004 - NL- PE 338.108

Francesco Fiori Kaderrichtlijn P-3909/03

Amalia Sartori Ongevallen thuis - arbeidsplaats P-3910/03

María Valenciano Martínez-Orozco Toegang tot Spaanse sportfederaties - discriminatie van
minderjarigen

P-3911/03

Ole Krarup Oliewinning op de Noordzee E-3912/03

Ole Krarup Toekenning van vergunning voor oliewinning E-3913/03

Joan Vallvé Uitbreiding luchthaven Palma de Mallorca E-3914/03

Marco Pannella en anderen De gedwongen repatriëring naar Vietnam van
Montagnard-vluchtelingen door de Cambodjaanse
regering en de voortdurende schending van de VN-
Conventie betreffende vluchtelingen

E-3915/03

Maurizio Turco en anderen Ontbreken van een adequate controle door de Italiaanse
staat die garandeert dat medisch personeel beschikt over
de benodigde diploma 's en kwalificaties

E-3916/03

Nelly Maes Europese goedkeuring van overheidssteun aan de
veemarkt te Leeuwarden

E-3917/03

Georges Berthu Verlaagde BTW-tarieven P-3918/03

Paulo Casaca Vraag geannuleerd P-3919/03

Graham Watson ECHO E-3920/03

María Bergaz Conesa Illegale praktijken bij het gebruik van water uit het
stroomgebied van de Segura (Murcia, Spanje)

E-3921/03

María Bergaz Conesa Door de Commissie meegefinancierde projecten in het
kader van het nationale waterbeheerprogramma

E-3922/03

Brice Hortefeux Namaak E-3923/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mag de Geroi Sevastopolya varen? P-3924/03

Raina Echerer Katten- en hondenbont - Interne markt P-3925/03

Jacqueline Foster Concurrentiedistorsie in de diamantsector P-3926/03

Freddy Blak Uit modules bestaande vrachtwagencombinaties op de
Europese wegen

E-3927/03

Stavros Xarchakos Bossen en bouwcoöperaties in Griekenland E-3928/03

Stavros Xarchakos Stijging van de inflatie in Griekenland E-3929/03

Alexandros Alavanos Behoud van de voorrechten van de Landbouwbank van
Griekenland

P-3930/03

Paulo Casaca Herstel van het gebied dat in de zomer van 2003 in
Portugal door brand is verwoest

P-3931/03
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Seksuele uitbuiting van kinderen E-3932/03

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Bekendmaking van de ergonomische zadelstoel binnen de
stoelenclassificatie van de EU

E-3933/03

Erik Meijer Amerikaanse visumbepalingen die leiden tot weigering
van terugkeer van Europeanen die beschikken over een
vaste woonplaats en een vaste werkplek in de VS

E-3934/03

Bert Doorn Bevoegde rechtbank bij grensoverschrijdende burgelijke
en handelszaken onder verordening (EG) nr. 44/2001

E-3935/03

Christopher Heaton-Harris Italtrend P-3936/03

Elisabeth Jeggle Europese verordening over yoghurt P-3937/03

Elisabeth Jeggle Inschakeling van door de overheid aangestelde
landmeetkundige bureaus voor de bepaling van arealen bij
deelname aan EU-braakleggingsprogramma's

E-3938/03

Elisabeth Jeggle Overschrijding van de rij- en rusttijden door chauffeurs
van vuilnis- en strooiwagens bij het uitvoeren van
overheidstaken

E-3939/03

Daniel Hannan Distorsies in de suikerhandel E-3940/03

Ilda Figueiredo Discriminatie bij verkrijgen woonvergunning in
Rotterdam

E-3941/03

Daniel Cohn-Bendit Tijdelijke wet inzake nationaliteit en toegang tot Israël E-3942/03

Daniel Cohn-Bendit Tijdelijke wet inzake nationaliteit en toegang tot Israël E-3943/03

Dominique Souchet Plannen voor herstel van de visbestanden E-3944/03

Marco Pannella en anderen Gebruik van Europese middelen door terroristische
organisaties en controle op de middelen bestemd voor de
Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA)

E-3945/03

Michl Ebner Subsidies voor innovatieve zonne-installaties E-3946/03

Michl Ebner Subsidies voor innovatieve zonne-installaties E-3947/03

Erik Meijer Het door de VS of andere staten straffen of belonen van
Europese bedrijven als middel om de volgzaamheid van
hun EU-lidstaat van vestiging af te dwingen

E-3948/03

Olivier Dupuis Mogelijkheid van een "kristalnacht" onder de Tsjetsjenen
in Moskou

E-3949/03

Erik Meijer Stimuleringsregeling om een eind te maken aan de
voortgaande opheffing van snelle rechtstreekse
grensoverschrijdende treinen over de lange afstand

E-3950/03

Alexander de Roo Genetisch gemanipuleerde gloeivisjes E-3951/03
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Catherine Stihler Normen voor het leggen van gasleidingen E-3952/03

Catherine Stihler Specificaties voor het ontwerp van rolstoelen E-3953/03
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VRAGENUUR  (B5-0416/03) 16 en 17 december 2003

29 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Engagement van de Europese Unie in Irak H-0721/03

Alexandros ALAVANOS Vastgehouden Griekse zeelieden in Pakistan H-0727/03

Bernd POSSELT Reproductieve gezondheid H-0729/03

Dana SCALLON Reproductieve gezondheid H-0794/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Essentiële verschillen tussen het EU-beleid jegens China en
het EU-beleid jegens Cuba

H-0734/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Rijtijden H-0736/03

Marco CAPPATO Anti-homobesluit van de Griekse Nationale Raad voor Radio
en Televisie

H-0739/03

María BERGAZ CONESA Schending van de mensenrechten in de Verenigde Staten H-0743/03

María IZQUIERDO ROJO Beleid inzake migratie en tijdelijke migratie H-0744/03

Christos ZACHARAKIS Maatregelen voor de veiligstelling van de democratie in
Albanië

H-0745/03

Manuel MEDINA ORTEGA Overeenkomsten met derde landen over immigratiecontrole H-0747/03

Bill NEWTON DUNN Misdaadstatistieken in de Europese Unie H-0749/03

Esko SEPPÄNEN Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid H-0754/03

Paulo CASACA Kwijtschelding boetes wegens overschrijding van
referentiehoeveelheden melkproductie

H-0759/03

Olivier DUPUIS Georgië H-0761/03

Niels BUSK Overheidssteun aan Italiaanse zuivelproducenten H-0770/03

Ioannis SOULADAKIS Betrekkingen van de Europese Unie met de landen van de
Kaukasus

H-0772/03

Proinsias DE ROSSA Verordening betreffende folterinstrumenten H-0775/03
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Bill NEWTON DUNN Heroïne komt uit Afghanistan via Turkije de EU  binnen H-0732/03

Theresa ZABELL Toepasselijke mededingingsvoorwaarden in de sport H-0765/03

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer VERHEUGEN

Bernd POSSELT Minderheden in de kandidaat-landen H-0731/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Mensenhandel in Tsjechië H-0753/03

John BOWIS Kooibedden H-0776/03

Myrsini ZORBA Cyprus H-0782/03

De Heer LIIKANEN

Patricia McKENNA Onderzoek aan embryonale stamcellen H-0725/03

Mevrouw de PALACIO

Bart STAES Europees verbod op nachtvluchten H-0718/03

Claude TURMES Open steenkoolmijn in het noorden van Léon (gewest Valle de
Laciana, Spanje)

H-0719/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

HST-verbinding Galicië- Portugal H-0722/03

Alexandros ALAVANOS Toepassing verordening (EEG) 3577/92 H-0728/03

____________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
DECEMBER 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 18 6 5 0 0 0 de heer ANTONIONI

Commissie 48 11 36 7 1 0 0 de heer VERHEUGEN
de heer LIIKANEN (ter vervanging van de
heer Busquin)
mevrouw  de PALACIO

Totaal 72 29 42 12 1 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN � 1

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

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Elektromagnetische velden 20.10.2003 20.01.2004 33

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH en
Marie-France STIRBOIS

Hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

20.10.2003 20.01.2004 6

23/2003 337.852 Mark WATTS, Catherine STIHLER
en Phillip WHITEHEAD

Doodknuppelen van zeehonden 20.10.2003 20.01.2004 88

24/2003 337.852 Christina MUSCARDINI De intrekking van de terdoodveroordeling van een
jonge Iraanse vrouw die "schuldig" is bevonden aan
het doden van een politiefunctionaris die haar aan het
verkrachten was

20.10.2003 20.01.2004 52

                                                     
1 Situatie op 18.12.2003
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25/2003 338.104 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA en Yves
PIÉTRASANTA

Rechtsherstel voor de slachtoffers van het drama van
Bhopal in India

29.10.2003 29.01.2004 19

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK,
Pernille FRAHM

Blootstelling van bewoners en anderen aan
bestrijdingsmiddelen in landbouwgebieden

17.11.2003 17.02.2004 29

27/2003 338.701 Marco CAPPATO en Daniel COHN-
BENDIT

Wereldtopconferentie over de informatiemaatschappij
(WSIS) in Tunesië

17.11.2003 17.02.2004 41

28/2003 339.054 Sebastiano MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA en
Adriana POLI BORTONE

Tragedie van de vele niet-EU-burgers de schipbreuk
lijden in de Middellandse Zee

19.11.2003 19.02.2004 15

29/2003 339.286 Chris Davies, Johanna Boogaard-
Quaak, Marco Cappato, Anna
Karamanou en Michiel van Hulten

Aids-epidemie en advies van het Vaticaan inzake
condooms

26.11.2003 26.02.2004 45

30/2003 339.287 Jonathan Evans, Jacqueline Foster,
Martin Callanan, Ian Twinn en
Timothy Kirkhope

Herdenking van de landing in Normandië 60 jaar
geleden

26.11.2003 26.02.2004 36

31/2003 339.463 José RIBEIRO e CASTRO Het houden van een referendum over het nieuwe
Verdrag in alle lidstaten, met inbegrip van de tien
kandidaat-lidstaten

03.12.2003 03.03.2004 16
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Organisatie van de steun
voor de ontwikkeling van de particuliere sector in het Middellandse-
zeegebied

AFET
BUDG
CONT
ITRE

COM (03) 587
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement ter voorbereiding van de 6e Vergadering van Euro-
mediterrane ministers van Buitenlandse Zaken, Napels, 2-3 december
2003 (Barcelona VI)

CULT
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 610
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Balans en bijstelling
van de prioriteiten van de BTW-strategie

JURI
ECON

COM (03) 614
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Bestuur en
Ontwikkeling

AFET
ITRE
DEVE

COM (03) 615
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Eerste verslag over de uitvoering van het actiekader
"Modernisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire

AFCO
TOUT
JURI

COM (03) 623
def.

Besluit van de Raad over de ondertekening van de Europese
Overeenkomst inzake de bescherming van dieren tijdens
internationaal vervoer

ENVI
RETT
AGRI

COM (03) 631
def.

 Scorebord voor staatssteun - Editie najaar 2003 ITRE
ECON

COM (03) 636
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement: Zesde
publicatie van de European list of notified chemical substances
(Elincs) (overeenkomstig artikel 21 van Richtlijn 67/548/EEG)

ITRE
ENVI

COM (03) 642
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de
Raad: Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor
2004

TOUT
AFCO

COM (03) 645
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Veertiende Jaarlijkse Verslag: De
uitvoering van de structuurfondsen

AGRI
BUDG
EMPL
PECH
RETT

COM (03) 646
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: De toekomst van de textiel- en kledingsector in de Europese
Unie na de uitbreiding

ITRE COM (03) 649
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Gelijke kansen voor personen met een handicap: een Europees
actieplan

FEMM
EMPL

COM (03) 650
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's inzake de evaluatie van het communautair meerjarenactieplan
ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet et nieuwe
online-techologieën, door het bestrijden van illegale en schadelijke
inhoud, met name ter bescherming van kinderen en minderjarigen

CULT
ITRE
LIBE

COM (03) 653
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende de tenuitvoerlegging van het actieplan voor
risicokapitaal (APRK)

ECON COM (03) 654
def.

Verslag van de Commissie: Jaarlijks verslag van het
pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2002

AFET
ENVI

COM (03) 655
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad:
Tussentijdse evaluatie van Verordening (EG) nr. 1655/2000 - LIFE

BUDG
ENVI

COM (03) 668
def.
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING

10 EN 11 DECEMBER 2003

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De volledige tekst van de EESC-adviezen staat in de elf voertalen van de EU
op de internetsite van het Comité:

http://www.esc.eu.int (rubriek "documenten")

De zitting van 10 en 11 december stond in het teken van de bijdrage van
commissaris Barnier, die een toespraak heeft gehouden over het cohesiebeleid en de
Intergouvernementele conferentie. Ook de vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties
uit de kandidaat-lidstaten hebben een bijdrage geleverd. Op voorstel van de 3 quaestoren heeft de
voltallige vergadering bovendien het nieuwe ledenstatuut goedgekeurd.

1. STRATEGIE VAN LISSABON EN COÖRDINATIE VAN HET
ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID

•  Resolutie over de strategie van Lissabon

- Ref.: CESE 1698/2003

– Kernpunten:

1. In zijn op verzoek van de Commissie opgestelde resolutie over de vooruitgang bij de
tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon waarschuwt het Comité ervoor dat de strategie van Lissabon
niet zal volstaan om de doelstellingen op het stuk van het internationale concurrentievermogen, de
vooruitgang op economisch, sociaal en milieugebied en duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, tenzij de
methode, de politiek-institutionele organisatie en de samenwerkingsinstrumenten ingrijpend worden
vernieuwd. Het Comité komt tot dit oordeel op basis van eigen waarnemingen en op basis van vraagstukken
die aan de orde zijn gekomen tijdens een door het Comité in oktober georganiseerde grote conferentie.

http://www.cese.europa.eu
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2. Om hiervoor een oplossing te vinden, stelt het Comité een meer dynamische aanpak voor die
zich op institutioneel vlak vertaalt in een versterkte coördinatie; doel hiervan is een nieuwe impuls te geven
aan een groei van de Europese economie die gebaseerd is op adequate aandacht voor de economische,
sociale en milieuaspecten in een interactief kader, d.w.z. op duurzame ontwikkeling en een concurrerend
Europees systeem.

3. In de resolutie wordt tevens benadrukt dat de dialoog met en tussen de sociale partners op
Europees en nationaal niveau van cruciaal belang is om de hervormingen tot een goed einde te brengen. Dit
is met name van belang voor de verbetering van onderwijs en opleidingen en voor een beter functioneren van
de arbeidsmarkt en van de socialezekerheidsstelsels, waarvan ook de betaalbaarheid en kwaliteit op termijn
gewaarborgd moeten zijn.

4. Het succes van de strategie van Lissabon vergt niet alleen de inzet van de Europese
instellingen en de lidstaten, maar het is tevens zaak dat:

– deze strategie werkelijk wordt begrepen en geaccepteerd door de publieke opinie; om dit te bereiken
moeten de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid ervan worden vergroot;

– zij wordt uitgedragen door de sociaal-economische actoren van de participatiedemocratie.

5. Zelf wenst het EESC te fungeren als permanente waarnemingspost voor de uitvoering van de
strategie van Lissabon, waarbij het met name:

– zal bijdragen tot de ontwikkeling van de dialoog met het publiek; de vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld zullen rechtstreeks worden betrokken bij de beoordeling van de strategie;

– nauw overleg zal voeren met de nationale sociaal-economische raden en vergelijkbare organisaties over
de uitvoering van de strategie;

– zal zorgen voor de verspreiding van Europese en nationale initiatieven van sociaal-economische kringen
en sociale partners die bijdragen tot het succes van de strategie van Lissabon;

– een jaarlijks evaluatieverslag ten behoeve van de voorjaarstop zal uitbrengen over de vorderingen van de
strategie van Lissabon.

– Contactpersoon: Jakob Andersen
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid

– Rapporteur: DELAPINA (Werknemers - AT)
 

– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1618/2003

– Kernpunten:

De afgelopen drie jaar was de groei van de Europese economie zorgwekkend laag en is, bij
een haperende interne vraag, het uitzicht op een snel, krachtig en duurzaam herstel slecht. Met name de lage
investeringsactiviteit stemt tot zorgen. De in Lissabon voor 2010 geformuleerde doelstellingen lijken dan
ook onhaalbaar.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Ondanks het feit dat de "globale richtsnoeren voor het economisch beleid" (hierna de
"GREB's") weinig opleverden, zijn zij qua strekking sinds jaren ongewijzigd: zij bestaan uit een combinatie
van op stabiliteit gericht macro-economisch beleid en kostenbesparende flexibiliseringsmaatregelen aan de
aanbodzijde. De stelling dat een op stabiliteit gericht beleid op zich voldoende is en dus automatisch groei
genereert, bleek niet op te gaan. Meer flexibiliteit en lagere kosten kunnen de tekortschietende vraag niet
aanzwengelen. De eenzijdig op verbetering van de voorwaarden aan de aanbodzijde gerichte
stabiliseringsmaatregelen werken restrictief. Er zijn nog steeds geen signalen dat in de EU via het macro-
economisch beleid wordt geprobeerd de groei nieuw leven in te blazen.

De Unie moet van haar eigen sterke punten uitgaan om de Europese economie weer in de
richting van groei en volledige werkgelegenheid te duwen. Daarvoor is een actief, op expansie gericht en
gecoördineerd economisch beleid geboden, waarin oog bestaat voor de macro-economische
kringloopverbanden.Tot een dergelijk uitgebalanceerd en op volledige werkgelegenheid gericht macro-
economisch beleid behoren naast kostenbesparende maatregelen aan de aanbodzijde vooral een versterking
van de effectieve vraag.

De coördinatie van het economisch beleid in de EU bleek tijdens de huidige economische
crisis niet succesvol. Een aantal regels bleken te star te zijn en te weinig op praktische uitdagingen gericht.
Verder laat de samenwerking tussen de instellingen te wensen over. Er staan nu verregaande hervormingen
op de agenda. Het is de bedoeling dat daarmee vooral wordt gezorgd voor ruimte voor flexibelere, op de
huidige economische uitdagingen georiënteerde maatregelen op het gebied van economisch beleid.
Uitsluitend op die manier kan Europa de huidige groei- en werkgelegenheidscrisis overwinnen. Gegeven de
kracht waarvan Europa in het verleden blijk heeft gegeven, te weten het verbinden van sociale stabiliteit en
innovatie, denkt het Comité dat de noodzakelijke hervormingen met succes ten uitvoer kunnen worden
gelegd.

Positief is voorts dat in de GREB's vooral de rol van de sociale partners in dat
coördinatieproces wordt onderstreept. Volgens het EESC moet bovendien de drieledige sociale top ter
voorbereiding van zittingen van de Raad een echt overlegforum voor groei en werkgelegenheid worden.

Het Comité wijst er ten slotte nadrukkelijk op dat een betere coördinatie van het economisch
beleid niet alleen in de eurozone onontbeerlijk is, maar voor de gehele Europese Unie van het grootste
belang is.

– Contactpersoon: Alberto Allende
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 
•  Tussentijdse evaluatie van de agenda voor het sociaal beleid
 
– Rapporteur: JAHIER (Diverse werkzaamheden - IT)

– Ref.: COM(2003) 312 def. – CESE 1614/2003

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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– Kernpunten:

Het Comité stemt in met de algemene richtsnoeren in onderhavige Mededeling en blijft bij
zijn overtuiging dat de verdere tenuitvoerlegging van de geplande actielijnen en de sociale agenda ook in een
periode van crisis en economische stagnatie van fundamenteel belang zijn.

Het EESC is het ermee eens dat de continuïteit van de acties, de investeringen en de
methodes moet worden verzekerd en dat daarbij vooral meer aandacht moet gaan naar de sociale impact van
wetgeving, de investeringen in menselijk en sociaal kapitaal en de opwaardering van de sociale economie en
de verschillende daarbij betrokken actoren, waaronder de sociale diensten zonder winstoogmerk, teneinde de
doelstellingen van de strategie van Lissabon inzake samenhang en sociale ontwikkeling doeltreffender na te
streven en in grotere mate te verwezenlijken.

Het EESC herhaalt dat het absoluut zaak is te zorgen voor een betere beschikbaarheid van
actuele gegevens en is van mening dat er in de reeds gelanceerde tweede fase van de agenda een duidelijker
prioriteitenschema moet worden opgesteld. Ter voorbereiding van het publieke debat dat in het najaar van
2004 zal worden gehouden, geeft het EESC nu al te kennen op actieve wijze aan dit reeds op gang gebrachte
proces te willen deelnemen.

– Contactpersoon: Pierluigi Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
2. DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG

•  Groenboek - diensten van algemeen belang

– Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - ES)
– Co-rapporteur: HENCKS (Werknemers – LU)

– Ref.: COM(2003) 270 def. – CESE 1607/2003

– Kernpunten:

In het kader van de raadpleging over het Groenboek van de Commissie bekrachtigt het Comité zijn
richtsnoeren inzake diensten van algemeen belang.

Het Comité doet in zijn advies de volgende aanbevelingen:

- de Commissie moet een voorstel voor een kaderrichtlijn over economische diensten van algemeen
belang opstellen waarin het volgende wordt vastgelegd: de beginselen; de hoofdlijnen van het
Gemeenschapsrecht; de wijzen van financiering; de keuze van organisatie- en reguleringswijze; de
procedures voor evaluatie van de prestaties; de rechten van gebruikers;

- in het Verdrag moet een ad hoc-rechtsgrondslag worden vastgelegd;

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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- er moet worden gestreefd naar een hoog niveau van consumentenbescherming en naar participatie
van de betrokken gebruikers en werknemers;

- het subsidiariteitsbeginsel, op grond waarvan de bevoegde nationale, regionale en lokale overheden
de taak hebben om de diensten van algemeen belang te omschrijven, te organiseren, te financieren en te
controleren, moet worden nageleefd;

- er moet een regeling worden ingesteld die het mogelijk maakt het subsidiariteitsbeginsel 
"functioneel" en niet louter "territoriaal" toe te passen;

- het begrip "compensatie van de kosten van de openbaredienstverplichtingen" dient te worden 
omschreven;

- gezien het onderscheid tussen economische en niet-economische activiteiten mogen de 
mededingingsbepalingen niet van toepassing zijn op diensten in verband met de nationale 
onderwijsstelsels en de verplichte deelname aan het sociale-zekerheidsstelsel, noch op diensten
die door sociale,  liefdadigheids- en culturele instanties zonder winstoogmerk worden verleend;
de communautaire rechtsbeginselen dienen wel van toepassing te zijn.

– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

3. VERVOER

•  Vervoersinfrastructuur
– 
– Rapporteurs: ALLEWELDT (Werknemers - DE)

 LEVAUX (Werkgevers – FR)
 RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE)

– Ref.: initatiefadvies – CESE 1611/2003

– Kernpunten:

Het EESC is van mening dat het vervoerbeleid van de Europese Unie in de toekomst een van de centrale
aandachtsgebieden bij het beleid van de Europese Unie inzake duurzame ontwikkeling en
klimaatbescherming moet worden.

Het Comité acht het dan ook noodzakelijk, de pan-Europese corridors uit te bouwen richting Zuid- en Oost-
Europa om zo de vervoersmogelijkheden te verbeteren in het gehele Middellandse-Zeegebied.

Infrastructuurprojecten van Europees belang kunnen hun taak pas vervullen wanneer zij zijn afgestemd op de
economische, politieke en maatschappelijke situatie. Hiervoor is de deelname van bedrijfsorganisaties,
vervoersondernemingen, vakbonden, en milieu- en consumentenorganisaties vereist.

Het EESC wijst bovendien op het volgende:

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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- De intermodaliteit van de TEN/corridors moet gewaarborgd worden, en daarvoor moeten 
begrijpelijke kwaliteitscriteria worden opgesteld;

- Er dient meer nadruk te worden gelegd op de milieuvriendelijke mogelijkheden van de 
binnenvaart. Er wordt voorts nog altijd te weinig gedaan om de korte vaart een grotere rol te 
laten spelen en een plaats binnen de TEN/corridorplannen te geven;

- Er moeten ambitieuze, maar wel haalbare doelen voor de ontwikkeling van het spoorwegverkeer
worden vastgesteld, waarbij extra aandacht dient uit te gaan naar grensoverschrijdende samenwerking en
naar de verbindingen met zeehavens.

Tot slot stelt het EESC voor om ten behoeve van de financiering van de infrastructuur een Europees fonds in
te stellen dat is bestemd voor de werkzaamheden op het gebied van de prioritaire TEN-T-projecten. Het
beheer van dit fonds zou worden toevertrouwd aan de Europese Investeringsbank. Dit Europese
vervoersinfrastructuurfonds zou worden gevuld via een heffing van één cent per liter brandstof die door
iedere bestuurder in de EU – zowel privé-bestuurders als chauffeurs in het openbare of particuliere
reizigersvervoer en het beroepsgoederenvervoer – wordt getankt.

– Contactpersoon: Luis Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Overdracht/scheepsregisters

− Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (Werkgevers - EL)

− Ref.: COM(2003) 478 def. – 2003/0180(COD) – CESE 1612/2003

– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

4. FISCALITEIT EN FINANCIËLE MARKTEN

•  Belastingheffing in de EU

– Rapporteur: NYBERG (Werknemers - SE)

– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1621/2003

– Kernpunten:

Het belastingbeleid is een onderdeel van de macro-economische politiek dat altijd centraal
staat in het politieke debat, zowel op nationaal als EU-niveau. De verschillen tussen de lidstaten zijn groot.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Het belastingbeleid van de lidstaten verschilt niet alleen qua belastingtarieven; ook de
berekening van de belastinggrondslag en de opzet van de stelsels lopen uiteen. Om tot een
gemeenschappelijke visie op belastingkwesties te kunnen komen, moet dus niet alleen een oplossing voor de
verschillende politieke opvattingen worden gevonden.

Alle EU-besluiten over belastingen moeten met eenparigheid van stemmen worden
genomen. Het voorstel van de Conventie houdt een geringe versoepeling in, maar heeft geen betrekking op
de berekening van de belastinggrondslagen of de belastingtarieven. Het Comité heeft er meermaals voor
gepleit de vereiste eenparigheid van stemmen bij belastingkwesties te heroverwegen.

De veranderingen in het belastingbeleid die door de Europese Conventie over de toekomst
van Europa zijn voorgesteld, houden in dat naast het functioneren van de interne markt, ook verstoring van
de concurrentie een reden voor EU-maatregelen kan zijn. De Conventie stelt voor dat besluiten inzake
administratieve samenwerking, belastingfraude en belastingontduiking voortaan met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen worden genomen, en dat dit niet meer alleen voor de indirecte belastingen maar
ook voor de vennootschapsbelasting geldt.

Het Comité ziet slechts één uitweg uit de huidige moeilijke situatie: de EU moet beschikken
over de bevoegdheden en ook de mogelijkheden om besluiten over belastingkwesties met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen te nemen, wanneer de mogelijkheid van een land om zijn belastingen vast te
stellen sterk afhankelijk is van het optreden van de andere 24 lidstaten op de interne markt.

Gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan alleen voor bepaalde belastingen worden
ingevoerd, zoals belastingen op bedrijven en de belasting van inkomsten uit kapitaal en van milieubelastende
activiteiten. Bovendien moet er sprake zijn van maatregelen die het functioneren van de interne markt
belemmeren of de concurrentie verstoren. Gekwalificeerde meerderheid van stemmen mag alleen gebruikt
worden om minimumtarieven vast te leggen, en dan dus nog alleen voor bepaalde belastingen.

− Contactpersoon: Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Effecten - transparante informatievoorziening

– Rapporteur: SIMON (Werkgevers - FR)

– Ref.: COM(2003) 138 def. – 2003/0045 COD – CESE 1619/2003

– Kernpunten:

Verhoging van de financiële en boekhoudkundige transparantie van beursgenoteerde
vennootschappen is cruciaal voor het vertrouwen in het functioneren van de financiële markten. Voorts is
verdergaande harmonisatie van de verplichtingen van deze vennootschappen onontbeerlijk voor de integratie
van de Europese financiële markten, hetgeen een doelstelling van het Actieplan voor financiële diensten
vormt.

Aan het voorstel kleven evenwel een aantal principiële en technische bezwaren. Dit geldt
met name voor de driemaandelijkse openbaarmakingsplicht.

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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Er wordt er intensief over deze kwestie gediscussieerd: het bedrijfsleven en met name
UNICE zijn fel tegen deze verplichting gekant. Beleggers moeten reeds een enorme stroom gegevens
verwerken en geven de voorkeur aan kwaliteits- en niet aan kwantiteitsverhoging.

Bovendien zadelt de verplichting de emittenten, met name mkb's, met niet te verwaarlozen
kosten op. Wordt de verplichting om driemaandelijks het resultaat bekend te maken, veralgemeend, dan
zouden beleggers wel eens meer dan nu het geval is, kunnen overgaan tot korte-termijngedrag. Dat kan de
volatiliteit verhogen en een belemmering vormen voor lange-termijnstrategieën van de ondernemingen, die
immers om de drie maanden hun resultaat moeten publiceren.

Gegeven al deze bezwaren lijkt het beter om stapsgewijs te werk te gaan en de verplichting
te beperken tot publicatie van de ontwikkeling van omzet en activiteiten gedurende het eerste en het derde
trimester.

− Contactpersoon: Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  BTW – postdiensten

– Rapporteur: KING (Werkgevers – UK)

– Ref.: COM(2003) 234 def. – 2003/0091 CNS – CESE 1620/2003

– Kernpunten:

Het Comité steunt het elimineren van mededingingsdistorsies voor de postdiensten, maar het
is het beste wanneer de intrekking van de vrijstelling zou samenvallen met de volledige liberalisering van de
sector.

Het kan zich voorts vinden in het voorgestelde verlaagde tarief voor brievenpost en het
normale tarief voor buitengewone postdiensten (met uitzondering van ongeadresseerde brieven).

Verder mag de consument hoe dan ook niet worden opgezadeld met prijsstijgingen of een
vermindering van de universele dienstverlening.

Ten slotte vreest het Comité dat een aantal lidstaten het verlaagde tarief niet op de gangbare
postdiensten zullen toepassen.

– Contactpersoon: Pawel Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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5. EXTERNE BETREKKINGEN

•  De rol van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe strategie voor de
Westelijke Balkan

– Rapporteur: CONFALONIERI (Diverse werkzaamheden – IT)
 

– Ref.: verkennend advies – CESE 1624/2003

– Kernpunten:

Op verzoek van het Italiaanse voorzitterschap brengt het EESC advies uit over "De rol van
het maatschappelijk middenveld in de nieuwe strategie voor de Westelijke Balkan".

Doel van het advies is, na te gaan hoe het maatschappelijk middenveld kan bijdragen aan de
verwezenlijking van de agenda van Thessaloniki voor de verschillende landen van de Westelijke Balkan.

Volgens het EESC bestaat de rol van het maatschappelijk middenveld erin, te verzekeren dat
het proces dat gericht is op uitbreiding van de EU met de betrokken vijf landen, leidt tot de verwezenlijking
van concrete doelstellingen op het gebied van sociale vooruitgang die voor de Balkanlanden belangrijk zijn.
 
 In het advies van het Comité wordt vooral op een kritische manier gekeken naar de context
waarin bestaande mogelijkheden en troeven kunnen worden uitgespeeld om de rol van
middenveldorganisaties in de Westelijke Balkan te versterken.
 
 In het advies wordt ingegaan op het politiek-institutionele, het economische en het culturele
belang van de civil society, en op een aantal actuele kenmerken van die civil society in de Westelijke
Balkanlanden. Vervolgens wordt een interpretatie van de agenda van Thessaloniki gegeven vanuit het
oogpunt van het maatschappelijk middenveld. Ten slotte wordt vanuit regionaal, nationaal en Europees
oogpunt een aantal mogelijkheden tot versterking van dat middenveld naar voren geschoven.
 
 Het Comité maakt een analyse van en doet voorstellen voor bijdragen van het maatschappelijk middenveld
aan:
 
 de democratie en de opbouw van een institutioneel bestel;
 
 economische groei en ontwikkeling van het individu;
 
 cultureel pluralisme en internationale samenwerking.
 
 In het kader van de versterking van de instellingen, de strijd tegen georganiseerde misdaad
en corruptie, en de economische ontwikkeling worden in het EESC-advies de specifieke actiegebieden voor
maatschappelijke organisaties in Europa en de Balkan aangegeven. Ook wordt in het advies gepleit voor
toegang tot communautaire programma's.
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Voor de versterking van de maatschappelijke organisaties moet gebruik worden gemaakt van
de internationale partnerschappen, door de continuïteit van de initiatieven te verzekeren.

Het ideologische wantrouwen moet worden overwonnen en er moet een brug worden
geslagen tussen overheidsinstellingen, lokale besturen en maatschappelijke organisaties.

Het EESC stimuleert systematische links tussen de verschillende samenstellende delen van
het maatschappelijk middenveld, teneinde:
het vermogen van de sociale en economische partners om advies te geven en diensten te verlenen te
versterken, en het belang van andere maatschappelijke organisaties te onderstrepen.
 
 Doel van dit verkennend advies is het belang in het licht te stellen van wederzijds begrip en
het besef van de culturele verschillen en de specificiteit van de lokale samenlevingsvormen. Het EESC richt
zich op de volgende actiegebieden: onderwijs en beroepsopleidingen; uitwisseling van ervaringen en goede
praktijkvoorbeelden; voorlichting en communicatie met het grote publiek en op sectoraal niveau.
 Het EESC pleit tevens voor het model van raadgevende comités dat door de kandidaat-
lidstaten werd gehanteerd, alsmede voor de aanpassing daarvan, qua werkwijze en termijnen, aan de
specifieke situatie van de landen van de Westelijke Balkan.
 
 Tot slot bepleit het EESC de organisatie van een internationale topconferentie over "de rol
van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe Europese strategie voor de Westelijke Balkan". Tijdens
die topconferentie moet worden gewezen op de rol van de maatschappelijke organisaties en op de prioriteiten
die moeten worden gesteld.

 – Contactpersoon: Jacques Kemp
 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  De grotere Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen
met de oostelijke en zuidelijke buurlanden

– Rapporteur: ALLEWELDT (Werknemers – DE)
 

– Ref.: COM(2003) 104 def. – CESE 1622/2003

– Kernpunten:

Het EESC ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd met betrekking tot de vraag hoe de
betrekkingen van de EU met de landen die na de uitbreiding haar naaste buren worden, in de toekomst
gestalte zullen krijgen.

Het EESC pleit er in zijn advies voor om de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomsten beter te benutten.

Na te zijn ingegaan op de resultaten van de studiereis naar de Republiek Moldavië, Oekraïne
en Wit-Rusland, geeft het advies een fundamentele visie op het nabuurschapsbeleid van de EU en schetst het
de verwachte economische gevolgen voor de betreffende drie landen.

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Het EESC stelt de grensproblematiek aan de orde, waarvan de steeds massalere emigratie en
de grootschalige mensenhandel de kern vormen.

In het advies wordt aandacht geschonken aan de activiteiten en verwachtingen van het
maatschappelijk middenveld ten aanzien van de EU en aan het steunbeleid van de EU, de interne
hervormingen en de mogelijke betrekkingen met de EU.

Het EESC pleit voor een proactieve strategie ten aanzien van Wit-Rusland, de Republiek
Moldavië en de Oekraïne, en hecht prioritair belang aan concrete projecten, met name ten behoeve van het
maatschappelijk middenveld.

Met betrekking tot de vervolgwerkzaamheden van het EESC wordt in het advies de
aanbeveling gedaan om gestructureerde dialogen aan te gaan zoals die reeds worden gevoerd met de
partnerorganisaties in de nieuwe lidstaten, en wel in de vorm van "verbindingscomités".

Het EESC stelt voor om een colloquium te organiseren om nieuwe suggesties te verzamelen
voor de inrichting van de toekomstige betrekkingen met de EU.

In het kader hiervan moet het EESC bovendien nauwer samenwerken met de organisaties in
de Russische Federatie.

 – Contactpersoon: Jacques Kemp
 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Schema van algemene tariefpreferenties – SAP 2002-2005

– Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT)
 

– Ref.: COM(2003) 634 def. – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003

– Kernpunten:

De afgelopen decennia heeft de EU haar beleid inzake handelspreferenties voor
ontwikkelingslanden voortdurend aangepast aan de veranderende omstandigheden. De laatste grote
herziening van het stelsel van algemene preferenties (SAP) is op 1 januari 1995 in werking getreden, en had
een looptijd van tien jaar. Dit stelsel zal derhalve op 31 december 2004 aflopen, en dient bij die gelegenheid
opnieuw te worden herzien.

De Commissie was aanvankelijk van plan in september 2003 een voorstel voor een geheel
nieuwe regeling voor de periode na 31 december 2004 te publiceren. Uiteindelijk stelt zij voor om de
invoering van een nieuwe regeling nog een jaar uit te stellen en een tussentijdse regeling voor te stellen voor
de tussenliggende periode. De bedoeling is dat de bepalingen op enkele kleinere - voornamelijk technische -
aanpassingen na ongewijzigd blijven. De tienjarige periode voor de nieuwe regeling zou moeten ingaan op 1
januari 2006.

De Raad heeft het Comité om advies gevraagd over het betreffende verordeningsvoorstel.
Dit advies zal naar verwachting op 11 december 2003 worden uitgebracht. Gezien het spoedeisende karakter
van de werkzaamheden is de heer Pezzini aangewezen als algemeen rapporteur. Deze aanwijzing moet op 10
december door de voltallige vergadering worden bekrachtigd.

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Het EESC stemt in met het besluit van de Commissie om de invoering van een nieuw,
definitief SAP uit te stellen en de bestaande regeling ten minste tot 31 december 2005 te verlengen.

 – Contactpersoon: Beatriz Porres
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

6. GEZONDHEID EN MILIEUBESCHERMING

•  Geïntegreerd productbeleid (IPP)

– Rapporteur: ADAMS (Diverse werkzaamheden - UK)

– Ref.: COM(2003) 302 def. – CESE 1598/2003

– Kernpunten:

Het EESC ziet de mededeling als een aanzet, waarin wordt gewezen op de noodzaak van een
uit milieu-oogpunt proactief en evenwichtig beleid om duurzamere productie- en consumptiepatronen tot
stand te kunnen brengen.

Volgens het EESC kan IPP een grote bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en aan de
uitvoering van de EU-prioriteiten voor milieubescherming, maar zou het door middel van een duidelijkere en
gedetailleerdere beleidsaanpak tot een krachtiger instrument kunnen uitgroeien, temeer daar zich in het
maatschappelijk middenveld steeds meer de noodzaak doet gevoelen van een verschuiving naar echt
duurzame productie en consumptie.

Samenwerking tussen de belangrijkste belanghebbenden is van cruciaal belang.
Consumenten wachten op een signaal van het bedrijfsleven en de overheid; het bedrijfsleven moet verzekerd
zijn van de steun van de consument en heeft behoefte aan marktconforme stimuleringsinstrumenten, terwijl
regeringen de steun van het maatschappelijk middenveld nodig hebben om nieuwe
duurzaamheidsinitiatieven te legitimeren. De Commissie zou nog harder moeten werken aan een
duurzaamheidsstrategie. Het EESC dringt er bij de Commissie dan ook op aan om de volgende punten in
overweging te nemen bij komende beleidsstrategieën of maatregelen om het IPP verder te ontwikkelen:

a) de rol specificeren die IPP kan spelen met betrekking tot de in het zesde milieuactieprogramma en
aanverwante beleidsprogramma's aangegane verplichtingen;

b) duidelijke aanwijzingen geven m.b.t. de aard en omvang van de innovaties die in de toekomst nodig
zullen zijn;

c) de verplichting aangaan om de meest geschikte en doeltreffende beleidsoptie te ontwikkelen aan de
hand van de verschillende pakketten beleidsmaatregelen die in het zesde milieuactieprogramma
worden beschreven. Hierbij moet worden gedacht aan de vaststelling van duidelijke
milieudoelstellingen en –ambities; de vaststelling van een tijdschema, de reikwijdte (welke
productsoorten of functies), indicatoren, evaluaties en verslagen; de instelling van een IPP-
stuurgroep en speciale werkgroepen voor IPP-instrumenten.

mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu
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 – Contactpersoon: Robert Wright

(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Europese strategie voor milieu en gezondheid

– Rapporteur: EHNMARK (Werknemers - SE)
 

– Ref.: COM(2003) 338 def. – CESE 1602/2003

– Contactpersoon: Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)

– Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 354 def. – CESE 1596/2003

– Kernpunten:

Richtlijn 96/61/EG is een vooruitstrevend beleidsinstrument waarmee de strategie voor
duurzame ontwikkeling, in het kader van de lokale Agenda's 21, ten uitvoer wordt gelegd. Bovendien vormt
de richtlijn uit normatief oogpunt een referentie voor een reeks inmiddels in de EU in werking getreden
beleidsinstrumenten op basis van vrijwilligheid, zoals de EMAS-registratie en de overeenkomsten over de
handel in emissierechten. Een - althans gedeeltelijke - verklaring voor de bij de omzetting en toepassing van
de richtlijn gerezen problemen ligt in het innovatieve karakter daarvan. Dat innovatieve karakter is
bovendien waarschijnlijk debet aan het betrekkelijk geringe aantal installaties dat de Commissie heeft
kunnen evalueren.

Het EESC (dat tevens rekening heeft gehouden met het advies van zijn Adviescommissie
Industriële Reconversie over dit onderwerp, waarin de nadruk ligt op concrete maatregelen, herstel van de
concurrentie, het streven naar evenwicht tussen regulering en grenzen voor het bedrijfsleven, en het
scheppen van de mogelijkheid voor burgers om een gefundeerde keuze te maken) dringt er bij de Commissie
dan ook op aan grondiger te gaan uitzoeken waar de problemen bij de tenuitvoerlegging van de IPPC-
richtlijn vandaan komen, en op de grootste knelpunten te wijzen, zoals: de criteria aan de hand waarvan
wordt uitgemaakt welke ondernemingen onder de richtlijn vallen, de tekst van de milieuvergunning, de
technische en personele middelen die de bevoegde administratieve instanties nodig hebben, de
mogelijkheden die er zijn om vrijwillig overeenkomsten te sluiten en de wisselwerking met andere
richtlijnen of verordeningen. Die informatie is vooral erg nuttig voor de nieuwe lidstaten en het MKB.

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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Het Comité is voorstander van een aanpak waarbij de toepassing van de richtlijn op
gestructureerde en proactieve wijze wordt bevorderd, nl. door voorlichting en opleiding van de betrokkenen
(met name als het gaat om – eventueel zelfs lokale – autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het afgeven
van de vergunningen en de exploitanten van de installaties), uitwisseling van best practices en betrokkenheid
van werkgeversorganisaties en vakbonden. Doel daarvan is te komen tot een consensus over de planning van
de noodzakelijke investeringen.

Voorwaarde voor een dergelijke proactieve aanpak is dat het team deskundigen en de
organisatiestructuur van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Sevilla worden versterkt, omdat
dat niet voldoende lijkt toegerust, zelfs niet voor de vervulling van zijn voornaamste taak, nl. het opstellen
van de BREF-documenten. Het Comité zou willen dat het takenpakket van dit centrum wordt uitgebreid met
de verspreiding van informatie en/of de deelname aan opleidingen, studiebijeenkomsten, conferenties e.d.
Ook zou het moeten worden belast met de beoordeling van de mate waarin de BREF-documenten worden
toegepast en benut.

 – Contactpersoon: Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Afvalbeheer voor de winningsindustrieën

– Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers - FR)
 

– Ref.: COM(2003) 319 def. – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003

 – Contactpersoon: Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Strategie voor afvalpreventie en afvalrecycling

– Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers - FR)
 

– Ref.: COM(2003) 301 def. – CESE 1601/2003

 – Contactpersoon: Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Projectmechanismen – Kyoto (II)

– Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers - FR)
 

– Ref.: COM(2003) 516 def. – 2003/0202 CNS – CESE 1605/2003

– Contactpersoon: Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  LIFE / verlenging

– Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden - DE)
 

– Ref.: COM(2003) 667 def. – 2003/0260 COD – CESE 1603/2003

– Contactpersoon: Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

7. LANDBOUW
 

•  Tabak / oogstpremie voor 2004

– Rapporteur: MORALEDA QUILEZ (Diverse werkzaamheden – ES)
 

– Ref.: COM(2003) 633 def. – 2003/0251 CNS – CESE 1606/2003

– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Hop/verlenging van de productiesteun

– Rapporteur: KIENLE (Werkgevers – DE)
 

– Ref.: COM(2003) 562 def. – 2003/0216 CNS – CESE 1600/2003

– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Steun zaaizaad/verkoopseizoen 2004/2005

– Rapporteur: BROS (Diverse werkzaamheden – FR)
 

– Ref.: COM(2003) 552 def. – 2003/0212 CNS – CESE 1604/2003

– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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8. GELIJKE KANSEN

•  Gelijkheid vrouwen/mannen – Bevordering Europese organisaties

– Rapporteur: WAHROLIN (Diverse werkzaamheden – SE)
 

– Ref.: COM(2003) 279 def. – 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003

– Kernpunten:

Het EESC is het eens met de Commissie dat er behoefte bestaat aan een basisbesluit ter
verlening van exploitatie- en activiteitensubsidies.

Het EESC is overigens van mening dat er meer duidelijkheid moet komen wat betreft de
criteria voor het toekennen van subsidies aan groepen meisjes en vrouwen die onvoldoende
vertegenwoordigd zijn (bijv. gehandicapten), en aan meisjes en vrouwen die om verschillende redenen
slachtoffer zijn van discriminatie.

Het EESC is van mening dat duidelijker moet worden geformuleerd welke andere
organisaties die actief zijn op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, recht hebben om een
subsidie-aanvraag in te dienen.

Het EESC vindt het belangrijk dat dit afzonderlijke actieprogramma wordt aangenomen als
een aanvulling op andere specifieke programma's op dit gebied. Tegelijk is het essentieel dat men voortgaat
met de bevordering van de integratie van gelijkheidsaspecten (gendermainstreaming) in alle communautaire
programma's en initiatieven, waaraan ook maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen kunnen meedoen en waarvoor ze projectsubsidies kunnen aanvragen.

De omvang van de subsidies aan de Europese Vrouwenlobby en andere organisaties op dit
gebied hebben geen gelijke tred gehouden met de uitbreiding van de taken die deze organisaties hebben
gekregen ten gevolge van de uitbreiding en mainstreaming. Om deze reden dringt het EESC sterk aan op
uitbreiding van de financiële steun.

– Contactpersoon: Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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9. IMMIGRATIE EN INTEGRATIE

•  Immigratie, integratie en werkgelegenheid

– Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES)

– Ref.: COM(2003) 336 def. – CESE 1613/2003

– Kernpunten:

Gezien het huidige gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van immigratie,
kon een mededeling van de Commissie niet langer uitblijven. Nuttig is de omvattende aanpak waarin alle
vraagstukken i.v.m. immigratie en integratie aan de orde komen. Positief is verder dat de Commissie
integratie beschouwt als een centraal onderdeel van het Europees immigratiebeleid, iets waar het Comité al
in diverse adviezen en ook tijdens de conferentie van september 2002 op heeft aangedrongen. Zonder
integratie geen economische efficiëntie en sociale samenhang.

In het kader van de coördinatie van de nationale beleidsmaatregelen stelt het Comité voor
dat de Commissie een Europees programma voor integratie met een voldoende ruim budget uitwerkt. Het is
van groot belang dat de Raad de Commissie de nodige politieke, wetgevende en budgettaire middelen
verschaft om de integratie van immigranten te bevorderen. Verder moeten in samenwerking met de
maatschappelijke organisaties positieve en efficiëntie programma's voor het onthaal van immigranten worden
opgezet.

Dit voorstel sluit aan bij het voorstel van het Comité om onderdanen uit derde landen die
langdurig of definitief in de Unie verblijven het burgerschap van de Unie toe te kennen, zodat zij dezelfde
rechten en plichten krijgen als de onderdanen van de lidstaten, d.w.z. de Europese burgers.

− Contactpersoon: Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.in)

•  Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

– Rapporteur: SHARMA (Diverse werkzaamheden – UK)

– Ref.: COM(2003) 483 def. – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003

– Kernpunten:

Het Comité is van mening dat het Waarnemingscentrum een pro-actieve rol moet vervullen
door aanbevelingen voor beleid te doen aan EU-instellingen en lidstaten, en zou willen dat hiervan melding
wordt gemaakt in de omschrijving van zijn doelstelling.

mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.in
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Het Comité is voorstander van een Waarnemingscentrum waarin alle betrokken partijen zijn
verenigd. Dit moet volgens het Comité weerspiegeld worden in de samenstelling van de raad van bestuur.
Daarom vindt het Comité dat de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum moet bestaan uit één
vertegenwoordiger van elke lidstaat en van relevante internationale partnerorganisaties en Europese
instellingen, met inbegrip van het EESC, evenals vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en
sociale partners.

Daarom is het belangrijk te waarborgen dat in de raad van bestuur van het
Waarnemingscentrum personen zetelen die onafhankelijk van de lidstaten zijn.

− Contactpersoon: Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

10. SOCIALE ZEKERHEID

•  Sociale zekerheid/werknemers, zelfstandigen, gezinsleden

− Rapporteur: BOLDT (Werknemers – FI)
 

− Ref.: COM(2003) 468 def. – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003

− Kernpunten:

Het Comité is ingenomen met het voorstel van de Commissie. Het Comité schaart zich
volledig achter het streven om met de algehele herziening van de verordeningen 1408/71 en 574/72 te
komen tot overzichtelijker regelgeving die gemakkelijker te begrijpen is voor EU-burgers die gebruiken
maken van hun recht zich binnen de Gemeenschap te verplaatsen. Daarom is het belangrijk dat de bestaande
rechtspraktijk ook wordt opgenomen in de regelgeving. De veranderingen zijn gerechtvaardigd, omdat ze de
duidelijkheid en transparantie ten goede komen en bijdragen tot versterking van zowel de
rechtsbescherming als de sociale zekerheid van de burgers.

– Contactpersoon: Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

11. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

•  E-overheidsdiensten

− Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers - IT)
 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Ref.: COM(2003) 406 def.– 2003/0147 COD – CESE 1610/2003

– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

12. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

•  O&O-overheidssteun

− Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - DE)

− Ref.: PB C 190 – 12-08-2003 – CESE 1588/2003

− Contactpersoon: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Licentieovereenkomsten m.b.t. octrooien en know-how

− Rapporteur: METZLER (Diverse werkzaamheden - DE)

− Ref.: PB C 235/11 van 1-10-2003 – CESE 1594/2003

− Contactpersoon: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

13. MEDEDINGINGSBELEID

•  Concurrentieprocedures overeenkomstig de artikelen 81 en 82

− Rapporteur: METZLER (Diverse werkzaamheden - DE)
 

− Ref.: PB C 243/3 van 10-10-2003 – CESE 1595/2003

− Contactpersoon: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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14. CORPORATE GOVERNANCE

•  Vennootschapsrecht/corporate governance

– Rapporteur: RAVOET (Werkgevers - BE)

– Ref.: COM(2003) 284 def. – CESE 1592/2003

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

•  Wettelijke accountantscontroles

– Rapporteur: BYRNE (Werkgevers - IE)

– Ref.: COM(2003) 286 def. – CESE 1593/2003

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

15. VERKEERSVEILIGHEID

•  Verkeersveiligheid 2003-2010

– Rapporteur: SIMONS (Werkgevers - NL)
 

– Ref.: COM(2003) 311 def. – CESE 1608/2003

– Contactpersoon: Luis Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Wijzigingen/Snelheidsbegrenzers

– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 350 def. – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003

– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Motorvoertuigen – bevestigingssystemen

– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 363 def. – 2003/0130 COD – CESE 1591/2003

– Contactpersoon: Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Motorvoertuigen – bevestigingspunten voor veiligheidsgordels

– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 362 def. – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003

– Contactpersoon: Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Motorvoertuigen – bevestiging van zitplaatsen

– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 361 def. – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003

– Contactpersoon: Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int)

16. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE
COMMUNAUTAIRE WETGEVING

•  Extractiemiddelen/levensmiddelen (codificatie)

– Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IE)
 

– Ref.: COM(2003) 467 def. – 2003/0181 COD – CESE 1599/2003

– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:Aleksandra.Klenke@cese.europa.eu
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 40
Type: http:

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: http:

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