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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

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
mededelingen heeft doen toekomen:

01/04 Rooster van de officiële vergaderingen van het Europees Parlement in 2004

04/04 Gebruik Europarl Inside

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

ONTSLAGNEMING VAN EEN FRANSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 3 februari 2004.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 28 januari 2004 genomen van
deze ontslagneming.

_______________

ONTSLAGNEMING VAN EEN PORTUGESE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Joaquim MIRANDA  (GUE/NGL-PT)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 1 februari 2004.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 28 januari 2004 kennis genomen van
deze ontslagneming.

_______________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering van 28 januari 2004 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Jan DHAENE

is toegetreden tot de PSE-Fractie, met ingang van 28 januari 2004.

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 02.02.2004)

Indiener Onderwerp Nr.

Gian Gobbo De uitgifte van 1 Eurobiljetten P-3954/03

Heide Rühle Interpretatie van de richtlijnen inzake milieu-informatie E-3955/03

José Ribeiro e Castro Iran - gijzelaars E-3956/03

José Ribeiro e Castro Rusland - Parlementsverkiezingen E-3957/03

José Ribeiro e Castro Rusland - Parlementsverkiezingen E-3958/03

José Ribeiro e Castro Afrika - voedselschaarste en voedselzekerheid E-3959/03

José Ribeiro e Castro Angola - reïntegratie van ex-militairen en ontwapening
van burgers

E-3960/03

José Ribeiro e Castro Jules Muis - Functioneren van de Commissie E-3961/03

José Ribeiro e Castro Portugal - snelwegentol voor ruimtewagens E-3962/03

José Ribeiro e Castro "Geroi Sevastopolya" - veiligheid op zee E-3963/03

Hiltrud Breyer Stoffen met hormonale werking in drinkwater - i.v.m.
antwoord van Commissie op schriftelijke vraag E-2565/03

E-3964/03

Mario Borghezio Maatregelen tegen China wegens illegaal gebruik van het
CE-keurmerk

E-3965/03

Gian Gobbo Vergoeding voor onteigende bezittingen van Istrische
vluchtelingen in Kroatië

E-3966/03

Gian Gobbo Vergoeding voor onteigende bezittingen van Istrische
vluchtelingen in Kroatië

E-3967/03

Amalia Sartori Trans-Europees vervoersnetwerk E-3968/03

Maurizio Turco Justitieel onderzoek van de Procura van Catania naar
verduistering van 5 miljoen euro ten koste van de
Europese Unie

E-3969/03

Mario Borghezio Duitsland keert niet uit aan de voormalige Italiaanse
krijgsgevangenen

E-3970/03

Mario Borghezio Duitsland keert niet uit aan de voormalige Italiaanse
krijgsgevangenen

E-3971/03

Erik Meijer Campagne in Bulgarije tegen verdeling en beheer van
gelden voor 'Civil Society Development' door EU-
delegatie in Sofie en antwoord op deze ergernissen

E-3972/03
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Erik Meijer Het negeren van de Nationale Raad voor Etnische en
Demografische Aangelegenheden (NCEDI) bij de
toewijzing van EU-gelden voor sociale participatie in
Bulgarije

E-3973/03

Paulo Casaca Herziening van de steunregeling voor
bananenproducenten in ACS-landen

E-3974/03

Paulo Casaca Gelijke behandeling van ambtenaren in de delegatie van
de Commissie in Brazilië

E-3975/03

Paulo Casaca Problemen bij de vereenvoudiging van het acquis
communautaire

E-3976/03

Paulo Casaca Bemiddeling in Nepal E-3977/03

Jens-Peter Bonde 'Passerelle'-clausules in de verdragen tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen

E-3978/03

Joan Vallvé Amnestie voor illegaal gebouwde woningen in Eivissa E-3979/03

Olivier Dupuis De Joekos-zaak E-3980/03

Miquel Mayol i Raynal De politieke rechten van de Macedonische minderheid in
Griekenland

E-3981/03

Miquel Mayol i Raynal De politieke rechten van de Macedonische minderheid in
Griekenland

E-3982/03

Maurizio Turco Voltooiing van het Multiregionale Operatieve Programma
"Watervoorziening" van doelstelling I - Italië -
communautair bestek voor bijstandsverlening 1994-1999

E-3983/03

Maurizio Turco Onvolledig antwoord op vraag E-2425/03 over de
harmonisatie van de belasting over de inkomsten uit
spaargelden van burgers van de Europese Unie in een
ander dan hun eigen land, en afschaffing van het
bankgeheim

E-3984/03

Caroline Lucas Herkomst van het voor de renovatie van de
Commissiegebouwen bestemde hout

E-3985/03

Sebastiano Musumeci Berging van radioactief afval op Sicilië E-3986/03

Gerhard Schmid Galileo E-3987/03

Gabriele Stauner Manipulaties bij de uitwisseling van informatie tussen
commissaris Solbes en Eurostat

E-3988/03

Theresa Villiers EU-regels inzake verkopen en service E-3989/03

Diana Wallis Postale verzending en bezorging van
aanbestedingsbescheiden

P-3990/03
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Giles Chichester en Geoffrey Van
Orden

Sluiting eenheden Kozloduy-kerncentrale E-3991/03

Giles Chichester en Geoffrey Van
Orden

'Peer review' Kozloduy-kerncentrale E-3992/03

Giles Chichester en Geoffrey Van
Orden

Herziening data sluiting eenheden Kozloduy-kerncentrale E-3993/03

Raffaele Costa Programma cultuur en taal E-3994/03

Raffaele Costa Projecten in verband met de informatiemaatschappij E-3995/03

Raffaele Costa Nieuwe werkmethoden en de ontwikkeling van de
elektronische handel

E-3996/03

Raffaele Costa Programma Prince/Euro E-3997/03

Konstantinos Hatzidakis Reclamecampagne in Griekenland met geld van het
communautair bestek

P-3998/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Interne controlenorm 5 "gevoelige posten" - modaliteiten
betreffende de tenuitvoerlegging van verplichte mobiliteit

P-3999/03

Herbert Bösch Hervormingen bij Eurostat E-4000/03

Stavros Xarchakos Overschrijving van studenten E-4001/03

Marco Cappato Schending van de privacy op de internationale Top over
de informatiesamenleving

P-4002/03

Hiltrud Breyer Diepte van de vaargeul in de Donau bij Straubing-
Vilshofen

E-4003/03

Claude Moraes Kinderen met een handicap in Rusland E-4004/03

Anna Terrón i Cusí Discriminatie van jongeren uit lidstaten van de
Gemeenschap bij de toelating tot sportbonden in Spanje

E-4005/03

Glyn Ford (Problemen bij het verkrijgen van) verblijfsvergunningen E-4006/03

Paulo Casaca Preventie van aardbevingsgevaar E-4007/03

Fernando Fernández Martín Powerline Communications Systems P-4008/03

Antonio Di Pietro Hervorming GMO-tabak P-4009/03

Reino Paasilinna Bescherming van de elektriciteitsvoorziening E-4010/03

Erik Meijer Toepassing PHARE-project BG 0102.06 in Bulgarije:
Sterke afwijking tussen de voorbereide voorstellen en de
werkelijke toedeling

E-4011/03

Erik Meijer Uitvoering PHARE-project BG 0102.06 in Bulgarije: Late
bekendmaking van beslissingen en omstreden manieren
van uitbetaling

E-4012/03
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Erik Meijer Uitvoering PHARE-project BG 0102.06 in Bulgarije: Het
ontbreken van informatie over wie verantwoordelijk is
voor beheer, beslissingen en evaluatie

E-4013/03

Erik Meijer Uitvoering PHARE-project BG 0102.06 in Bulgarije:
Vertraging in de uitvoering en onduidelijkheid over de
besteding van de daardoor ontstane overschotten

E-4014/03

Christopher Huhne Toxische sites E-4015/03

Salvador Garriga Polledo Vrij verkeer van farmaceutische producten in de EU E-4016/03

Salvador Garriga Polledo EU-publicaties voor blinden en slechtzienden in de
Gemeenschap

E-4017/03

Salvador Garriga Polledo Uniform gebruik van de Europese vlag op vliegtuigen van
EU-luchtvaartmaatschappijen

E-4018/03

Margrietus van den Berg Birma Forum E-4019/03

Margrietus van den Berg Stroomgebied Congo-rivier E-4020/03

Ilda Figueiredo Steun voor onderzoek in Portugal E-4021/03

Christos Folias Comparatieve gegevens in de sector olijfolie P-4022/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 P-4023/03

Christopher Huhne Vrijstaande ovens E-4024/03

Claude Moraes VN-onderzoek op Oost-Timor E-4025/03

Nicholas Clegg Richtlijn edele metalen E-4026/03

Geoffrey Van Orden Aftrek belasting kapitaalwinsten E-4027/03

Juan Naranjo Escobar Waardering van de burgers voor de euro E-4028/03

Juan Naranjo Escobar Wisselkoers euro/dollar E-4029/03

Juan Naranjo Escobar Onderbesteding van betalingskredieten E-4030/03

Michl Ebner Taalprogramma voor minderheidstalen E-4031/03

Geoffrey Van Orden Bijdrage VK aan de EU-begroting E-4032/03

Maurizio Turco Het schrappen van het woord "condoom" uit de officiële
persverklaring van de Europese Commissie naar
aanleiding van de Wereldaidsdag op verzoek van het
kabinet van de heer Prodi

E-4033/03

Kyösti Virrankoski Bescherming van mensen en huisdieren tegen wolven en
beren

P-4034/03

Helena Torres Marques Toepassing in Portugal van de verordening betreffende
distributie van auto's

P-4035/03
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Hiltrud Breyer NVF-Verordening (EG) nr. 258/97 betreffende nieuwe
voedingsmiddelen, noni-producten

E-4036/03

Hiltrud Breyer Hervorming van de gezondheidszorg en
natuurgeneesmiddelen in Duitsland

E-4037/03

Herbert Bösch Opwerking van radioactief afval in Oekraïne E-4038/03

Christos Folias Beoefening van optometrie in Griekenland E-4039/03

Glyn Ford en anderen MEDEA-programma en artikel 13 van het Verdrag E-4040/03

John Bowis en Ria Oomen-Ruijten Uitvoering richtlijnen veiligheid werknemers en
bescherming werknemers in de gezondheidszorg en hun
patiënten

E-4041/03

Kathalijne Buitenweg Pesten op school E-4042/03

Ilda Figueiredo Totaal toegestane vangsten (TAC) en quota voor 2004 E-4043/03

Theresa Villiers Vrije toegang plaatselijke bevolking tot het terrein van
culturele en toeristische trekpleisters

E-4044/03

Joan Colom i Naval Vervuiling van grondwater in Catalonië E-4045/03

Raffaele Costa Filtersoftware en -diensten E-4046/03

Raffaele Costa Veilig gebruik van het Internet E-4047/03

Glenys Kinnock Budgettering van het EDF P-4048/03

Francesco Speroni Producten die GGO's bevatten P-4049/03

Theresa Villiers Voorstel voor een richtlijn inzake consumentenkrediet P-4050/03

Hiltrud Breyer Export van kerninstallaties naar de Volksrepubliek China E-4051/03

Christos Folias Steun voor de diverse kerken E-4052/03

Margrietus van den Berg Führerwein in Italië E-4053/03

Elspeth Attwooll Nationale wateren binnen de EEZ van de EU E-4054/03

Elspeth Attwooll Hernieuwbare energie E-4055/03

Elspeth Attwooll Tenuitvoerlegging van het milieu-acquis E-4056/03

Elspeth Attwooll Trans-Europese telecommunicatienetwerken E-4057/03

Elspeth Attwooll Wapenwetgeving in Turkije E-4058/03

José Ribeiro e Castro Kroostrijke gezinnen P-4059/03

Roberta Angelilli Europees burgerschap P-4060/03

Alexandros Alavanos Vliegtuiglawaai op de luchthaven Eleftherios Venizelos E-4061/03
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Alexandros Alavanos Gezondheid en veiligheid van werknemers - klacht
00/4404, SG(2000) A/3828/2

E-4062/03

Alexandros Alavanos Werknemers met een eendagscontract E-4063/03

Glyn Ford Europees Waarnemingscentrum voor racisme en
vreemdelingenhaat (EUMC)

E-4064/03

Glyn Ford Europees Waarnemingscentrum voor racisme en
vreemdelingenhaat (EUMC)

E-4065/03

Juan Naranjo Escobar Biometrische paspoorten E-4066/03

Alexander de Roo Cofinanciering waterleiding Júcar-Vinalopó en
milieuvoorwaarden

E-4067/03

Mario Borghezio Onterechte tolheffing voor de autosnelweg Turijn-Milaan E-4068/03

José Ribeiro e Castro Europees Agentschap voor maritieme veiligheid E-4069/03

José Ribeiro e Castro Conventies, Handvest en grondwet. Kosten E-4070/03

José Ribeiro e Castro Opnieuw het Groei- en stabiliteitspact E-4071/03

John Cushnahan Toepassing associatieovereenkomst EG-Israël P-4072/03

Giovanni Fava Thermische afvalverwerker P-4073/03

Marianne Thyssen Problemen in verband met de omzetting in nationale
regelgeving van richtlijn 2002/2/EG

P-4074/03

Alexandros Alavanos Overeenkomsten van artsen die voor de Griekse
elektriciteitsmaatschappij werken

E-4075/03

Alexandros Alavanos Vergaande uitdroging van pijnbomen in Griekenland E-4076/03

Chris Davies NGO's E-4077/03

Chris Davies Galileo E-4078/03

Chris Davies Vogelvangst op Cyprus E-4079/03

Chris Davies Paspoorten voor huisdieren E-4080/03

Chris Davies Tuberculose E-4081/03

Bob van den Bos en Johanna
Boogerd-Quaak

Birma E-4082/03

Bob van den Bos en Johanna
Boogerd-Quaak

Birma E-4083/03

Miet Smet De opschorting van samenwerkingsovereenkomsten en
uitstel van de ondertekening van
samenwerkingsovereenkomsten

E-4084/03
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Marianne Thyssen Praktische toepassingsproblemen met betrekking tot
richtlijn 1999/44/EG

E-4085/03

Olle Schmidt Ondernemingsspecifieke steun aan Eftec in verband met
overbrenging van het bedrijf van Hässleholm in Zweden
naar Wales in Groot-Brittannië

E-4086/03

Chris Davies Toezichthouder databescherming E-4087/03

Dana Scallon Definitie van "reproductieve gezondheid" P-4088/03
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VRAGENUUR (B5-0002/04) 13 en 14 januari 2004

24 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Patricia McKENNA Het welzijn en vervoer van hazewindhonden H-0800/03

Nuala AHERN Sellafield levensbedreigend voor mensen in Groot-Brittannië
en Ierland

H-0803/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Mogelijke schending van de beginselen van artikel 6, lid 1
van het EU-Verdrag

H-0806/03

Paulo CASACA Financiering Natura 2000-netwerk H-0809/03

Glenys KINNOCK Zimbabwe H-0816/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Associatieovereenkomst tussen Syrië en de Europese Unie H-0824/03

Bill NEWTON DUNN Albanese drugssmokkel H-0827/03

Richard HOWITT Meerjarig strategische programma voor de externe
betrekkingen van de EU

H-0834/03

Proinsias DE ROSSA Richtlijn uitzendkrachten H-0838/03

Alexandros ALAVANOS Verbodsbepalingen inzake gezinshereniging H-0840/03
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Marialiese FLEMMING Geweld tegen ouderen H-0822/03

Reino PAASILINNA Toezicht op het weren van spam H-0823/03

Avril DOYLE Fluoride in drinkwater H-0832/03

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer VITORINO

Claude MORAES Doelstellingen van de Raad van Tampere H-0829/03

Alexandros ALAVANOS Overeenkomst EU-VS over de uitlevering van personen H-0837/03

De Heer BYRNE

Patricia McKENNA Het welzijn en vervoer van hazewindhonden van Ierland naar
Spanje

H-0801/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Maatregelen tegen Nederland vanwege schending
plantenrichtlijn

H-0808/03

John BOWIS Toezicht op de kanker, tuberculose en HIV/AIDS H-0813/03

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

De invoer van citrusvruchten uit het zuiden van Zuid-Amerika H-0819/03

De Heer PATTEN

Dorette CORBEY Verouderde pesticiden H-0796/03

Jan WIERSMA Verouderde pesticiden H-0797/03

Robert GOODWILL Verouderde pesticiden H-0798/03

Glenys KINNOCK Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid H-0817/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Associatieovereenkomst  tussen Syrië en de Europese Unie H-0825/03
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OVERZICHT VRAGENUUR
JANUARI 2004

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 11 10 0 10 1 0 0 de heer ROCHE

Commissie 36 14 21 7 1 0 0 mevrouw DIAMANTOPOULOU
de heer LIIKANEN
mevrouw WALLSTRÖM
de heer VITORINO
de heer BYRNE
de heer PATTEN

Totaal 47 24 21 17 2 0 0



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN22

Bulletin 09.02.2004 - NL- PE 338.109

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 47

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 7

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

Doodknuppelen van zeehonden 20.10.2003 20.01.2004 111

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 66

                                                     
1 Situatie op 15.01.2004
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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 34

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 36

27/2003 338.701 Marco CAPPATO en Daniel COHN-
BENDIT

Wereldtopconferentie over de informatiemaatschappij
(WSIS) in Tunesië

17.11.2003 17.02.2004 71

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 23

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 60

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 48

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 21
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1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI, Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA e Ilda
FIGUEIREDO

De rechten van doofblinden 12.01.2004 12.04.2004 87

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Milieuonveiligheid in de EU en in de wereld 12.01.2004 12.04.2004 10

3/2004 341.129 Philip CLAEYS en Koenraad DILLEN Gebrek aan reactie vanwege de Zuid-Afrikaanse
regering tegen de aanvallen en moorden op blanke
boeren

12.01.2004 12.04.2004 13
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Nieuwe structuur van de comités die
bevoegd zijn voor de financiële diensten

AFCO (A) 19.01.04 C5-0520/03

DE KEYSER
(PSE)

Mededeling over een algemeen
beleidskader voor de volgende financiële
vooruitzichten na 2006

AFET (A) 21.01.04

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Begroting 2005: Strategisch jaarverslag
van de Commissie

AFET (A) 21.01.04

PPE-DE-Fraktie Kwijting 2002: satellietorganen AFET (A) 21.01.04 C5-0632/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Mededeling over een algemeen
beleidskader voor de volgende financiële
vooruitzichten na 2006

AGRI (A) 22.01.04

HERRANZ
GARCIA
(PPE-DE)

Begroting 2005: Strategisch jaarverslag
van de Commissie

AGRI (A) 22.01.04

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserijovereenkomst met de Republiek
Guinee

BUDG (A) 21.01.04 C5-0024/04

KUCKELKORN
(PSE)

Europees agentschap voor het beheer van
de coördinatie aan de buitengrenzen

BUDG (A) 21.01.04 C5-0613/03

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Mededeling over een algemeen
beleidskader voor de volgende financiële
vooruitzichten na 2006

BUDG (P) 21.01.04

IIVARI
(PSE)

Mededeling over een algemeen
beleidskader voor de volgende financiële
vooruitzichten na 2006

CULT (A) 27.01.04

KARAS
(PPE-DE)

Gemeensch. belastingregeling inzake
uitkering van interest en royalties tussen
verbonden ondernemingen uit div. lidst.

ECON (P) 20.01.04 C5-0054/04
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Administratieve samenwerking op het
gebied van de accijnzen

ECON (P) 20.01.04 C5-0660/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Wederzijdse bijstand op het gebied van
directe belastingen, bepaalde accijnzen en
heffingen op verzekeringspremies

ECON (P) 20.01.04 C5-0661/03

MENRAD
(PPE-DE)

Voorstel voor een richtlijn van het EP en
de Raad betr. grensoverschrijdende fusies
van kapitaalvennootschappen

EMPL (A) 14.01.04 C5-0561/03

KORHOLA
(PPE-DE)

Efficiënte energiebestemming ENVI (A) 20.01.04 C5-0642/03

MALLIORI
(PSE)

Europees Waarnemingscentrum voor
drugs en drugsverslaving (herziening)

ENVI (A) 20.01.04

MAATEN
(ELDR)

Wereldgezondheidsorganisatie voor de
bestrijding van tabaksgebruik: sluiting
van de Kaderovereenkomst

ENVI (P) 20.01.04 C5-0028/04

HELMER
(PPE-DE)

Gelijkheid van mannen en vrouwen,
discriminatie op grond van geslacht:
toegang tot goederen en diensten

ITRE (A) 21.01.04 C5-0654/03

LANGE
(PSE)

Rijbewijs (herschikking Richtlijn
91/438/EEG)

ITRE (A) 21.01.04 C5-0610/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Overeenkomst EER en daarmee verband
houdende overeenkomsten: deelneming
van toetredingslanden

ITRE (P) 21.01.04 C5-0626/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Toegang tot gastransmissienet ITRE (P) 21.01.04 C5-0644/03

FERRI
(PPE-DE)

Rijbewijs (herschikking Richtlijn
91/438/EEG)

JURI (A) 22.01.04 C5-0610/03

HARBOUR
(PPE-DE)

Materialen en voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in aanraking te
komen

JURI (A) 22.01.04 C5-0549/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Toevoeging van vitamines, mineralen en
bepaalde andere stoffen aan
levensmiddelen

JURI (A) 22.01.04 C5-0538/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

KOUKIADIS
(PSE)

Wederzijdse bijstand op het gebied van
directe belastingen, bepaalde accijnzen en
heffingen op verzekeringspremies

JURI (A) 22.01.04 C5-0661/03

WUERMELING
(PPE-DE)

Aanpassing van de referentiebedragen
met het oog op de uitbreiding

JURI (A) 22.01.04 C5-0651/03

ZIMERAY
(PSE)

Drugsbestrijding: bestrijding door de
douane van illegale handel op zee

JURI (A) 22.01.04 C5-0249/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Verdrag betr. de Europese Unie, artikel 7:
eerbiediging en bevordering van de
gemeenschappelijke waarden.
Mededeling

JURI (A) 27.01.04

LECHNER
(PPE-DE)

Wereldgezondheidsorganisatie voor de
bestrijding van tabaksgebruik: sluiting
van de Kaderovereenkomst

JURI (A) 27.01.04 C5-0028/04

LEHNE
(PPE-DE)

Bedreiging van fundamentele rechten van
vrije meningsuiting en informatie, m.n. in
Italië (art. 11,2 DF)

JURI (A) 27.01.04

GARGANI
(PPE-DE)

Geschillen betreffende het
Gemeenschapsoctrooi

JURI (P) 22.01.04 C5-0050/04

GARGANI
(PPE-DE)

Gemeenschapsoctrooirecht: instelling van
een gerecht, beroepen bij het Gerecht van
eerste aanleg

JURI (P) 22.01.04 C5-0051/04

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Wijziging van de artikelen 16 en 17 van
het protocol betreffende het statuut van
het Hof van Justitie

JURI (P) 22.01.04 C5-0579/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Wijziging van het reglement voor de
procesvoering van het Hof van Justitie:
regeling van het taalgebruik

JURI (P) 22.01.04 C5-0585/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Nieuwe verdeling van de bevoegdheden
voor rechtstreekse beroepen in verband
met de uitbreiding van de Unie

JURI (P) 22.01.04 C5-0625/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Voorstel voor een besluit van de Raad tot
instelling van een gerecht voor Europese
ambtenarenzaken

JURI (P) 22.01.04 C5-0581/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richtlijn betreffende afvalstoffen
(gecodificeerde versie)

JURI (P) 22.01.04 C5-0577/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

De activiteiten van bepaalde derde landen
op het gebied van het vervoer over zee
(gecodificeerde versie)

JURI (P) 22.01.04 C5-0578/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Maatregelen tot verbetering van de
productie en de afzet van honing

JURI (P) 22.01.04 C5-0007/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Waterverontreiniging: lozing van
gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu

JURI (P) 22.01.04 C5-0003/04

CEYHUN
(PSE)

Kwijting 2002: satellietorganen LIBE (A) 21.01.04 C5-0633/03

CEYHUN
(PSE)

Kwijting 2002: satellietorganen LIBE (A) 21.01.04 C5-0634/03

CEYHUN
(PSE)

Kwijting 2002: satellietorganen LIBE (A) 21.01.04 C5-0662/03

LUDFORD
(ELDR)

Overzicht van de stand van de
voorbereiding van de kandidaatlanden op
de toetreding

LIBE (A) 21.01.04 C5-0532/03

CEYHUN
(PSE)

Europees Waarnemingscentrum voor
drugs en drugsverslaving (herziening)

LIBE (P) 21.01.04

KLAMT
(PPE-DE)

Beveiligd, op internet gebaseerd
informatie- en coördinatienetwerk voor
de migratiebeheersdiensten

LIBE (P) 21.01.04 C5-0612/03

ROURE
(PSE)

Init. Ierland tot wijziging van belsuit
2000/820/JBZ (CEPOL-Europese
Politieacademie: rechtspersoon)

LIBE (P) 21.01.04 C5-0001/04

SOUSA PINTO
(PSE)

Visa Volksrepubliek China LIBE (P) 21.01.04 C5-0029/04

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Begroting 2005: Strategisch jaarverslag
van de Commissie

PECH (A) 20.01.04

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Overeenkomst inzake instandhouding en
beheer van trekvisbestanden in de
westelijke en centrale Stille Oceaan

PECH (P) 20.01.04
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

McKENNA
(VERTS/ALE)

Visserijovereenkomst met de Republiek
Guinee

PECH (P) 20.01.04 C5-0024/04

SOUCHET
(NI)

Maatregelen tot herstel van de bestanden
van de zuidelijke heek en de Noorse
kreeft (wijz. verord. (EG) 850/98)

PECH (P) 20.01.04 C5-0042/04

STEVENSON
(PPE-DE)

Maatregelen tot herstel van de
tongbestanden in het westelijke Kanaal
en de Golf van Biskaje

PECH (P) 20.01.04 C5-0047/04

GUY-QUINT
(PSE)

Begroting 2005: Strategisch jaarverslag
van de Commissie

RETT (A) 21.01.04

COSTA
(ELDR)

Internationaal spoorwegvervoer:
toetreding tot het COTIF- Verdrag,
gewijzigd door het Protocol van Vilnius,
juni 1999

RETT (P) 21.01.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Internationale
veiligheidsmanagementcode in de
Gemeenschap

RETT (P) 21.01.04 C5-0627/03

GROSCH
(PPE-DE)

Rijbewijs (herschikking Richtlijn
91/438/EEG)

RETT (P) 21.01.04 C5-0610/03

MARKOV
(GUE/NGL)

Sociale wetgeving met betrekking tot het
wegvervoer

RETT (P) 21.01.04 C5-0601/03
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

 20ste Jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het
gemeenschapsrecht (2002)

TOUT
JURI

COM (03) 669
def.

Witboek: De ruimtevaart, een nieuwe Europese grens voor een
uitbreidende Unie - Een actieplan voor de uitvoering van het
Europese ruimtevaartbeleid

ITRE COM (03) 673
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad :
Verslag over de tenuitvoerlegging van het Fiscalis-programma (1998-
2002)

ECON COM (03) 678
def.

 32e Financieel verslag betreffende het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de landbouw  - (EOGFL), Afdeling garantie -
Begrotingsjaar  2002

AGRI
CONT

COM (03) 680
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad over de coördinatie van het drugsbeleid in de Europese Unie

ENVI
LIBE

COM (03) 681
def.

Mededeling van de Commissie: "Onderwijs en Opleiding  2010" - De
dringende noodzaak tot hervormingen voor het welslagen van de
strategie van Lissabon

CULT COM (03) 685
def.

Mededeling van de Commissie: Een Europees Groei-Initiatief:
Investeren in Netwerk en kennnis ten behoeve van groei en
werkgelegenheid - Eindverslag aan de Europese Raad

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (03) 690
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad over de stand van de
voorbereidingen van Bosnië en Herzegovina op de onderhandelingen
over een stabilisatie- en associatieovereenkomst met de Europese
Unie

AFET
ITRE

COM (03) 692
def.

Verslag van de Commissie: Jaarlijks Verslag van het Cohesiefonds
(2002)

FEMM
RETT

COM (03) 697
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en
het Europees Economisch en Sociaal Comité: Eerste verslag over de
toepassing van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van
de diensten van de informatiemaatschappij, met name de
elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake
elektronische handel)

CULT
ENVI
JURI

COM (03) 702
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Enkele kernpunten inzake Europa's concurrentievermogen
- Naar een geïntegreerde aanpak

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (03) 704
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad  en het Europees
Parlement: Toegang van het midden- en kleinbedrijf tot financiering

ITRE
ECON

COM (03) 713
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Basisrichtsnoeren voor een duurzaam Europees toerisme

RETT COM (03) 716
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad,  het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: LeaderSHIP 2015 - De toekomst van de Europese
scheepsbouw en scheepsreparatie -  Concurrentievermogen door
uitmuntendheid

ITRE
ECON

COM (03) 717
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement,
aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité
van de Regio's: Verslag over de tenuitvoerlegging van het programma
"Cultuur 2000" in de jaren 2000 en 2001

CULT COM (03) 722
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Verslag over de uitvoering en de tussentijdse resultaten van
de programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding (2001-2005) en
de resultaten van de voorbereidende actie "Groei en de audiovisuele
sector: i2i Audiovisueel"

CULT COM (03) 725
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité: een interne markt
zonder belemmeringen op het gebied van de vennootschapsbelasting:
Verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende uitdagingen

JURI
ECON

COM (03) 726
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de  Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: De arbeidskwaliteit verbeteren: een overzicht van de recente
vorderingen

FEMM
EMPL

COM (03) 728
def.

Mededeling van de Commissie: De arbeidskwaliteit verbeteren: een
overzicht van de recente vorderingen

CULT
EMPL
ITRE

ECON

COM (03) 729
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

142/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende

 het eindverslag van de Peruaanse Commissie voor waarheid en verzoening
Brussel, 23 december 2003

De Europese Unie is van oordeel dat het initiatief van de Commissie voor waarheid en verzoening de
mensenrechten bevordert, een aanzienlijke bijdrage levert aan het democratische proces, en een waardevolle
oproep voor nationale samenhang vormt.

De Europese Unie is ingenomen met de mededeling van de Peruaanse regering over het eindverslag van de
Commissie voor waarheid en verzoening, waarin de beweging van het Lichtend Pad (Sendero Luminoso) als
hoofdverantwoordelijke wordt aangemerkt voor het geweld in de periode
1980-2000.

De EU herinnert eraan hoezeer het Peruaanse volk onder politiek geweld heeft geleden, spreekt haar
waardering uit dat president Toledo zich namens de Peruaanse staat heeft verontschuldigd en zich tevens
heeft uitgesproken voor gerechtigheid en voor een vergoeding van de families van de slachtoffers.

De Europese Unie verwelkomt tevens de lancering van een door de EU gesteund plan voor vrede en
ontwikkeling in de meest getroffen gebieden.

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

________________________

143/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de jongste ontwikkelingen in Ivoorkust
Brussel, 9 december 2003

De Europese Unie is ingenomen met de ontmoeting die op donderdag 4 december in Yamoussoukro heeft
plaatsgevonden tussen de nationale strijdkrachten en die van de Nieuwe Krachten onder voorzitterschap van
het staatshoofd, opperbevelhebber van de strijdkrachten; doel daarbij was het onontbeerlijke en urgente
proces van ontwapening van de huidige strijdkrachten te hervatten.

De Europese Unie begroet met instemming de verklaringen van president Gbagbo waarin hij ondubbelzinnig
uitdrukking heeft gegeven aan zijn vastbeslotenheid het akkoord van Marcoussis volledig uit te voeren.

De Europese Unie gaat er derhalve van uit dat de tijdens bovengenoemde bijeenkomst aangegane
verbintenissen nauwlettend in acht worden genomen.
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De Europese Unie spreekt haar waardering voor deze uiterst gunstige ontwikkelingen uit en moedigt ze
verder aan; ze vormen immers een signaal van hoop in het vooruitzicht dat de akkoorden van Marcoussis
spoedig volledig kunnen worden uitgevoerd. Zij roept de ministers van de Nieuwe Krachten nogmaals
nadrukkelijk op zo spoedig mogelijk hun deelneming aan het vredesproces en de regeringsactiviteiten te
hervatten. Gezien de besluiten die zojuist in Yamoussoukro zijn genomen, zou een nog langere afwezigheid
van deze ministers niet meer begrijpelijk zijn.

Daarnaast bevestigt de Europese Unie dat zij bereid is de hereniging en de wederopbouw van Ivoorkust met
alle haar ter beschikking staande middelen te ondersteunen.

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

______________________

144/03

Verklaring namens de Europese Unie naar aanleiding van de opening
 van de Loya Jirga in Kaboel op 13 december 2003

Brussel, 13 december 2003

Het voorzitterschap brengt namens de Europese Unie zijn meest oprechte wensen over voor een succesvol
resultaat van de constitutionele Loya Jirgha in Afghanistan. De Europese Unie hoopt dat de nieuwe grondwet
een pluralistisch karakter zal hebben en zal zijn gegrondvest op de universele rechten van de mens,
waaronder gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

De goedkeuring van de grondwet - die een essentiële stap in het bij het Akkoord van Bonn ingestelde
vredesproces vormt - zal tevens de grondsteen zijn voor een toekomst van vrede en welvaart voor het
Afghaanse volk. Voor de verwezenlijking van deze doelstelling betuigt de Europese Unie nogmaals zijn
onvoorwaardelijke engagement.

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

____________________
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145/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de aanhouding van Saddam Hussein
Brussel, 15 december 2003

De EU is ingenomen met de aanhouding van Saddam Hussein en ziet dit als een zeer belangrijke stap in de
richting van vrede, stabiliteit en democratie in Irak en in de regio. Saddam moet nu in een eerlijk proces
worden berecht, overeenkomstig de beginselen van de rechtsstaat, opdat recht geschiede.

De Unie benadrukt dat het politieke proces in Irak na deze belangrijke nieuwe ontwikkeling, en  met een zo
groot mogelijke deelname door de bevolking, verder moet gaan in de richting van een versnelde overdracht
van de soevereiniteit aan een Iraakse overgangsregering en het scheppen van de voorwaarden voor
economische en sociale wederopbouw en ontwikkeling in het land.

________________________

146/03

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,
over het verzamelen van handtekeningen voor de organisatie van referenda in Venezuela

Brussel, 22 december 2003

De Europese Unie is tevreden over het feit dat het verzamelen van handtekeningen met het oog op de
organisatie van afzettingsreferenda, overeenkomstig de Venezolaanse Grondwet, heeft plaatsgevonden in een
tolerante en rustige sfeer. Het Venezolaanse volk heeft zijn bereidheid bevestigd om het politieke akkoord uit
te voeren dat de regering en de Coordinadora Democratica op 29 mei 2003 hebben gesloten ter bevordering
van een vreedzame, democratische en grondwettelijke oplossing voor de politieke crisis.

De Europese Unie vertrouwt erop dat de volgende stadia van dit proces zich zullen voltrekken binnen de
grenzen van de rechtsstaat en met inachtneming van de democratische beginselen. De EU roept alle partijen
ertoe op de onpartijdige rol die de Consejo Nacional Electoral bij de uitoefening van zijn plichten zal spelen,
ten volle te eerbiedigen en de besluiten die hij overeenkomstig het grondwettelijk kader neemt, uit te voeren.

De Europese Unie prijst zich gelukkig met de samenwerking die de CNE tot stand heeft gebracht met de
Organisatie van Amerikaanse Staten, hetgeen het engagement van de internationale gemeenschap om bij te
dragen tot de democratische ontwikkeling van Venezuela, bevestigt.

De EU herhaalt haar aanbod om financiële en technische bijstand te verlenen voor de uitvoering van het
akkoord van 29 mei.

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

________________________
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147/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het proces van nationale verzoening in Somalië
Brussel, 15 december 2003

De Europese Unie neemt met voldoening nota van het besluit van het facilitatiecomité van de IGAD in
Kenya een "conclaaf" van Somalische leiders bijeen te roepen om de derde en laatste fase van de Conferentie
voor te bereiden. Zij spoort alle Somalische leiders die een rol spelen in het verzoeningsproces ertoe aan, in
een constructieve geest deel te nemen aan deze bijeenkomst om de meningsverschillen te overwinnen en een
akkoord te bereiken over een stabiele regering en een duurzame oplossing voor het conflict in Somalië.

De Europese Unie verheugt zich tevens over de grote inzet voor de vrede in Somalië die de aan het
"conclaaf" deelnemende Afrikaanse leiders tonen, met name President Kibaki van Kenya als gastheer van de
Conferentie, President Chissano van Mozambique als voorzitter van de Afrikaanse Unie, President Museveni
van Uganda als voorzitter van de IGAD, en de heer Konare, voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse
Unie.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat ieder resultaat van de Conferentie van nationale verzoening dat niet
gebaseerd is op een brede en inclusieve aanpak, de situatie in Somalië zou dreigen te verslechteren en
nieuwe en nog gewelddadiger conflicten in het land in de hand zou werken. Zij doet derhalve een klemmend
beroep op alle Somalische leiders die nog niet naar Kenya hebben kunnen terugkeren, zich onverwijld
daarheen te begeven om in het belang van het Somalische volk tot een politieke oplossing te komen.

De Europese Unie juicht de inspanningen toe die de IGAD en haar lidstaten zich hebben getroost om de
vredesonderhandelingen een nieuwe impuls te geven en zegt nogmaals haar volledige,  niet-aflatende steun
toe aan het proces van nationale verzoening onder auspiciën van de IGAD, als enige mogelijke oplossing
voor het herstel van een effectief bestuur en vrede en stabiliteit in Somalië.

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

________________________
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148/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het vredesakkoord
Brussel, 23 december 2003

De Europese Unie heeft met bijzondere belangstelling kennis genomen van de ondertekening te
Ouagadougou op 14 december 2003 van het vredesakkoord tussen de regering van de republiek Tsjaad en de
vertegenwoordiger van de rebellen van de "Beweging voor democratie en recht in Tsjaad (MDJT)". De Unie
hoopt dat dit akkoord een beslissende stap zal zijn op de weg naar duurzame ontwikkeling in een klimaat van
vrede en veiligheid.

Verder spreekt de Unie de wens uit dat de in het maquis gebleven strijders van de MDJT zich snel bij dit
akkoord aansluiten en de wapens neerleggen.

De Europese Unie dringt er bij de ondertekenaars van het akkoord op aan de bepalingen ervan in acht te
nemen opdat de politiek-militaire oppositie in Tsjaad die alleen in een militaire oplossing gelooft, inziet dat
het hier gaat om een vreedzaam en democratisch alternatief dat hoogst positief is voor de burgerbevolking.

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

________________________
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01/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de goedkeuring van een grondwet voor Afghanistan

Brussel, 6 januari 2004

Het voorzitterschap van de EU is verheugd over de aanneming door de Loya Jirga van een grondwet voor
Afghanistan. De goedkeuring van de grondwet, die een essentiële stap vormt in het vredesproces dat is
ingeleid door het akkoord van Bonn, legt de grondslag voor een toekomst van vrede en welvaart voor het
Afghaanse volk. De Europese Unie betuigt nogmaals haar onvoorwaardelijk engagement ten gunste van dit
proces.

_____________________

02/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
waarin voldoening wordt uitgesproken over de geslaagde Top van de SAARC

Brussel, 6 januari 2004

Het voorzitterschap van de EU is ingenomen met het welslagen van de Top van de SAARC (Zuid-Aziatische
Associatie voor Regionale Samenwerking) en met de belangrijke ontwikkelingen van vandaag in de
betrekkingen tussen India en Pakistan.

Het voorzitterschap van de EU is verheugd over de succesvolle afsluiting van de twaalfde Top van de Zuid-
Aziatische Associatie voor Regionale Samenwerking die van 4 tot en met 6 januari 2004 in Islamabad
plaatsvond. De over een Zuid-Aziatische vrijhandelszone en een protocol betreffende de bestrijding van
terrorisme bereikte overeenstemming vormt een bewijs van de doeltreffendheid van regionale samenwerking
en dialoog en zal de regio tot groot voordeel strekken.

De Top werd bijgewoond door president Musharraf van Pakistan en minister-president Vajpayee van India
en bood India en Pakistan een gelegenheid om voort te bouwen op de recente positieve ontwikkelingen in
hun bilaterale betrekkingen. De belangrijke verklaring die vandaag door beide landen werd afgelegd, nl. dat
zij zijn overeengekomen om een proces van alomvattende dialoog op gang te brengen, wordt in het bijzonder
verwelkomd. Het voorzitterschap van de EU prijst de inzet van beide leiders voor de vreedzame regeling van
alle bilaterale geschillen en deelt hun visie dat een opbouwende dialoog de vooruitgang in de richting van
hun gemeenschappelijke doelstelling van vrede, veiligheid en economische ontwikkeling voor hun volkeren
en voor toekomstige generaties zou bevorderen.

_________________
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03/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Georgië

Brussel, 9  januari 2004

De Europese Unie verheugt zich over de eerste bevindingen en conclusies van de internationale
verkiezingswaarnemingsmissie (IEOM) van de OVSE/ODIHR bij de presidentsverkiezingen in Georgië op 4
januari. Volgens die bevindingen was er een aanzienlijke vooruitgang in vergelijking met vorige
verkiezingen. Door het verloop van deze verkiezingen sluit Georgië nauwer aan bij de internationale normen
voor democratische verkiezingen.

De hoge opkomst van de Georgische bevolking bij de verkiezingen en het duidelijke en brede mandaat dat de
heer Saakasjvili heeft gekregen, zijn een uiterst positief signaal voor de toekomst van Georgië.

Met de presidentsverkiezingen zijn voor Georgië nieuwe mogelijkheden ontstaan. De EU is nu voornemens
Georgië en de andere landen van de zuidelijke Kaukasus te helpen toenadering te vinden tot de Europese
familie. In dit verband verklaart de EU zich bereid Georgië bij te staan met alle EU-instrumenten en -
beleidsmaatregelen. Zij verwacht dat Georgië profijt zal trekken van een nauwe samenwerkingsrelatie met al
zijn buurlanden.

De EU verheugt zich over de eerste openbare verklaringen van de heer Saakasjvili na zijn overwinning,
betreffende de noodzaak om corruptie te bestrijden en de rechtsstaat in stand te houden. De vorderingen die
met dit hervormingsprogramma worden gemaakt, zullen meer internationale steun en betrokkenheid bij de
ontwikkeling van Georgië vergemakkelijken. De EU doet een beroep op alle partijen in Georgië om met de
nieuw verkozen president samen te werken om de dringend noodzakelijke hervormingen te realiseren en een
overeenkomst met het IMF te sluiten om volledige, effectieve internationale financiële steun mogelijk te
maken.

De EU heeft ook nota genomen van de resterende punten van zorg en van de beknopte aanbevelingen voor
de komende parlementsverkiezingen in Georgië die in de verklaring van de IEOM zijn opgenomen, over
vraagstukken als gelijke voorwaarden en gelijke toegang tot de media voor alle partijen en verbetering van
de kiezersregistratie. Bijstand om de voorbereiding van vrije en eerlijke verkiezingen in Georgië mogelijk te
maken, blijft hoog op de agenda van de EU staan. Wij verwachten van de Georgische autoriteiten dat een
realistisch tijdschema wordt opgesteld om de vorderingen die bij deze presidentsverkiezingen zijn gemaakt,
duurzaam te maken en zodat de specifieke aanbevelingen kunnen worden opgevolgd.

De hoge vertegenwoordiger van de EU, Javier Solana, heeft de speciale vertegenwoordiger van de EU voor
de zuidelijke Kaukasus, ambassadeur Heikki Talvitie, verzocht binnenkort een bezoek aan Tbilisi te brengen
om te bezien hoe de EU de nieuwe leiding het best kan bijstaan.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en potentiële kandidaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________
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04/04

Verklaring van het Italiaanse voorzitterschap namens de Europese Unie over de doodstraf in
Myanmar (op 31 december 2003 in Rome bekendgemaakt)

Brussel, 8 januari 2004

De Europese Unie is zeer bezorgd over de negen doodvonnissen die op 28 november jongstleden door de
Myanmarese autoriteiten zijn uitgesproken.

De Europese Unie sprak deze grote bezorgdheid uit in een op 12 december 2003 door het voorzitterschap
ondernomen demarche bij het Myanmarese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Europese Unie is van oordeel dat de doodstraf in strijd is met het recht op leven en met de menselijke
waardigheid en streeft derhalve naar de universele afschaffing ervan.

De EU dringt bij alle staten die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft aan op volledige eerbiediging van de
internationale waarborgen, met name de minimumvoorwaarden voor een eerlijk proces zoals vervat in
artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en de Waarborgen ter
bescherming van de rechten van degenen die ter dood veroordeeld kunnen worden zoals die in de bijlage bij
Resolutie 1984/50 van de ECOSOC staan.

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

________________________

05/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in Darfur

Brussel, 8 januari 2004

De Europese Unie blijft actief toezien op de ontwikkeling van de situatie in de Sudanese regio Darfur en
spreekt haar grote bezorgdheid uit over de snel verslechterende humanitaire situatie ter plaatse.

De Europese Unie roept de regering van Sudan en de SLA op tot volledige naleving van de op 3 september
ondertekende staakt-het-vuren-overeenkomst, die beide partijen ertoe verbindt vrede en stabiliteit te
consolideren, en doet een beroep op hen om naar de onderhandelingstafel terug te keren om gezamenlijk,
voortvarend en vastbesloten te werken aan  een regeling. De EU dringt er bij de partijen op aan zich tot het
uiterste in te spannen om te zorgen voor volledige eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming
van de burgerbevolking. De EU dringt er bij de partijen op aan de betreffende organen en instanties van de
Verenigde Naties en andere humanitaire actoren een volledige en ongehinderde toegang te verzekeren.
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De Europese Unie is bereid de partijen op elk door hen passend geacht gebied bij te staan.

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

________________________

06/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de moord op aartsbisschop Michael Courtney in Burundi

Brussel, 8 januari 2004

De Europese Unie veroordeelt met klem de moord op de pauselijke nuntius in Burundi, aartsbisschop
Michael Courtney, die op wrede wijze om het leven is gebracht in een hinderlaag in Minago, en spreekt haar
diepe medeleven uit met zijn familie en de Heilige Stoel.

De Europese Unie brengt hulde aan de persoon van aartsbisschop Michael Courtney, wiens inzet om het
immense lijden van de lokale bevolking te verlichten en het geweld te beëindigen, door het Burundese volk
en de internationale gemeenschap ten zeerste werd gewaardeerd.

De Europese Unie dringt er bij de Burundese regering op aan de omstandigheden op te helderen waarin de
moord heeft plaatsgevonden, en verwacht dat de daders voor het gerecht worden gebracht. De Europese Unie
spreekt de hoop uit dat deze afschuwelijke misdaad de uitvoering van het vredesproces niet in gevaar brengt.

De Europese Unie roept de Nationale Strijdkrachten voor de Bevrijding (FNL) op, af te zien van de militaire
optie die het grote lijden waardoor de bevolking reeds getroffen wordt, nog verergert.

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

___________________
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07/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Azerbeidzjan: politieke gevangenen
Brussel, 9 januari 2004

De EU is ingenomen met het officiële decreet van de Azerbeidzjaanse president van 29 december waarbij hij
gratie verleent aan 160 gevangenen, van wie meer dan eenderde politiek gevangene was. De EU is van
oordeel dat Azerbeidzjan zo laat zien dat het vooruitgang wil maken met de nakoming van zijn
verplichtingen in het kader van de Raad van Europa. De EU blijft echter bezorgd over het lot van diegenen
die naar aanleiding van de onlusten van 16 oktober j.l. zijn gearresteerd. Zij drukt de Azerbeidzjaanse
autoriteiten op het hart erop toe te zien dat deze personen snel een eerlijk en openbaar proces krijgen, of
worden vrijgelaten.

De EU moedigt de Azerbeidzjaanse regering aan blijk te blijven geven van haar bereidheid haar
verplichtingen in het kader van de Raad van Europa en de OVSE na te komen.

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

________________________

08/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende

de eerste verjaardag van de investituur van president Gutierrez van Ecuador
Brussel, 14 januari 2004

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de investituur van president Gutierrez bevestigt de Europese
Unie dat zij diens democratisch gekozen regering en de democratische instellingen van Ecuador steunt,
evenals het Ecuadoraanse volk, dat tijdens de verkiezingen van november 2002 vrijelijk uiting heeft gegeven
aan zijn wens tot democratische verandering en politieke hervorming.

De Europese Unie wijst nadrukkelijk op het belang van de eerbiediging van de democratie, en van vrijheid
en gerechtigheid als fundamentele waarden, en benadrukt dat alleen de rechtsstaat en deugdelijk bestuur een
stevige basis kunnen bieden voor politieke stabiliteit, maatschappelijke samenhang en economische
ontwikkeling, die vervolgens de meest gunstige omstandigheden zullen scheppen voor de ontwikkeling van
de Europese samenwerking en rechtstreekse investeringen.

De Europese Unie beveelt voortzetting aan van het economisch beleid dat de regering van Ecuador de
afgelopen twaalf maanden heeft gevoerd. In dit verband hecht de Europese Unie bijzonder veel belang aan
de armoede- en corruptiebestrijding.
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In de context van haar vriendschap en samenwerking met Ecuador benadrukt de Europese Unie het belang
van een algemene nationale dialoog, die de democratische staatsinstellingen zal helpen versterken, de
aanwezigheid van de overheid doeltreffender zal maken en zal waarborgen dat de overheidsdiensten
gelijkelijk over het gehele nationale grondgebied worden aangeboden. De nationale dialoog zal ook een
positieve invloed hebben op de toepassing van gezonde en doeltreffende hervormingen en op de politieke en
economische stabiliteit, die zullen bijdagen tot de groei van de nationale rijkdom, tot de maatschappelijke
samenhang en tot het verhogen van het levenspeil van alle burgers.

De Europese Unie is bereid te blijven helpen bij de verwezenlijking van deze doelstellingen die de
democratie in Ecuador moeten helpen versterken.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en potentiële kandidaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

09/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de politieke situatie in Haïti

Brussel, 15 januari 2004

De Europese Unie is zeer verontrust door de wijze waarop de sociaal-politieke situatie in Haïti zich
momenteel ontwikkelt, en door de daarmee gepaard gaande sterke verslechtering van de algemene
veiligheidssituatie in het land. Zij betreurt het dat de regering van Haïti de incidenten die in de loop van de
voorbije weken in verschillende steden hebben plaatsgevonden en waarbij ernstige schendingen van de
mensenrechten zijn geconstateerd, niet heeft kunnen voorkomen. Zij kan niet onverschillig blijven voor de
aangekondigde of reeds uitgevoerde represaillemaatregelen tegen leden van de civiele samenleving en van de
oppositie, tegen universiteitspersoneel en tegen de pers.

De Europese Unie veroordeelt in het bijzonder het gewelddadig optreden van gewapende bendes tegen
vreedzame betogers. Zij spoort de autoriteiten aan om het recht op vrije meningsuiting en op vreedzaam
betogen van alle Haïtianen, zoals dat is vastgelegd in de grondwet van het land te garanderen. Zij verzoekt de
Haïtiaanse autoriteiten nogmaals de nodige maatregelen te nemen om het herstel van de rust onder de
burgerbevolking te bevorderen.

De Europese Unie is er namelijk van overtuigd dat de huidige politieke crisis door middel van dialoog moet
worden opgelost, en zij dringt er bij alle deelnemers aan het politieke leven, zonder uitzondering, op aan zich
te onthouden van iedere vorm van geweld.
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Gelet op de bestaande polarisatie, die een oplossing van de politieke en institutionele crisis in de weg staat,
roept de Europese Unie alle partijen op de politieke dialoog onverwijld te hervatten, hetzij rechtstreeks,
hetzij door de bemiddeling van de plaatselijke kerken of iedere andere nuttige en geloofwaardige vorm van
bemiddeling te aanvaarden.

Nu Haïti niet langer over een wetgevende vergadering beschikt, is een dergelijke dialoog het enige middel
om de rust onder de burgerbevolking terug te brengen, het herstel van de rechten en de vrijheden te
bevorderen, en bij te dragen tot het herstel van het klimaat van veiligheid dat noodzakelijk is voor de
organisatie van vrije verkiezingen, met eerbiediging van de bepalingen van Resolutie 806 en Resolutie 822,
alsmede van Resolutie 1959, die op 10 juni jl. in Santiago de Chile door de algemene vergadering van de
OAS is aangenomen.

De Europese Unie herinnert eraan dat de toepassing van de bovengenoemde resoluties de weg kan vrijmaken
voor de geleidelijke hervatting van de gedeeltelijk geschorste hulp, in overeenstemming met artikel 96 van
de Overeenkomst van Cotonou.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

10/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het akkoord
van Moroni op de Comoren

Brussel, 15 januari 2004

De Europese Unie is verheugd over de sluiting, op 20 december, van het akkoord van Moroni, dat een
essentiële stap is in het verzoeningsproces op de Comoren. Zij spreekt zich lovend uit over de
compromisbereidheid die de Comorese partijen getoond hebben om tot de sluiting van dit akkoord te komen.

De EU prijst de rol van de Afrikaanse Unie en de beslissende inbreng van Zuid-Afrika bij de sluiting van het
akkoord.

De EU is vastbesloten haar volle steun te verlenen aan de succesvolle uitvoering van het akkoord van
Moroni.

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

_______________________
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11/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie waarin Libanon wordt opgeroepen de
beslissing om op zaterdag 17 januari drie terechtstellingen uit te voeren,
ongedaan te maken, en zijn moratorium op de doodstraf te handhaven

Brussel,  16 januari 2004

De Europese Unie heeft met ontzetting kennis genomen van de beslissing van de Libanese autoriteiten om op
zaterdag 17 januari drie terechtstellingen uit te voeren, zulks ondanks de eerdere uitingen van bezorgdheid
van de Unie. Met die terechtstellingen zou Libanon het in 1998 ingestelde moratorium op de doodstraf
opschorten.

De Europese Unie is onder alle omstandigheden een krachtig tegenstander van de toepassing van de
doodstraf en streeft prioritair naar de universele afschaffing ervan. De EU is van oordeel dat de afschaffing
van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid en de geleidelijke ontwikkeling van de
mensenrechten. De Europese Unie vindt deze vorm van bestraffing wreed en onmenselijk. De doodstraf
heeft geen extra afschrikkend effect en rechtsdwalingen kunnen nooit meer worden rechtgezet. Daarom is de
doodstraf in alle landen van de Europese Unie al lang afgeschaft. De redenen om deze vorm van bestraffing
af te schaffen gelden echter voor iedere mens, waar ook ter wereld. De universele afschaffing van de
doodstraf is derhalve een beleidsdoel waaraan alle EU-lidstaten sterk vasthouden.

De Europese Unie merkt op dat Libanon sinds lange tijd een moratorium op de toepassing van de doodstraf
handhaaft. De Unie heeft in het verleden aan de Libanese autoriteiten haar steun betuigd voor de verlenging
van dit moratorium en de overtuiging uitgesproken dat de Libanese autoriteiten daarop moeten voortbouwen
om de doodstraf uiteindelijk af te schaffen.

De EU roept president Lahoud op van het aan hem verleende gezag gebruik te maken om deze beslissing
ongedaan te maken en zo het huidige moratorium in stand te houden, en roept de Libanese regering op het
sinds jaren geldende moratorium op de toepassing van de doodstraf alsnog te handhaven.

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

________________________
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12/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het  moratorium op de
doodstraf in Kazachstan (op 23 december 2003 in Rome bekendgemaakt)

Brussel, 19 januari 2004

Het verheugt de Europese Unie dat in Kazachstan bij presidentieel decreet van 18 december 2003 een
moratorium op de doodstraf is ingesteld. De EU neemt met voldoening kennis dat dit moratorium met
onmiddellijke ingang van kracht is geworden, en zal blijven gelden zolang geen definitieve beslissing
omtrent de afschaffing van de doodstraf in Kazachstan is genomen.

De EU is van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid en tot de
gestage ontwikkeling van de mensenrechten. Zij bevestigt nogmaals te streven naar de wereldwijde
afschaffing van de doodstraf en is van mening dat het afkondigen van moratoria op executies een belangrijke
stap in die richting is.

De EU beschouwt de beslissing van president Nazarbayev als een wezenlijke verbetering van de
mensenrechtensituatie in Kazachstan en een belangrijke bijdrage tot de wereldwijde afschaffing van de
doodstraf. De EU moedigt de regering van Kazachstan aan om de samenwerking met de OVSE, die zeer
nuttig is voor de democratische ontwikkeling van het land, voort te zetten.

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

________________________

13/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende

de bijwerking van de EU-lijst van personen tegen wie een visumverbod
en een bevriezing van tegoeden zijn afgekondigd

Brussel, 20 januari 2004

De Europese Unie, die zich zorgen blijft maken over de situatie in Birma/Myanmar, maakt bekend dat zij
haar lijst heeft bijgewerkt van personen tegen wie een visumverbod en een bevriezing van tegoeden zijn
afgekondigd. Het betreft de leden van de Raad voor vrede en ontwikkeling, de ministers, de hoge officieren
van het leger, de leden van de Verenigde solidariteits- en ontwikkelingsassociatie, de leiding van de
economische staatsondernemingen en de personen die van het economisch beleid van de regering profiteren,
alsmede hun gezinsleden. De lijst is bijgewerkt in het licht van de laatste herschikking van de regering van
Birma/Myanmar.

De Europese Unie neemt er akte van dat de regering van Birma/Myanmar heeft aangekondigd dat in 2004
een nationale conventie zal worden bijeengeroepen en dat een grondwet zal worden opgesteld. Zij verzoekt
de regering van Birma/Myanmar om zo spoedig mogelijk een diepgaande en constructieve politieke dialoog
op te zetten met de LND en met andere politieke formaties over een proces dat tot nationale verzoening kan
leiden. De EU staat volledig achter de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om diens
speciale gezant, Tan Sri Ismail Razali, zo spoedig mogelijk naar Birma/Myanmar te laten terugkeren.
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De Europese Unie zal de situatie in Birma/Myanmar blijven volgen en is bereid om proportioneel op
toekomstige ontwikkelingen te reageren.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces
Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

___________________

14/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over
voorstellen tot grondwetswijziging in Oekraïne

Brussel, 29 januari 2004

Met de presidentsverkiezingen in Oekraïne in het verschiet, spreekt de Europese Unie haar diepe
bezorgdheid uit over de gebeurtenissen die zich op 24 december in het Oekraïense parlement (Verkhovna
Rada) hebben afgespeeld in het kader van de eerste lezing van een reeks belangrijke voorstellen tot
grondwetswijziging.

De Europese Unie erkent het soevereine recht van Oekraïne om binnen zijn grondwettelijke procedures zijn
institutionele structuur te wijzigen, maar is bezorgd dat de voorgestelde grondwetswijzingen in de huidige
politieke omstandigheden een negatief effect zullen hebben op het geloof en het vertrouwen van de kiezers in
de representatieve democratie in Oekraïne, in het bijzonder in dit verkiezingsjaar. Een grondwetswijziging
verwerft alleen legitimiteit indien er onder het publiek oprechte steun is voor haar doelstellingen.

De Europese Unie, die haar betrekkingen met Oekraïne verder wil uitbouwen, zal de ontwikkelingen op dit
gebied tijdens de komende (vijfde) zitting van de Verkhovna Rada op de voet volgen.

Zoals zij tijdens de Top EU-Oekraïne op 7 oktober 2003 in Yalta duidelijk heeft gemaakt, acht de Europese
Unie het van essentieel belang dat de presidentsverkiezingen een werkelijk vrij, eerlijk en transparant
verloop kennen. In dit verband meent de EU dat een debat over een grondwetswijziging waarbij de
procedures voor de verkiezing van de president worden veranderd, gescheiden van de verkiezingen moet
plaatsvinden.

De Europese Unie spoort Oekraïne aan om positief te reageren op het door de Europese Commissie voor
democratie middels het recht gedane aanbod om op het gebied van constitutionele hervormingen verder
samen te werken.

De Unie zal nauwlettend toezien op de omstandigheden waarin de presidentiële verkiezingscampagne
plaatsvindt en de wijze waarop de verkiezingen zelf verlopen.
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De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces,
de potentiële kandidaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_____________________

15/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie, de toetredende landen, de kandidaat-
lidstaten Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke

kandidaat-lidstaten, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, over
de instelling van een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting ten aanzien van Soedan

Brussel, 28 januari 2004

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië en Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de
doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB van 9 januari 2004 met betrekking tot de
instelling van een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting ten aanzien van Soedan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________

16/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de oprichting van de nationale
raad voor de mensenrechten in Egypte

Brussel, 28 januari 2004

De Europese Unie is verheugd dat de Shura (consultatieve raad) van het Parlement van de Arabische
Republiek Egypte de leden heeft benoemd van de nationale raad voor de mensenrechten, alsmede dat de
voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Boutros Boutros Ghali, is benoemd tot
voorzitter van de nationale raad, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de uitvoering van de wet tot
instelling van deze raad.

De Europese Unie maakt tevens van deze gelegenheid gebruik om de heer Boutros Boutros Ghali te
feliciteren met zijn benoeming in deze belangrijke nationale raad voor de mensenrechten, en wenst hem alle
succes toe in zijn nieuwe ambt.
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De Unie verheugt zich erover dat Egypte met de oprichting van de raad op concrete wijze blijk geeft van zijn
bereidheid om de mensenrechten te bevorderen en te beschermen, en is ervan overtuigd dat de
onafhankelijkheid en de grote bekwaamheid van de leden zullen bijdragen tot de geloofwaardigheid van het
mensenrechtenbeleid van Egypte.

De Europese Unie en Egypte zijn begonnen aan een allesomvattende dialoog, die een onderdeel vormt van
de spoedig te bekrachtigen associatieovereenkomst, over alle onderwerpen die voor beide partijen van belang
zijn. In de geest van deze dialoog verklaart de Europese Unie ten volle te willen samenwerken met de heer
Boutros Boutros Ghali en zijn collega's, en op de meest passende en doeltreffende wijze te willen bijdragen
tot de bevordering van de belangrijke doelstellingen die hun door het Parlement van de Arabische Republiek
Egypte zijn toevertrouwd.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces, de potentiële kandidaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

__________________

17/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het resultaat van de in Nederland gevoerde besprekingen

tussen de regering van Burundi en de FNL
Brussel, 27 januari 2004

De Europese Unie verheugt zich over het resultaat van de van 18 t/m 21 januari 2004 in Nederland gehouden
en door de Nederlandse regering gefaciliteerde besprekingen tussen de delegatie onder leiding van de
President van Burundi, Domitien Ndayizeye, en de delegatie van de FNL onder leiding van Ibrahim
Ntakirutimana.

Het verheugt de Europese Unie dat de besprekingen hebben plaatsgevonden in een constructieve en
hartelijke atmosfeer, en dat zij hebben geleid tot de erkenning dat een einde gemaakt moet worden aan het
geweld in Burundi en tot de bereidheid om de dialoog voort te zetten teneinde tot een uiteindelijk akkoord te
komen en de FNL op te nemen in de Burundese staatsinstellingen.

De Europese Unie verheugt zich tevens over de voorgestelde instelling van een internationale
enquêtecommissie om een onderzoek in te stellen naar de moord op de apostolische nuntius in Burundi,
Monsigneur Michael Courtney, op 29 december 2003.

De Europese Unie dringt er bij beide partijen op aan, te streven naar een vreedzame oplossing van het
conflict, en herhaalt bereid te zijn hen in hun inspanningen bij te staan. Het is van belang dat de voorgestelde
vervolgbijeenkomst tussen President Ndayizeye en de FNL zo spoedig mogelijk plaatsvindt.
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De Europese Unie doet een beroep op de regering van Burundi en op de FNL om alle vijandelijkheden met
onmiddellijke ingang stop te zetten en dringt er bij de regering van
Burundi en de FNL op aan, zo spoedig mogelijk een staakt-het-vuren-overeenkomst te sluiten, als
onmiddellijke vertrouwenwekkende maatregelen in het belang van het Burundese volk.

De Europese Unie bevestigt voorts andermaal bereid te zijn Burundi actief te steunen in zijn streven naar
wederopbouw, welk streven door de voortdurende gewelddadigheden ernstig belemmerd blijft worden
zolang er geen inclusieve vredesovereenkomst is.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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