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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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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 9 februari 2004 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Sérgio José Ferreira RIBEIRO

ter vervanging van de heer Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT),   met  ingang van 3 februari  2004.

____________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 11 februari 2004 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Marie -Françoise DUTHU

ter vervanging van de heer Yves PIÉTRASANTA  (Verts-ALE),  met  ingang van 11 februari  2004.

____________________
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 VERVANGING VAN EEN WAARNEMER VAN CYPRUS
IN HET EUROPEES PARLEMENT

De bevoegde autoriteiten van Cyprus hebben laten weten dat  de heer Christodoulos S. TARAMOUNTAS
waarnemer in het Europees Parlement, is vervangen door

de heer Georgios TASOU

en wel met ingang van 1 februari 2004.

Het Europees Parlement heeft hiervan nota genomen op zijn vergadering van 9 februari 2004.

__________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 25 februari 2004 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Jacqueline ROUSSEAUX

ter vervanging van  mevrouw Frédérique RIES (ELDR/BE),   met  ingang van 19 februari  2004.

____________________
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BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN EEN SPAANS LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn vergadering van 25 februari 2004 heeft het  Parlement kennis genomen van de benoeming van:

de heer Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES)

in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement komt met ingang van 26 februari 2004 een einde aan
zijn mandaat.

BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN EEN BELGISCH LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn vergadering van 25 februari 2004 heeft het  Parlement kennis genomen van de benoeming van:

mevrouw Frédérique RIES (ELDR/BE)

in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement komt  met ingang van 12 februari 2004 een einde aan
haar mandaat.

_________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering van 12 februari 2004 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Hans-Peter MARTIN

geen lid meer is van de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten (PSE) met ingang van 12
februari 2004.

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 19.02.2004

Indiener Onderwerp Nr.

Maurizio Turco Restituties voor de export naar Vaticaanstad P-0001/04

Bernd Posselt Definitie "seksuele en reproductieve gezondheid" P-0002/04

Graham Watson Handel in vederwild E-0003/04

Olivier Dupuis Vervolging van in de EU gevestigde Uighur organisaties E-0004/04

Olivier Dupuis Vervolging van in de EU gevestigde Uighur organisaties E-0005/04

Sebastiano Musumeci Toestemming voordelig belastingstelsel voor Sicilië E-0006/04

Philip Claeys Toetreding van Cyprus, officiële talen E-0007/04

Philip Claeys Toetreding van Cyprus, immigratie E-0008/04

Erik Meijer Het beschermen van de Nederlandse export van
verklikkers van snelheidscontroles door deze apparaten uit
te zonderen van een binnenlands verbod

E-0009/04

Erik Meijer Het door de EU hanteren van een lager
beschermingsniveau tegen de invloed van BSE op
rundvlees uit Amerika dan geldt voor Japan, Rusland en
andere staten

E-0010/04

Cristiana Muscardini Top van Tunis - immigratiebeleid E-0011/04

José Ribeiro e Castro Top EU-India - nauwere betrekkingen E-0012/04

José Ribeiro e Castro Top EU-India - nauwere betrekkingen E-0013/04

Johanna Boogerd-Quaak Verhouding afgelaste vluchten - PNR P-0014/04

Christopher Huhne Appelboomgaarden E-0015/04

Jan Dhaene Bedrijf Grefacsa en verwerking dierlijke afval E-0016/04

Bartho Pronk Aanpassing Richtlijn 92/58/EEG inzake veiligheids- en
/of gezondheidssignalering

E-0017/04

Johanna Boogerd-Quaak Verhouding afgelaste vluchten - PNR E-0018/04

Juan Ferrández Lezaun Project Júcar - Vinalopó P-0019/04

Fiorella Ghilardotti, Massimo
Carraro en Giovanni Fava

Brug over de Straat van Messina E-0020/04

Mario Borghezio Dringende goedkeuring van richtlijn over de veiligheid
van vliegtuigen via strenge en uniforme controles

E-0021/04

Mario Borghezio Solidariteit met de strijdende producenten uit de Po-vlakte E-0022/04
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Jonas Sjöstedt Gebrekkige informatie aan de Commissie in verband met
de Botniaspoorlijn

E-0023/04

Avril Doyle Financiële steun voor een organisatie die de
onafhankelijkheid van gehandicapten bevordert

E-0024/04

Avril Doyle Mogelijkheid van 'BSE' (OSE?) bij schapen E-0025/04

Vraag geannuleerd E-0026/04

Marco Pannella Aanhoudende moorden en folteringen door Vietnamese
regeringsfunctionarissen

P-0027/04

Philip Bushill-Matthews Discriminatie op grond van leeftijd P-0028/04

Heinz Kindermann Sluiting van de diergeneeskundige controlepost aan de
grensovergang Pomellen (Duitsland)

P-0029/04

Christopher Huhne Vuilstortplaatsen en grindafgravingen E-0030/04

Astrid Lulling De praktijken van sommige Luxemburgse
verzekeringsmaatschappijen

E-0031/04

Erik Meijer Een langdurige status als statenloze voor een deel van de
permanente inwoners van de drie toekomstige EU-
lidstaten die tot 1991 deelstaat van de Sovjetunie waren

E-0032/04

Jan Mulder Concurrentievervalsing door invoering regionale premies E-0033/04

Erik Meijer Verkoop van belastingvrije sigaretten voor halve prijs
door middel van internet-bestellingen in Roemenië en
verzending door particulieren

E-0034/04

Erik Meijer Tekort aan openbaarheid van beschikbare gegevens over
de onveiligheid van luchtvaartmaatschappijen op grond
van commerciële belangen

E-0035/04

Jules Maaten Uitbraak sars in China en Filipijnen E-0036/04

Charles Tannock Maatregelen van de tien nieuwe lidstaten betreffende de
vrijheid van verkeer en de vestiging van andere EU-
burgers

P-0037/04

Juan Izquierdo Collado Illegale invoer van dolfijnen P-0038/04

Elspeth Attwooll Omvang van de wetgeving van de Europese Unie E-0039/04

Elspeth Attwooll Omvang van het ambtelijk apparaat van de Commissie E-0040/04

Elspeth Attwooll Handelsverkeer tussen Schotland en de rest van de
Europese Unie

E-0041/04

Elspeth Attwooll Weggevallen betalingsverplichtingen van de
structuurfondsen in Schotland

E-0042/04

Elspeth Attwooll Invloed van de euro op het handelsverkeer E-0043/04
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Monica Frassoni Val Jumela E-0044/04

Monica Frassoni Ontbreken van voorafgaande controle en
milieueffectbeoordeling i.v.m. het vastgoedproject van
"Impregilo SpA" langs de kust van Sa Sea - Tentizzos,
Bosa, op Sardinië (Italië)

E-0045/04

Jan Dhaene Europese personeelsadvertenties waarbij Engels als
moedertaal geëist wordt

E-0046/04

Camilo Nogueira Román TGV op Frans grondgebied en verbinding met het netwerk
van het schiereiland

E-0047/04

Camilo Nogueira Román Europees Agentschap voor de controle op de visserij -
vestiging in Galicië

E-0048/04

Camilo Nogueira Román EU-noodhulp aan Iran na de verschrikkelijke aardbeving
in Bam

E-0049/04

Camilo Nogueira Román Het conflict tussen de papierpulpfabriek "Celulosas de
Pontevedra" van Ence in Galicië, en de bevolking en het
gemeentebestuur van Pontevedra wegens
milieuverontreiniging door de fabriek

E-0050/04

Camilo Nogueira Román Gevolgen van de brief van zes lidstaten aan de Commissie
na het echec van de Intergouvernementele Conferentie
van Brussel

E-0051/04

Camilo Nogueira Román Het echec van de Intergouvernementele Conferentie van
Brussel en de voorstellen betreffende het systeem van de
stemming met een dubbele gekwalificeerde meerderheid

E-0052/04

Camilo Nogueira Román Stilvallen van de werkzaamheden op de scheepswerven
van Inzar in Fene (Galicië) wegens het verbod op de bouw
van nieuwe vrachtschepen - optreden van de Europese
Commissie en de Spaanse regering

E-0053/04

Camilo Nogueira Román Uitvoering van het Protocol van Kyoto door Spanje E-0054/04

Camilo Nogueira Román De gevangenen van Guantánamo E-0055/04

Camilo Nogueira Román De verklaringen van Prodi over de noodzaak dat een of
meer lidstaten het initiatief nemen om via nauwere
samenwerking sneller voortgang te boeken voor het geval
dat de ontwerpgrondwet niet wordt aangenomen

E-0056/04

Camilo Nogueira Román Uitgaven voor de sociale zekerheid in Spanje - situatie in
de EU

E-0057/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Steun van de Italiaanse staat en de regio Campania voor
het programma van Agrofuturo

P-0058/04

Hiltrud Breyer Aspect van dierbescherming bij premiebetalingen na de
GLB-hervorming

E-0059/04
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Hiltrud Breyer Chroom (VI) - Verontreiniging van leer E-0060/04

Joan Colom i Naval en María
Sornosa Martínez

Zetel van het Europees Agentschap voor
voedselveiligheid

E-0061/04

Giorgio Calò en Antonio Di Pietro Discriminatie van EU-promovendi in Duitsland E-0062/04

Alexander de Roo en Hiltrud
Breyer

Verbranding van spoorbielzen E-0063/04

Camilo Nogueira Román Alarmerende stijging van de werkloosheid in Galicië:
7465 nieuwe werklozen in december 2003, op een totaal
van 23.419 nieuwe werklozen in heel Spanje, waardoor
het werkloosheidspercentage in Galicië is gestegen tot
12,36%

E-0064/04

Bill Newton Dunn Vliegen in Europa na 60 jaar P-0065/04

Antonio Di Pietro Faillissement Parmalat P-0066/04

Bill Newton Dunn Pensioenuitkeringen E-0067/04

Miet Smet Internationale Conventie inzake de bescherming van alle
migrerende werknemers en hun gezinsleden

E-0068/04

Ilda Figueiredo Subsidie voor het schoonmaken van de meren in de
gemeente Cantanhede

E-0069/04

Ilda Figueiredo Vestiging van een galvaniseerbedrijf in Tabaçô, Arcos de
Valdevez

E-0070/04

Camilo Nogueira Román Stuwdam in de rivier de Narla in Lugo, Galicië, in het
kader van het "Nationale waterbeheersplan" van Spanje,
die is gepland in een gebied van communautair belang in
het netwerk Natura 2000

E-0071/04

José Ribeiro e Castro Verdenking van handel in menselijke organen -
Mozambique

E-0072/04

José Ribeiro e Castro Verdenking van handel in menselijke organen -
Mozambique

E-0073/04

Roger Helmer De Europese Conventie P-0074/04

Raffaele Costa Controles op de veiligheid van het luchtverkeer P-0075/04

Proinsias De Rossa Verordening (EEG) nr. 1408/71 en de registratie van
blinden en slechtzienden

E-0076/04

Proinsias De Rossa Behandeling van afvalwater in Ierland E-0077/04

Proinsias De Rossa Schengen-informatiesysteem en vermiste personen E-0078/04

Proinsias De Rossa Voorstel beperking vluchtduur en taken -
COM(2002)0030

E-0079/04
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Proinsias De Rossa Reumatiek en Biomed-programma E-0080/04

Proinsias De Rossa Tenuitvoerlegging van de GPBV-richtlijn E-0081/04

Proinsias De Rossa Richtlijn klinische proeven E-0082/04

Dirk Sterckx Beperkingen op het vrij verkeer van Vlaamse
reisbegeleiders in het buitenland

P-0083/04

Avril Doyle Verbod op het vervoer van olie in enkelwandige tankers
en op "goedkope vlaggen"

P-0084/04

Matti Wuori Geen juridisch kader voor NGO's in Malta E-0085/04

Nelly Maes Taalvoorwaarden bij aanwervingen in de EU E-0086/04

Erik Meijer De strijd van casinobedrijven met een beroep op EU-
regels tegen het op beperking van gokverslaving gerichte
Nederlandse overheidsbeleid

E-0087/04

Erik Meijer Het door Nederlandse ziektekostenverzekeraars laten
betalen van veel hogere premies door verzekerden in
buurstaten om tekorten in Amerika te compenseren

E-0088/04

Astrid Thors De behandeling van kernafval in Rusland E-0089/04

Ilka Schröder Gevolgen van de opneming van Hamas in de lijst van
terroristische organisaties

E-0090/04

Ilka Schröder Gevolgen van de opneming van Hamas in de lijst van
terroristische organisaties

E-0091/04

Herbert Bösch Ontwikkeling van de stroomprijzen, investeringen in de
energiesector

E-0092/04

Martin Kastler Mensenhandel en prostitutie in het Duits-Tsjechisch
grensgebied

P-0093/04

Adriana Poli Bortone Herziening van de GMO voor tabak P-0094/04

Mihail Papayannakis Overheidsziekenhuis INMI L. Spallanzani in Italië E-0095/04

Alexandros Alavanos Wapenleveranties Israël aan Turkije in ruil voor water E-0096/04

Jean Lambert Milieusteun St. Lucia E-0097/04

Olivier Dupuis De uitlevering van de heer Sok Yoeun E-0098/04

Pietro-Paolo Mennea en anderen Birma E-0099/04

Marianne Thyssen Talenregeling Europa-webstek E-0100/04

Marjo Matikainen-Kallström Positie van MKB in EU-onderzoeksfinanciering E-0101/04

Paulo Casaca Tarifering van water E-0102/04

Paulo Casaca Drinkwater E-0103/04
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José Ribeiro e Castro Namibië - Dreigende bezetting van boerderijen E-0104/04

Stavros Xarchakos Vreemde praktijken van de Griekse regering ten aanzien
van de beurs

E-0105/04

Erik Meijer De toepassing van roltrappen in warenhuizen die
weliswaar voldoen aan Europese veiligheidsnormen maar
gevaarlijk blijken te zijn voor kinderen

E-0106/04

Charles Tannock Fiat Italië dat via een joint venture in China bestelwagens
levert aan de Volksrepubliek China voor het uitvoeren van
mobiele executies

E-0107/04

Charles Tannock Fiat Italië dat via een joint venture in China bestelwagens
levert aan de Volksrepubliek China voor het uitvoeren van
mobiele executies

E-0108/04

Claude Moraes Sikhs en het verbieden van religieuze symbolen P-0109/04

Eija-Riitta Korhola Wettigheid van bepaalde EU-besluiten na de mislukking
het Protocol van Kyoto

P-0110/04

Minerva Malliori Dioxines in kweekzalm P-0111/04

Glyn Ford Dolfijnen E-0112/04

Raina Echerer en Eurig Wyn Maltese taal voor de volgende zittingsperiode E-0113/04

Claude Moraes Sikhs en het verbieden van religieuze symbolen E-0114/04

Dana Scallon Leader II-rojecten - de zaak Blue Dragon E-0115/04

Dana Scallon Leader II-projecten - de zaak Blue Dragon E-0116/04

Monica Frassoni en Daniel Cohn-
Bendit

Verwijdering van kiezers van de Maltese kieslijsten E-0117/04

Monica Frassoni en Daniel Cohn-
Bendit

Verwijdering van kiezers van de Maltese kieslijsten E-0118/04

Olivier Dupuis Onderdrukking van de Lao-Hmong-bevolking in het
gebied Saysomboune (Laos)

E-0119/04

Adriana Poli Bortone Dood van 20 Albanese burgers E-0120/04

Antonio Di Pietro Geïntegreerd afvalbeheer in de gemeente Casale sul Sile
(Treviso)

E-0121/04

Toine Manders Schuldenlast Europees betaald voetbal E-0122/04

Dorette Corbey en Jan Wiersma Containers met arseenpentoxide op zee E-0123/04

Eija-Riitta Korhola Wettigheid van bepaalde EU-besluiten na een eventuele
mislukking van het Protocol van Kyoto

E-0124/04

Vraag geannuleerd P-0125/04
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Jean Lambert Vergunningen voor het vangen, kweken en verhandelen
van beschermde soorten in Griekenland in strijd met de
EU-wetgeving

P-0126/04

Ilda Figueiredo Communautaire begroting en de Financiële
Vooruitzichten

P-0127/04

Alexandros Alavanos Toepassing van de leeftijdsgrenzen voor de aanwerving
van tijdelijke ambtenaren die reeds gedurende vele jaren
werkzaam zijn in Griekse openbare diensten

E-0128/04

Lord Inglewood Agressieve exoten E-0129/04

Caroline Lucas Fluoridering van drinkwater E-0130/04

Olivier Dupuis Tragedie met Albanese emigranten E-0131/04

Marjo Matikainen-Kallström Verbetering van de veiligheid in de luchtvaart door
uitbreiding van de informatievoorziening

E-0132/04

Rosa Miguélez Ramos Agentschap voor visserijcontrole te Vigo P-0133/04

Mario Borghezio De financiële ineenstorting van Parmalat en het
ontoereikende toezicht door de Bankitalia

P-0134/04

Roberta Angelilli De melkcentrale van Rome: behoud van arbeidsplaatsen
en bescherming van veetelers

P-0135/04

Jillian Evans Invoer van gen-voedsel en -gewassen E-0136/04

Jillian Evans Het geval van mevrouw Siham Qandah uit Jordanië E-0137/04

Kathalijne Buitenweg Gebruik passagiersgegevens voor testen CAPPS II E-0138/04

Ilda Figueiredo Financiële steun voor onderzeese kabelverbinding van
optische vezels met de eilanden Flores en Corvo

E-0139/04

Ilda Figueiredo Toegang tot de media in de ultraperifere regio's van de
Azoren en Madeira

E-0140/04

Cristiana Muscardini Inzet van minderjarige arbeidskrachten E-0141/04

José Ribeiro e Castro Orgaansmokkel - Mozambique E-0142/04

José Ribeiro e Castro Orgaansmokkel - Mozambique E-0143/04

José Ribeiro e Castro Cuba - delegatie van de Commissie E-0144/04

José Ribeiro e Castro Internationaal Jaar van de Rijst E-0145/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - referendum E-0146/04

Bart Staes Strijd tegen dopinggebruik door sporters P-0147/04

Cees Bremmer Mensenrechten in Birma E-0148/04
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Alexandros Alavanos Inkomsten uit privatiseringen gebruikt ter dekking van
lopende uitgaven

P-0149/04

Vraag geannuleerd E-0150/04

Alexandros Alavanos Gebrek aan eenheden intensieve zorgen in Griekenland E-0151/04

Alexandros Alavanos Verzamelen van biometrische gegevens op de luchthaven
"El. Venizelos", verwerking van de gegevens door een
extern medewerker en besluit van de Griekse dienst voor
de bescherming van persoonsgegevens

E-0152/04

Olivier Dupuis Verwijzing naar de Tsjetsjeense verbindingen zonder
enige aantoonbare betrokkenheid van Tsjetsjenen

E-0153/04

Margrietus van den Berg Kleptocratentax E-0154/04

Erik Meijer Benadeling van categorieën passagiers door verdergaande
inperking van de verkoop van spoorkaartjes vanuit
Nederland naar bestemmingen elders in Europa

E-0155/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie P-0156/04

Catherine Guy-Quint Jumeleringen met Bulgarije en Roemenië P-0157/04

Brice Hortefeux Veiligheid van de luchtvaart P-0158/04

Anna Karamanou Berechting van vrouwen wegens illegale abortussen in
Portugal

P-0159/04

Uma Aaltonen Het gebruik van honden voor het opsporen van
explosieven in de instellingen van de EU

P-0160/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0161/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0162/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0163/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0164/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0165/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0166/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0167/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0168/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0169/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0170/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0171/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0172/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN20

Bulletin 08.03.2004 - NL- PE 338.110

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0173/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0174/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0175/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0176/04

Christopher Heaton-Harris Boekhoudsystemen van de Commissie E-0177/04

Alexandros Alavanos Financiering van het programma Cultuur 2000 voor het
behoud van de schatten van de Aghia Sofia

E-0178/04

Alexandros Alavanos Nationale migratieplannen E-0179/04

Alexandros Alavanos Tenuitvoerlegging van richtlijn 2000/78 in Griekenland E-0180/04

Charlotte Cederschiöld Netwerk- en informatiebeveiliging E-0181/04

Charlotte Cederschiöld Netwerk- en informatiebeveiliging E-0182/04

Charlotte Cederschiöld Netwerk- en informatiebeveiliging E-0183/04

Avril Doyle Tarieven voor Eircom telefoon huurlijnen in Ierland E-0184/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Italië, Spanje en
Portugal

E-0185/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Italië, Spanje en
Portugal

E-0186/04

Brice Hortefeux Controle van bedrijfsboekhoudingen E-0187/04

Marco Cappato De zaak van twee Ivoriaanse burgers E-0188/04

Olivier Dupuis Repressieve maatregelen van het Tunesische regime
jegens mensenrechtenactivisten

E-0189/04

Mario Borghezio Klaarheid over de ware eigenaars van het bedrijf
"Italtrend", dat voor miljoenen aan consultingopdrachten
van de Europese Commissie heeft binnengehaald

E-0190/04

Roberta Angelilli Beurskrach Parmalat: bescherming van de kleine spaarder
en oprichting van een toezichtorgaan

E-0191/04

Philip Bradbourn Terugbetalingen krachtens de N+2 regel P-0192/04

Ward Beysen Parallelle handel P-0193/04

Avril Doyle Beperking van vlieg- en diensttijden voor lijnvluchtpiloten E-0194/04

Avril Doyle Toegang tot medische behandeling in de lidstaten E-0195/04

Ward Beysen Richtlijn inzake uitzendkrachten E-0196/04

Ward Beysen Het gebruik van staatsfondsen om de elektriciteitsprijzen
voor industriële gebruikers te reduceren

E-0197/04
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Sebastiano Musumeci Instelling van een communautair orgaan voor de studie
van onbekende atmosferische verschijnselen

P-0198/04

Giacomo Santini "Etnische" telling P-0199/04

Ioannis Marinos Het programma "Bob" en verkeersongevallen E-0200/04

Herbert Bösch Discriminatie op grond van taal bij aankondigingen van
vacatures

E-0201/04

Michl Ebner Onnauwkeurige leidraad zorgt voor uitsluiting van
gegadigden voor werkzaamheden met EU-financiering

E-0202/04

Alexander de Roo en Bernd Lange Spaanse wet op brandstofkwaliteit - Koninklijk Besluit
1700/2000

E-0203/04

Christopher Huhne Financiële verslaglegging E-0204/04

Mario Borghezio Bescherming MKB's tegen multinationals: de zaak van de
Ford-concessiehouders in Italië

E-0205/04

Renato Brunetta Het onwettig opleggen van kentekens voor
pleziervaartuigen in de lagune van Venetië

P-0206/04

Harald Ettl Follow-up van de Commissie betreffende de
overdraagbaarheid van aanvullende pensioenaanspraken

P-0207/04

Ioannis Averoff Problemen met de werking van de jumelage van steden P-0208/04

Gabriele Stauner Selectieprocedures van het Europees Agentschap voor
veiligheid en gezondheid op het werk

E-0209/04

Markus Ferber Discriminatie op grond van taal in personeelsadvertenties E-0210/04

Stavros Xarchakos Klachten over confiscatie van de eigendom van
bouwcorporaties in Griekenland

E-0211/04

Simon Murphy Drijfnetten E-0212/04

Robert Atkins Overeenkomst inzake opheffing van tarieven voor
farmaceutische producten (Nul voor nul)

E-0213/04

Giles Chichester Bijzonderheden van de EU-financiering van de Palestijnse
Autoriteit

E-0214/04

Marco Pannella Schending van de vrijheid van godsdienst in Vietnam E-0215/04

Marco Pannella Schending van de vrijheid van godsdienst in Vietnam E-0216/04

Eija-Riitta Korhola Praktische maatregelen in het kader van het Tsjetsjenië-
beleid van de EU

E-0217/04

Eija-Riitta Korhola Praktische maatregelen in het kader van het Tsjetsjenië-
beleid van de EU

E-0218/04

Dominique Souchet Toetreding van Malta en veiligheid van de scheepvaart E-0219/04
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Mario Borghezio Risico's voor de economie van Padania ten gevolge van de
steeds groter wordende kloof tussen de euro en de dollar

E-0220/04

Maurizio Turco Onderzoek van het parket van Milaan naar de
accountantsbedrijven Grant Thornton en Deloitte in
verband met het schandaal rond Parmalat

E-0221/04

María Ayuso González Katoen P-0222/04

Alexandros Alavanos Het werkloosheidspercentage in Griekenland E-0223/04

Roberta Angelilli "Militaria e Dintorni in Europa" E-0224/04

Dorette Corbey Voedselveiligheid en ontwikkelingslanden E-0225/04

Margrietus van den Berg Zetmeelfabrieken en ontwikkelingslanden E-0226/04

Ewa Hedkvist Petersen Alcolocks: anti-startsystemen voor voertuigen bij
overmatig alcoholgebruik

E-0227/04

Erik Meijer Tijdige ontwikkeling en productie van middelen ter
bestrijding van een samengaan van vogelgriepvirus H5N1
met een bij mensen optredend influenza A

E-0228/04

Erik Meijer Verontwaardiging over vertraging van besluitvorming
over bescherming van dolfijnen en bruinvissen tegen het
als bijvangst meegenomen worden in grote visnetten

E-0229/04

Konstantinos Hatzidakis Absorptie communautaire middelen in EU-lidstaten eind
2003

P-0230/04

Alexander de Roo EIB-lening aan Luchthaven Schiphol P-0231/04

Roger Helmer Euro E-0232/04

Olivier Dupuis Bijeenkomst van Voloshin, Basaev en Surikov op het
grondgebied van de Europese Unie

E-0233/04

Miet Smet Schending van de mensenrechten van de Cacarica-
gemeenschappen in Colombië

E-0234/04

Miet Smet Schending van de mensenrechten van de Cacarica-
gemeenschappen in Colombië

E-0235/04

Miet Smet Vacatures voor "moedertaalsprekers" E-0236/04

Miet Smet Inschrijvingsgeld Europese Scholen E-0237/04

Joachim Wuermeling Omzetting van de richtlijn over de veiligheid van
kabelbanen

E-0238/04

Olivier Dupuis Vervolging van christenen en boeddhisten in de
democratische volksrepubliek Laos

E-0239/04

Mario Borghezio Kwijtschelding omvangrijke schuldenlast DS-partij in
strijd met vrije mededingingsregels

E-0240/04
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Johanna Boogerd-Quaak Taaldiscriminatie moedertaalsprekers E-0241/04

Cristiana Muscardini Huidige situatie in verband met de ziekte van Parkinson E-0242/04

Ilda Figueiredo Bedrijfsverplaatsingen en werkloosheid E-0243/04

Joan Colom i Naval Spaans Nationaal Waterbeheersplan (NWB) - kosten en
waterprijs

P-0244/04

Elly Plooij-van Gorsel Effectrapportage beslissingen OPTA P-0245/04

Joan Colom i Naval Begin van de werkzaamheden van het Ebro-
wateroverhevelingsproject

E-0246/04

Elisabeth Jeggle en Peter Liese Herziening Verordening (EG) 2571/97 (verkoop van boter
tegen verlaagde prijs en steun voor room, boter en
boterconcentraat bestemd voor banketbakkerswerk,
consumptie-ijs e.d.)

E-0247/04

Glenys Kinnock Roma-kinderen in Bulgarije E-0248/04

Christopher Heaton-Harris Private Eye E-0249/04

Christopher Heaton-Harris Pensioenleeftijd van voetbalscheidsrechters E-0250/04

Roberta Angelilli Etikettering voor brood E-0251/04

Raquel Cardoso Financiering van het netwerk Natura 2000 E-0252/04

Geoffrey Van Orden Richtlijn inzake voor de bouw bestemde producten P-0253/04

Elspeth Attwooll Mondiaal programma TB-geneesmiddelen E-0254/04

Joan Vallvé Wegenplan op het eiland Mallorca E-0255/04

María Valenciano Martínez-Orozco Uitnodiging tot het indienen van voorstellen VP/2002/6 in
het kader van het communautaire actieprogramma
betreffende de gelijkekansenstrategie (2001-2005)

P-0256/04

María Valenciano Martínez-Orozco Openbare oproep tot het indienen van voorstellen
VP/2002/6 in het kader van het Actieprogramma van de
Gemeenschap in verband met de communautaire strategie
inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)

E-0257/04

Olivier Dupuis Liquidatie van politieke tegenstanders in Cambodja E-0258/04

Giacomo Santini Tolheffing op rijksweg 47 door de Valsugana E-0259/04

Roberta Angelilli Blue tongue en de bescherming van veetelers in Latium E-0260/04

Baroness Sarah Ludford Spaans verbod op motorfietsen met aanhanger E-0261/04

Graham Watson Afvalwaterzuiveringsinstallaties E-0262/04

Matti Wuori Veiligheidssituatie van de kerncentrale van Sosnovy Bor P-0263/04
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Konstantinos Hatzidakis Communautaire financiering van het nationaal kadaster in
Griekenland

E-0264/04

Stavros Xarchakos Propaganda in met communautaire middelen
medegefinancierde verkiezingsboodschappen in
Griekenland

E-0265/04

John McCartin Invoer van vlees van pluimvee naar de EU E-0266/04

Juan Ferrández Lezaun Alternatieven voor het NWB E-0267/04

Matti Wuori Veiligheidssituatie van de kerncentrale van Sosnovy Bor E-0268/04

Brice Hortefeux Verbruikskrediet E-0269/04

Brice Hortefeux Toezicht op de regelgeving op het grensoverschrijdend
betalingsverkeer

E-0270/04

Brice Hortefeux Namaak van euromuntstukken en -biljetten E-0271/04

Mario Borghezio Inlandterminal Timisoara E-0272/04

Stefano Zappalà Automar srl - dealer van motorvoertuigen van het merk
Mercedes-Benz

E-0273/04

Johanna Boogerd-Quaak Arseenzuur E-0274/04

Christopher Huhne Handvest van de grondrechten van de Europese Unie E-0275/04

Eluned Morgan Luchtvervuiling E-0276/04

Philip Claeys Participatie van EU in bouw evenementenhal Brussel E-0277/04

Elly Plooij-van Gorsel Problemen contractsonderhandelingen zesde
kaderprogramma

E-0278/04

Elly Plooij-van Gorsel Onderzoek aan embryo's en stamcellen E-0279/04

Rijk van Dam Vertegenwoordiging Europese Commissie in Delhi P-0280/04

Esko Seppänen Wärtsilä en Italiaanse overheidssubsidies P-0281/04

Paulo Casaca Omschrijving en opneming van de ultraperifere gebieden
in de officiële lijsten van de Gemeenschap

P-0282/04

Caroline Lucas Overheidsaankoopbeleid voor hout P-0283/04

Joachim Wuermeling BEUC E-0284/04

Alexander de Roo Vuilnisstortplaatsen op Malta E-0285/04

Caroline Lucas Experimenten met apen in de Europese Unie E-0286/04

Caroline Lucas Misleidende etikettering van zeehondenolie in de EU E-0287/04

Marco Cappato Drugsuitroeiingsprogramma in Colombia E-0288/04

Marco Cappato en anderen Culturele genocide in China E-0289/04
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Caroline Jackson Reikwijdte van richtlijn 97/11/EG E-0290/04

Raffaele Costa Verkeersongelukken in de lidstaten van de Europese Unie E-0291/04

Esko Seppänen Scheepsbouw in Italië E-0292/04

María Bergaz Conesa Güe-bronnen in gevaar door aanleg van het traject van
Puente del Arco naar El Condado (Asturië, Spanje) van de
snelweg AS-17

P-0293/04

Herman Vermeer Openbare tarievenstructuur voor het Central European
Pipeline System

P-0294/04

Proinsias De Rossa Discriminatie op grond van leeftijd bij het verstrekken van
goederen en diensten

E-0295/04

Theresa Villiers Voorlopige procedure voor staatssteun in de toetredende
landen

E-0296/04

Theodorus Bouwman Mogelijke inbreuken van de Spaanse
mijnbouwonderneming UMINSA op de EU-wetgeving en
mogelijke fraudes

E-0297/04

Bob van den Bos Betrekkingen tussen EU en Libië en mensenrechten in
Libië

E-0298/04

Christopher Heaton-Harris Prijzen van compact discs in de EU E-0299/04

Roberto Bigliardo financiering van nieuwe luchthaven van Athene E-0300/04

Olle Schmidt Zweedse kernenergie en de interne markt E-0301/04

Christa Randzio-Plath Arbeidsomstandigheden van werkneemsters in de
bloemensector in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

P-0302/04

Michael Cashman Koop van reisbiljetten in een ander land P-0303/04

Pietro-Paolo Mennea Situatie van gevangenisbewaarders in Italië P-0304/04

Cristiana Muscardini Aanvraag om bescherming oorsprongsbenaming rijst
"Sant'Andrea Piemonte"

P-0305/04

Gerhard Schmid Inzet van sky marshals E-0306/04

Caroline Lucas Genetisch gemodificeerde gewassen E-0307/04

Esko Seppänen De Franse taal bij de Commissie E-0308/04

Miet Smet Uitbreiding werkingsgebied TAEIX tot de westelijke
Balkan

E-0309/04

Erik Meijer Het opnieuw inperken van de onderwijsvoorzieningen in
de Oost-Duitse streek Lausitz ten behoeve van de van
oudsher gevestigde bevolkingsgroep met de Sorbische taal

E-0310/04
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Erik Meijer Het binnen twee jaar beëindigen van de activiteiten van
goederentransporteur Ikea Rail en de status van de voor
dit experiment ontvangen EU-subsidie van € 500.000

E-0311/04

Elspeth Attwooll Ontwikkelingshulp P-0312/04

Dana Scallon erbrandingsinstallatie in Galway P-0313/04

Ulpu Iivari Invloed van steun van de EU op de verplaatsing van banen
binnen de EU

P-0314/04

Michl Ebner Taalprogramma voor minderheidstalen E-0315/04

Michl Ebner Europese vrijwilligers- en solidariteitsdienst E-0316/04

Nicholas Clegg Bijproducten van varkens E-0317/04

Glenys Kinnock Geestelijk gehandicapten in Rusland E-0318/04

Dana Scallon Financiering van onderzoeksactiviteiten, waarbij
menselijke embryonale stamcellen worden gebruikt

E-0319/04

Gary Titley Illegale houtkap en houthandel E-0320/04

Daniel Cohn-Bendit EU-embargo op wapenleveranties aan China P-0321/04

Hans-Peter Martin EU-grondwet P-0322/04

Werner Langen Stand van het onderzoek naar het territoriaal monopolie
van Duitse schoorsteenvegers

P-0323/04

W.G. van Velzen Nieuwe Belgische heffing aan Nederlandse en Duitse
stroomdistributeurs voor het gebruik van het Belgische
hoogspanningsnet bij de invoer van stroom uit Frankrijk

P-0324/04

Wilhelm Piecyk Omzetting van richtlijn 2002/25/EG E-0325/04

Wilhelm Piecyk Subsidies voor nieuwe visnetten E-0326/04

Dana Scallon Het graafschap Clare en doelstelling 1 van de
structuurfondsen

E-0327/04

Marco Cappato en anderen Chinese nieuwjaarsoptocht in Parijs E-0328/04

Jillian Evans en Ian Hudghton Endometriose E-0329/04

Luigi Vinci Ziekenhuisfaciliteiten voor defensie in Italië E-0330/04

Miet Smet Oprichting van een regionaal coördinatiecentrum voor
sociaal beleid voor de Balkan

E-0331/04

Erik Meijer Het vanwege fouten in een nieuwe eenduidige aanduiding
van gevaarlijke chemische stoffen door Nederland
verkeerd etiketteren van arseenzuur als pentoxide

E-0332/04
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Erik Meijer De ongewijzigde situatie op het gebied van
mensenrechten en democratie in China en Hongkong, de
dreiging naar Taiwan en de noodzaak van het
wapenembargo

E-0333/04

Erik Meijer De ongewijzigde situatie op het gebied van
mensenrechten en democratie in China en Hongkong, de
dreiging naar Taiwan en de noodzaak van het
wapenembargo

E-0334/04

Astrid Thors Verlenging bedrijfsvergunning kernenergiecentrale
Sosnovy Bor

E-0335/04

Hiltrud Breyer Embryo-onderzoek ten laste van de EU-begroting P-0336/04

Gabriele Stauner Subsidies voor het concern Parmalat P-0337/04

Eluned Morgan Voedselveiligheid P-0338/04

Jean-Louis Bernié Windmolens P-0339/04

Benedetto Della Vedova Verenigbaarheid van de Italiaanse wet nr. 69 van 3
februari 1963 met het vrij verkeer van werknemers binnen
de Europese Gemeenschap

P-0340/04

Philip Claeys Invoering van een label "made in the EU" P-0341/04

Dirk Sterckx Beperkingen op openstelling Belgische spoorwegmarkt P-0342/04

Hiltrud Breyer Ten laste van de EU-begroting gefinancierd embryonaal
onderzoek

E-0343/04

Gabriele Stauner "Conseillers hors classe" E-0344/04

Eluned Morgan Trans-Europese vervoersnetwerken E-0345/04

Eluned Morgan Prijsverschillen E-0346/04

Glenys Kinnock Het gebruik van ACT bij de handeling van malaria E-0347/04

Robert Sturdy Schokkend materiaal op websites in de lidstaten E-0348/04

Roberta Angelilli Ernstige onregelmatigheden, met betrokkenheid van de
EU, bij de oprichting van de particuliere universiteit van
Formello (Rome)

E-0349/04

Roberta Angelilli Reisbureaus: gevolgen van de crisis van Alitalia voor de
werkgelegenheid

E-0350/04

Roberta Angelilli Reisbureaus: ernstige problemen voor bureaus en de
consument

E-0351/04

Roberta Angelilli De Parmalat-affaire en de gevolgen daarvan voor de melk-
en kaasproductie in Lazio

E-0352/04
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Roberta Angelilli Mogelijkheden voor het financieren van een project voor
virtuele gezondheidsvoorlichting

E-0353/04

Roberta Angelilli Subsidie voor de oprichting van een multifunctioneel
centrum

E-0354/04

Roberta Angelilli Subsidies voor jonge kunstenaars E-0355/04

Pasqualina Napoletano en anderen Crisis in de staalsector van Terni E-0356/04

Ewa Hedkvist Petersen Dunbevolkte gebieden in het toekomstige regionaal beleid E-0357/04

Werner Langen Procedure in verband met de Duitse statiegeldregeling
voor blikjes

P-0358/04

Eija-Riitta Korhola Effect van het ontbreken van normen voor de
gezondheidszorg op het vrije verkeer van werknemers en
burgers

P-0359/04

Benedetto Della Vedova Uitsluiting van de dienst telefoongidsen van de
verplichtingen van de universele dienst

P-0360/04

Dana Scallon Fluoridering van het Ierse drinkwater E-0361/04

Graham Watson Letse namen op paspoorten E-0362/04

Proinsias De Rossa Klacht P2000/4974 E-0363/04

Proinsias De Rossa Richtlijn betreffende verpakkingsafval en Ierland E-0364/04

Proinsias De Rossa Scheiding van de jaarrekeningenrichtlijnen E-0365/04

Proinsias De Rossa De rechten van klanten in Ierland krachtens het
Gemeenschapsrecht

E-0366/04

Proinsias De Rossa Dierproeven in Ierland E-0367/04

Proinsias De Rossa Door de Ierse regering in rekening gebrachte kosten en de
Seveso II-richtlijn

E-0368/04

Proinsias De Rossa Raadpleging van het publiek bij de opstelling van
noodplannen krachtens de Seveso II-richtlijn

E-0369/04

Proinsias De Rossa Uitbreiding van de arbeidstijdenrichtlijn naar de daarvan
uitgesloten sectoren

E-0370/04

Proinsias De Rossa Het uitblijven van boetes voor ozonlaag afbrekende
stoffen in Ierland

E-0371/04

Olivier Dupuis Ondervraging van de uitgever Alexander Podrabinek E-0372/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: overtreding van de
milieubeschermingsnormen

E-0373/04
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Eija-Riitta Korhola Effect van het ontbreken van normen voor de
gezondheidszorg op het vrije verkeer van werknemers en
burgers

E-0374/04

Martin Kastler Maatregelen om de consumptie van zogenaamde
"alcopops" door jongeren tegen te gaan

P-0375/04

Luciana Sbarbati Crisis in de staalindustrie in Terni P-0376/04

Antonios Trakatellis Duurzaam beheer visbestanden Middellandse Zee -
Maatregelen ter bestrijding illegale visserij

P-0377/04

Hartmut Nassauer en Bernd Lange Gepland ontwerp voor de tweede grenswaardenrichtlijn
met vaststelling van een  indicatieve grenswaarde o.a.
voor stikstofmonoxide (NO) op de werkplek

E-0378/04

Alexandros Alavanos Ontslag wegens zwangerschap E-0379/04

Alexandros Alavanos Contractanten bij de brandweer E-0380/04

Alexandros Alavanos Opvangklassen - tweede operationeel programma
"Onderwijs en primaire beroepsopleiding"

E-0381/04

Stavros Xarchakos Vrij verkeer van personen tussen Griekenland en de
overige lidstaten van de Europese Unie

E-0382/04

John Bowis Posttarieven E-0383/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: schending van de voorschriften inzake
bescherming van werknemers tegen asbest

E-0384/04

Theresa Villiers Commerciële activiteiten van Ordnance Survey P-0385/04

Jean Saint-Josse Windmolens P-0386/04

Yves Butel Windmolens P-0387/04

Roberta Angelilli Sluiting van de elektrostaalfabriek van Thyssen-Krupp in
Terni

P-0388/04

Gianfranco Dell'Alba en anderen Afrikaans Hof voor mensen- en volkenrechten E-0389/04

Francesco Rutelli De sluiting van de magnetische afdeling van de AST in
Terni

E-0390/04

Alexander de Roo Haarverf en kans op kanker E-0391/04

Mogens Camre De EU  kan het zich veroorloven grote contingenten
immigranten uit derdewereldlanden te blijven opnemen

P-0392/04

Bill Miller De Dierlijke Bijproductenverordening E-0393/04

Francesco Fiori, Giorgio Lisi en
Georges Garot

Initiatief tegen de honger in de EU E-0394/04
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Antonio Tajani Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de hoogovens
in Terni niet dichtgaan

E-0395/04

Camilo Nogueira Román Een Guantanamo aan de Theems? E-0396/04

Camilo Nogueira Román Legalisering van migrerende werknemers zonder
documenten in de Unie

E-0397/04

Camilo Nogueira Román Netwerken van kinderslavernij E-0398/04

Camilo Nogueira Román Geheime detentie in de Verenigde Staten van
vreemdelingen die verdacht worden van terroristische
activiteiten omdat zij niet in het bezit van een geldig
visum zijn

E-0399/04

Camilo Nogueira Román De Israëlische muur in Palestina en de sanitaire
voorzieningen op de westelijke Jordaanoever

E-0400/04

Concepció Ferrer Wateroverheveling uit de Ebro-rivier E-0401/04

Concepció Ferrer Grenshospitaal in La Cerdanya E-0402/04

Erik Meijer Concurrentievervalsing ten koste van milieu en menselijke
arbeid bij goedkope productie van het halffabrikaat
primair aluminium in IJsland

E-0403/04

Erik Meijer Afleiding van de aandacht voor rechten van opposities en
etnische minderheden in Turkije door godsdienst en
geografie te betrekken bij toetreding tot de EU

E-0404/04

Jules Maaten Uitbraak vogelgriep E-0405/04

Jules Maaten en Jan Mulder Benadeling Nederlandse uienboer in Polen E-0406/04

Hugues Martin Communautaire CRAFT-programma's P-0407/04

Alexander de Roo Implementatie richtlijn Omgevingslawaai in Nederland P-0408/04

Carlos Coelho Rechten i.v.m. het Europese burgerschap P-0409/04

Proinsias De Rossa Aer Rianta E-0410/04

Charles Tannock en John Bowis Vervolging van de Ahmadija-moslimgemeenschap in
Bangladesh

E-0411/04

Charles Tannock Regelgeving op de uitvoer van hout in Indonesië E-0412/04

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Richtlijnen op trekvogels en habitat op Malta E-0413/04

Charles Tannock Behandeling van Noord-Koreaanse vluchtelingen in de
Chinese Volksrepubliek

E-0414/04

Jonas Sjöstedt Herziening betreffende het besluit over Norrmejerier (een
zuivelbedrijf)

E-0415/04
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Dorette Corbey Jacht op ganzen in Zeeland P-0416/04

Ilda Figueiredo Ontslagen in de fabriek van de Finex-groep P-0417/04

Gerhard Schmid Veiligheid van eurocheque-kaarten E-0418/04

Anna Karamanou Vrouwenverbrandingen in Pakistan E-0419/04

Brian Simpson Fluoridering van drinkwater E-0420/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Het intrekken van de tijdelijke beperking op het gebruik
van vismeel in diervoeder

E-0421/04

Camilo Nogueira Román De HSL-lijn tussen Lubián en Orense in Galicië E-0422/04

Ilda Figueiredo Sluiting van de Brax-fabriek in Portugal E-0423/04

Ilda Figueiredo Behoud van het teenwerkersambacht op Madeira E-0424/04

Camilo Nogueira Román De oproep van Kofi Annan, Secretaris-generaal van de
VN, om de armoede te bestrijden: het standpunt van de
Unie

E-0425/04

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Tijdschema voor de behandeling van
plattelandsontwikkelingsprojecten

E-0426/04

Christopher Huhne Staatsburgers die in een andere lidstaat wonen E-0427/04

Brian Simpson Toekomst van regionale luchthavens in openbaar bezit na
het recent besluit over de luchthaven van Charleroi in
België en Ryanair

E-0428/04

John Bowis De Indonesische geestelijke Rinaldy Damanik E-0429/04

Charles Tannock en Geoffrey Van
Orden

Eventuele handelssancties tegen Birma E-0430/04

Luigi Vinci Plannen van de Commissie voor de bouw van vliegtuigen
die verticaal kunnen landen en opstijgen

E-0431/04

Helle Thorning-Schmidt Passief roken E-0432/04

Seán Ó Neachtain De status van Gaeilge bij de aanwerving van personeel
voor EU-instellingen

P-0433/04

Michl Ebner EURO 0 E-0434/04

Michl Ebner EURO 1 E-0435/04

Michl Ebner EURO 2 E-0436/04

Michl Ebner EURO 5 E-0437/04

Michl Ebner EURO 6 E-0438/04

Michl Ebner Grenswaarden voor de emissie van stikstofoxiden E-0439/04
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Michl Ebner Grenswaarden voor de emissie van deeltjes E-0440/04

Michl Ebner Deeltjesfilter E-0441/04

John Cushnahan Handels- en samenwerkingsakkoord met Iran P-0442/04

John Cushnahan Overeenkomst Open Sky E-0443/04

Margrietus van den Berg Naleving wetgeving veiligheid en gezondheid op het werk E-0444/04

____________________
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VRAGENUUR (B5-0007/04) 10 en 11 februari 2004

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

María IZQUIERDO ROJO Het verdwijnen van bepaalde teelten en de maatschappelijke
structuur in Andalusië, als gevolg van de nieuwe voorstellen
voor GMO's voor olijfolie, katoen en tabak

H-0845/03

Mary BANOTTI Sociale integratie en derde sector H-0847/03

Lennart SACRÉDEUS Verdwenen journalist Dawit Isaac in Eritrea H-0849/03

Gerard COLLINS Betrekkingen van de Europese Unie met Zuid-Afrika H-0850/03

Brian CROWLEY Bevordering van goede praktijken bij de kinderbescherming
in het jeugdwerk in Europa

H-0853/03

Liam HYLAND Etikettering van vlees H-0857/03

Seán Ó NEACHTAIN Raadpleging van belanghebbenden in de visserijsector H-0859/03

Alexandros ALAVANOS Inspanningen voor het vinden van een oplossing van de
kwestie-Cyprus

H-0861/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Nieuwe ontwikkelingen kwestie-Cyprus - kansen op een
oplossing

H-0042/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Eventuele schending door de Spaanse regering van artikel 6,
lid 1 van het EU-Verdrag

H-0001/04

Bernd POSSELT Status van Kosovo H-0003/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Schending van de mensenrechten van Cubaanse gevangenen
in de Verenigde Staten

H-0007/04

Pedro MARSET CAMPOS Schending van de mensenrechten van Cubaanse staatsburgers
in de Verenigde Staten

H-0036/04

Ilda FIGUEIREDO Schending van de mensenrechten van de Cubaanse burgers
door de VS

H-0058/04

Efstratios KORAKAS Schending mensenrechten van vijf illegaal vastgehouden
Cubanen door VS

H-0061/04
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Gerard COLLINS Maatregelen voor goedkoop luchtvervoer H-0851/03

Claude MORAES Vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten H-0046/04

Bill NEWTON DUNN Drugshandel H-0026/04

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer BARNIER

Alexandros ALAVANOS Operationaliteit installaties voor biologische zuivering H-0862/03

Juan FERRÁNDEZ
LEZAUN

Overhevelingsproject Ebro H-0016/04
/rev. 1

Joan VALLVÉ Regionale grensoverschrijdende samenwerking H-0022/04

De heer LIIKANEN

Bart STAES Wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS) - Inbreng
van maatschappelijke organisaties

H-0842/03

Reino PAASILINNA Toegankelijkheid van overheidssites voor blinden H-0006/04

Charlotte CEDERSCHIÖLD Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging H-0025/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

E-safety-programma H-0043/04

De heer VERHEUGEN

Michael GAHLER Onafhankelijkheid van de Hongaarse instantie voor financieel
toezicht (PSZÁF)

H-0863/03

Bernd POSSELT Restitutiewetgeving in Roemenië H-0004/04

Monica FRASSONI Verwijdering van kiezers van de Maltese kieslijsten H-0033/04

Richard HOWITT Pijpleiding Bakoe-Ceyhan H-0038/04
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OVERZICHT VRAGENUUR
FEBRUARI 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 33 15 16 6 0 2 0 de heer ROCHE

Commissie 52 14 35 7 1 2 0 mevourw de PALACIO
mevrouw DIAMANTOPOULOU
de heer VITORINO
de heer BARNIER
de heer LIIKANEN
de heer VERHEUGEN

Totaal 85 29 51 13 1 4 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

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

De rechten van doofblinden 12.01.2004 12.04.2004 170

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Milieuonveiligheid in de EU en in de wereld 12.01.2004 12.04.2004 23

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 15

4/2004 341.430 Hiltrud BREYER, Alexander de
ROO, Marie Anne ISLER BÉGUIN,
Paul LANNOYE en Caroline
LUCAS

Geluidsoverlast door luchthavens 26.01.2004 26.04.2004 19

                                                     
1 Situatie op 12.02.2004
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5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen
HUGHES, Imelda READ, Marie-
Hélène GILLIG en Alejandro
CERCAS

Outsourcing (offshoring) van Europese banen naar
Azië, Afrika en Zuid-Amerika

04.02.2004 04.05.2004 25

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA
en Nelly MAES

Volledige en gelijkwaardige deelname van de
Roma in het "zich uitbreidende Europa"

09.02.2004 09.05.2004 23

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Uitstel van de uitbreiding van de Europese Unie 09.02.2004 09.05.2004 2

08/2004 342.102 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH en Mario
BORGHEZIO

Organiseren van een Europese multidisciplinaire
conferentie over demografie, vergrijzing en de
Europese identiteit

09.02.2004 09.05.2004 6

09/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN en Jean
Lambert

Communautair statuut van ecologische vluchteling 09.02.2004 09.05.2004 10

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Schadeloosstelling voor de slachtoffers van het
communisme in Istrië, Dalmatië en Venezia-Giulia

11.02.2004 11.05.2004 10
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

CORBETT
(PSE)

Reglement van het EP: verzoeken om
advies van Europese agentschappen

AFCO (P) 17.02.04

SCHIERHUBER
(PPE-DE)

Derde Cohesieverslag: structuurfondsen
na 2005

AGRI (A) 19.02.04 C5-0092/04

TURCHI
(UEN)

Richtsnoeren voor Trans-Europese
netwerken in de energiesector

BUDG (A) 18.02.04 C5-0064/04

BERES
(PSE)

Uitbreiding, milieu: belasting op
energieproducten en electriciteit
(wijziging richtlijn 2003/96/EG)

ECON (P) 11.02.04 C5-0090/04

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Belastingheffing op spaargelden ECON (P) 11.02.04 C5-0103/04

KARAS
(PPE-DE)

BTW: plaats van levering van diensten
(wijziging richtlijn 77/338/EEG)

ECON (P) 11.02.04 C5-0026/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Bescherming tegen valsmunterij: op
euromunten lijkende medailles en
penningen

ECON (P) 11.02.04 C5-0075/04

ATTWOOLL
(ELDR)

Derde Cohesieverslag: structuurfondsen
na 2005

EMPL (A) 11.02.04 C5-0092/04

PRONK
(PPE-DE)

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

EMPL (A) 11.02.04 C5-0089/04

GOODWILL
(PPE-DE)

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

ENVI (A) 16.02.04 C5-0089/04

PSE-Fraktie Derde Cohesieverslag: structuurfondsen
na 2005

FEMM (A) 19.02.04 C5-0092/04

LANGEN
(PPE-DE)

Wereldgezondheidsorganisatie en
bestrijding van tabaksgebruik: sluiting
van de Kaderovereenkomst

ITRE (A) 18.02.04 C5-0028/04
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ZORBA
(PSE)

Derde Cohesieverslag: structuurfondsen
na 2005

ITRE (A) 18.02.04 C5-0092/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Automobielindustrie:
verbrandingsmotoren, harmonistaie van
voorschriften, ECE van de VN

ITRE (P) 18.02.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Automobielindustrie: uniforme
voorschriften voor de goedkeuring van
hoeklichten voor motorvoertuigen,
VN/ECE

ITRE (P) 18.02.04

FLESCH
(ELDR)

Richtsnoeren voor Trans-Europese
netwerken in de energiesector

ITRE (P) 18.02.04 C5-0064/04

WALLIS
(ELDR)

Energie: veiligstelling van de
aardgasvoorziening

JURI (A) 18.02.04 C5-0449/02

WALLIS
(ELDR)

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

JURI (A) 18.02.04 C5-0329/03

WALLIS
(ELDR)

Gefluoreerde broeikasgassen JURI (A) 18.02.04 C5-0397/03

WALLIS
(ELDR)

Batterijen en accu's en gebruikte
batterijen en accu's

JURI (A) 18.02.04 C5-0563/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Waterbeheer, vervuiling: kwaliteit van
zoet water geschikt voor het leven van
vissen (codif. richtl. 78/659/EEG)

JURI (P) 19.02.04 C5-0038/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Omrekeningskoersen tussen de euro en
de munteenheden van de lidstaten die de
euro aannemen (gecodificeerde versie)

JURI (P) 19.02.04 C5-0053/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Minimumvoorraden ruwe aardolie
(gecodificeerde versie)

JURI (P) 19.02.04 C5-0063/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Gemeenschappelijke regels voor
bepaalde soorten goederenvervoer over
de weg (gecodificeerde versie)

JURI (P) 19.02.04 C5-0055/04

CEYHUN
(PSE)

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

LIBE (A) 19.02.04 C5-0089/04
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

POHJAMO
(ELDR)

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

RETT (A) 17.02.04 C5-0089/04

COSTA
(ELDR)

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

RETT (P) 17.02.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Internationale
veiligheidsmanagementcode in de
Gemeenschap

RETT (P) 17.02.04 C5-0627/03



OFFICIËLE STUKKEN 43

Bulletin 08.03.2004 - NL- PE 338.110

OFFICIËLE STUKKEN



OFFICIËLE STUKKEN44

Bulletin 08.03.2004 - NL- PE 338.110

DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie  -
Alarmsysteem nr. 9/2003, nr. 10/2003 en nr. 11/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 1410
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comite en het Comite van de
Regio's: Interpretatie door de Commissie van Verordening (EEG) nr.
3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van
het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer
binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer)

RETT COM (03) 595
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Resultaten van de Wereldradioconferentie 2003

ITRE COM (03) 707
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende een nieuw rechtskader voor betalingen in de
interne markt (raadplegingsdocument)

JURI
ECON

COM (03) 718
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Hervatting van de DDA-onderhandelingen - het EU-
perspectief

DEVE
ITRE

COM (03) 734
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Evaluatie van het milieubeleid 2003 - Versteviging van de
milieupijler van duurzame ontwikkeling

ENVI COM (03) 745
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 concurrentiepositie van bedrijfsgerelateerde diensten en
hun bijdrage aan de prestaties van het Europese bedrijfsleven

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 747
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Voorbereiding van de deelname van de landen van de
Westelijke Balkan aan de communautaire programma's en
agentschappen

AFET
ITRE

COM (03) 748
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ervaring opgedaan bij de basisenquête naar het
wijnbouwareaal (overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 357/79 van de Raad betreffende de statistische enquêtes
naar de wijnbouwoppervlakten)

AGRI COM (03) 752
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie over het gebouwenbeleid en de
infrastructuur in Brussel

CONT
BUDG

COM (03) 755
def.

Rapport van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad

EMPL COM (03) 760
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad:
De Veiligheidscontrole van Euratom in 2002

ITRE COM (03) 764
def.

Verslag van de Commissie: "De wetgeving verbeteren 2003"
overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (11de Verslag)

AFCO
JURI

COM (03) 770
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem II en
mogelijke synergie met een toekomstig visuminformatiesysteem
(VIS)

LIBE COM (03) 771
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Gezamenlijk Verslag inzake sociale integratie met een
samenvatting van de resultaten van de bestudering van de nationale
actieplannen voor sociale integratie (2003-2005)

FEMM
EMPL

COM (03) 773
def.

Tweede Evaluatieverslag van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de toepassing van de aanbeveling van de
Raad van 24 september 1998 betreffende de bescherming van
minderjarigen en de menselijke waardigheid

LIBE
CULT

COM (03) 776
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Verslagen van de lidstaten over in 2002 geconstateerde
gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van
het gemeenschappelijk visserijbeleid

JURI
PECH

COM (03) 782
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees  Economisch en Sociaal Commité en het Comité van de
Regio's: de toekomst van het Europese audiovisuele
regelgevingsbeleid

ITRE
LIBE
CULT

COM (03) 784
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Technische bijstelling van de financiële vooruitzichten voor
2005 in verband met de ontwikkeling van het BNI en de prijzen (Punt
15 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de
begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure)

TOUT
BUDG

COM (03) 785
def.

Groenboek: de toekomst van de oorsprongsregels in de preferentiële
handelsregelingen

DEVE
ITRE

COM (03) 787
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

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 tenuitvoerlegging en de resultaten van het
MEDIA II-programma (1996-2000)

CULT COM (03) 802
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de leningactiviteit van de Gemeenschap in 2002

AFET
DEVE
ITRE

COM (03) 803
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comite: Belasting op
dividend van natuurlijke personen in de interne markt

JURI
ECON

COM (03) 810
def.

Mededeling van de Commissie: Dialoog met de verenigingen van
territoriale overheden

AFCO
RETT

COM (03) 811
def.

Richtlijn van de Raad tot wijziging van bijlage VI bij Richtlijn
91/414/EEG ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen die micro-
organismen bevatten

ENVI COM (03) 814
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement  en de
Raad: Tenuitvoerlegging door de EG van de "Richtsnoeren van
Bonn" inzake toegang tot de genetische hulpbronnen en verdeling
van de voordelen in het kader van het Verdrag inzake biologische
diversiteit

ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 821
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: De Wereldtop over duurzame ontwikkeling, een jaar na
dato: nakoming van onze verplichtingen

DEVE
ENVI

COM (03) 829
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

18/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de Conferentie voor nationale verzoening in Somalië

Brussel, 30 januari 2004

De Europese Unie verwelkomt de overeenkomst die op 29 januari 2004 werd ondertekend door alle partijen
die hebben deelgenomen aan de "tiendaagse consultatieperiode" in Nairobi, waar overlegd werd over de
onopgeloste kwesties in verband met de overgangsinstellingen voor Somalië. Deze overeenkomst effent de
weg voor de overgang naar de derde en laatste fase van de Conferentie en geeft aldus een kans die zonder
aarzelen moet worden aangegrepen.

De Europese Unie prijst de inspanningen die de Somalische leiders zich hebben getroost om dit
fundamentele resultaat te bereiken door hun meningsverschillen te overbruggen, en roept hen op ervoor te
zorgen dat dezelfde geest van positieve samenwerking tijdens de derde en laatste fase van de Conferentie
blijft heersen en dat voor de reeds lang aanslepende crisis in Somalië een brede en inclusieve aanpak wordt
gevonden.

De Europese Unie zegt opnieuw haar volledige, niet-aflatende steun toe aan het proces van nationale
verzoening onder auspiciën van de IGAD, als enig mogelijke oplossing voor het herstel van een effectief
bestuur en van vrede en stabiliteit in Somalië, en prijst alle lidstaten van de IGAD omdat zij werkelijke
vooruitgang in het proces tot stand hebben gebracht. De Europese Unie looft in het bijzonder de succesvolle
inspanningen van de huidige voorzitter van de IGAD, president Museveni, de volhardende inzet van
president Kibaki en de onvermoeibare pogingen van de Kenyaanse minister van Buitenlandse Zaken
Musyoka en het voorzitterschap van het facilitatiecomité van de IGAD, alsook de voortdurende
aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken van Djibouti, Ali Abdi Farah. De Europese Unie roept
de leden van het facilitatiecomité van de IGAD op hun gezamenlijke inspanningen voort te zetten en mee te
werken aan de succesvolle afsluiting van de laatste fase van de Conferentie.

De Europese Unie staat klaar om financiële en technische steun te verlenen aan een inclusieve, op brede
basis steunende voorlopige regering voor Somalië.

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, Servië en
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen die lid zijn
van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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19/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het resultaat van het door Datuk Seri Anwar Ibrahim ingestelde beroep
tegen zijn veroordeling op 8 augustus 2000

Brussel, 5 februari 2004

De Europese Unie, die de zaak van nabij is blijven volgen, neemt nota van de beslissing van het Maleisische
Hof van Beroep om zijn bevestiging van de op 8 augustus 2000 uitgesproken veroordeling en straf van Datuk
Seri Anwar Ibrahim, voormalig vice-premier van Maleisië, niet opnieuw in overweging te nemen. De
Europese Unie neemt tevens nota van de beslissing van het Hof van Beroep om niet in te gaan op een
verzoek om vrijlating op borgtocht.

De Europese Unie herinnert aan haar eerdere verklaringen, waarin zij haar diepe bezorgdheid uitte over de
eerlijkheid van de procesgang en spreekt haar ontgoocheling uit over de beslissingen van het Hof van
Beroep.

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, 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.

________________________

20/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie, betreffende een verklaring van
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, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-
landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, over

Besluit 2003/907/GBVB van de Raad van 22 december 2003 houdende uitvoering van
Gemeenschappelijk Standpunt 2003/297/GBVB betreffende Birma/Myanmar

Brussel, 2 februari 2004

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, Servië en
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische

Ruimte verklaren dat zij achter de doelstellingen staan van Besluit 2003/907/GBVB van de Raad van 22
december 2003 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/297/GBVB betreffende
Birma/Myanmar, dat de Raad van de Europese Unie op 28 april 2003 heeft vastgesteld op basis van artikel
15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid in
overeenstemming is met dit Raadsbesluit.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.
______________________
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21/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende
de toetreding van Libië tot het Verdrag inzake chemische wapens

Brussel, 5 februari 2004

De EU memoreert de verklaring van het Italiaanse voorzitterschap van 20 december 2003 betreffende de
verklaring over massavernietigingswapens die de heer Abdulrahman Shalgam, minister van Buitenlandse
Zaken van de Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, op 19 december 2003 namens kolonel
Kadhafi had afgelegd.

De EU is ingenomen met de maatregelen die sindsdien zijn getroffen, in het bijzonder de recente ratificatie
door Libië van het Alomvattend Kernstopverdrag en de toetreding van Libië tot het Verdrag inzake
chemische wapens; zij hoopt dat Libië spoedig en volledig uitvoering zal geven aan deze fundamentele
internationale instrumenten.

De EU hoopt dat Libië het aanvullend protocol bij de waarborgovereenkomst dat het met de Internationale
Organisatie voor Atoomenergie heeft gesloten, zal ondertekenen, ratificeren en uitvoeren. Elk van deze
stappen zou een bijkomend bewijs zijn van de wil van Libië om het bestaande juridische kader inzake non-
proliferatie volledig in acht te nemen.

Overeenkomstig de strategie die de EU onlangs heeft aangenomen tegen de verspreiding van
massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen daarvoor, is de EU voorstander van de universalisering
en versterking van multilaterale overeenkomsten op het gebied van ontwapening en non-proliferatie en
moedigt zij de landen die dat nog niet hebben gedaan ertoe aan tot die instrumenten toe te treden.

De EU is ervan overtuigd dat Libië een centrale rol kan spelen door andere landen, met name in zijn regio,
ertoe aan te zetten zijn voorbeeld te volgen en zich aan te sluiten bij de internationale inspanningen om de
ontwapening en de non-proliferatie van massavernietigingswapens te bevorderen.

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 en Noorwegen, die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________________
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23/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Haïti

Brussel, 17 februari 2004

De Europese Unie is zeer verontrust door de recente uitbarstingen van geweld in verscheidene
provinciesteden. Zij verzoekt alle deelnemers aan het politieke leven, zonder uitzondering, om zich te
onthouden van iedere vorm van geweld.

De duidelijke verslechtering van de veiligheid in Haïti gaat gepaard met ernstige schendingen van de
mensenrechten en de democratische regels. In dit verband betreurt de Europese Unie het dat gewapende
bendes op 12 en 15 februari eens te meer een vreedzame betoging hebben verhinderd.

Zij herinnert eraan dat president Aristide op 31 januari jongstleden te Kingston het voorstel voor een
"voorafgaand actieplan" van de CARICOM heeft aanvaard. Het waarborgen van het recht op vreedzaam
betogen is een belangrijk onderdeel van dit plan.

De Europese Unie is diep bezorgd over herhaalde inbreuken op het internationaal humanitair recht. Zij
herinnert aan eenieders plicht om het personeel, de vestigingen, de vervoermiddelen en de medische
voorzieningen te ontzien. Het embleem van het Rode Kruis vormt het teken van deze bescherming en moet
worden geëerbiedigd.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat de huidige crisis in Haïti vreedzaam moet worden opgelost door te
streven naar dialoog en compromissen. Alle constitutionele oplossingen moeten in overweging worden
genomen. De Europese Unie steunt met name het initiatief van de CARICOM en roept alle partijen op zich
hierbij aan te sluiten. Zij verzoekt de Haïtiaanse autoriteiten de door president Aristide aangegane
verbintenissen na te komen en concreet uit te voeren overeenkomstig de in het actieplan overeengekomen
tijdsschema's.

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, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina,
Kroatië en Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn
van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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24/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Gemeenschappelijk Standpunt
2004/133/GBVB van de Raad van 10 februari 2004 betreffende restrictieve maatregelen tegen

extremisten in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM)
en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/542/GBVB

Brussel, 23 februari 2004

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de
doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/133/GBVB van de Raad van 10 februari 2004
betreffende restrictieve maatregelen tegen extremisten in de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië (FYROM) en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/542/GBVB. Zij zullen er
zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.
_______________

25/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de procedure voor de verificatie en validering van de handtekeningen in Venezuela

Brussel, 23 februari 2004

De Europese Unie herhaalt gehecht te zijn aan de democratische ontwikkeling in Venezuela en herinnert
eraan dat het van belang is volledig uitvoering te geven aan het politieke akkoord dat op 29 mei 2003 door de
regering en de coalitie van de oppositie - de "Coordinadora Democrática" - is ondertekend, zulks
overeenkomstig resolutie 833 van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waarin wordt opgeroepen
tot het vinden van een grondwettelijke, democratische, vreedzame en electorale oplossing voor de crisis in
Venezuela.

De Europese Unie onderstreept dat de nationale kiesraad (Consejo Nacional Electoral - CNE) zich
onverwijld en naar behoren dient te kwijten van zijn institutionele plichten. In dit verband maakt de Europese
Unie zich zorgen over de vertraging die is opgelopen bij de procedure voor de verificatie en validering van
de handtekeningen, die beslissend is voor de eventuele organisatie van afzettingsreferenda. De EU heeft met
vreugde kennis genomen van de aankondiging dat het CNE deze procedure uiterlijk op 28 februari wil
afronden en verzoekt de CNE de aanneming van het definitieve besluit over de organisatie van de referenda
te bespoedigen.

Gezien de rol van de OAS in Venezuela en de samenwerking die deze organisatie met de CNE tot stand heeft
gebracht in het kader van het verificatieproces, schaart de Europese Unie zich volledig achter de
aanbevelingen in de gezamenlijke verklaring van de OAS en het Carter Centre van 13 februari 2004. Zij
hecht met name haar goedkeuring aan de criteria voor internationale waarneming, te weten het beginsel van
transparantie in de controlemechanismen voor het opsporen van eventuele fraude, evenals het
onvervreemdbare recht op deelname van de burgers, dat door de verkiezingsautoriteit moet worden
gewaarborgd. De EU is van oordeel dat de wens van de ondertekenaars moet worden gerespecteerd. De EU
erkent dat er in bepaalde gevallen wellicht fraude is gepleegd; de CNE moet de technische voorschriften
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niettemin zo toepassen dat de rechten van de burgers die te goeder trouw petities hebben ondertekend,
worden geëerbiedigd.

De Europese Unie roept alle partijen op om met de uitvoering van het akkoord van 29 mei 2003 voort te
gaan in een sfeer van wederzijds respect, verdraagzaamheid en terughoudendheid, en zich volledig te voegen
naar de verklaring tegen geweld en vóór vrede en democratie van 18 februari 2003, met eerbiediging van de
rechtsstaat en de democratische beginselen.

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, 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.

__________________

26/04

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

Brussel, 25 februrari 2004

De EU spreekt haar grote bezorgdheid uit over de situatie in Darfur (West-Sudan). De humanitaire crisis die
er heerst wordt almaar erger en het aantal binnenlandse ontheemden die dringend humanitaire hulp nodig
hebben, wordt op meer dan 700.000 geraamd. De EU roept de Sudanese regering op de instellingen van de
Verenigde Naties en andere hulporganisaties permanente en onbeperkte toegang tot alle regio's van Darfur te
verlenen, aangezien de kritieke situatie van de lokale bevolking een snel optreden vereist. De EU herinnert
aan de bezorgdheid die zij heeft geuit in het gezamenlijke communiqué aan het slot van de op
18 december 2003 te Khartoem gehouden politieke dialoog EU-Sudan, alsook aan haar oproep aan alle
partijen om de bescherming van de burgerbevolking in nood te verzekeren en de vrije toegang van
humanitaire hulp tot de bevolking mogelijk te maken.

De EU is verontrust door de meldingen dat de Janjaweed-milities dorpen en opvangcentra voor ontheemden
systematisch tot doelwit blijven maken.
De EU veroordeelt deze aanvallen met klem en roept de Sudanese regering nadrukkelijk op een eind te
maken aan de door deze milities gepleegde gruweldaden. De EU dringt er bij de Sudanese regering tevens op
aan een diepgaand onderzoek in te stellen naar de gepleegde aanvallen en erop toe te zien dat de schuldigen
voor de rechter worden gebracht. De EU roept de in Darfur actieve rebellengroepen met aandrang op ervoor
te zorgen dat de hulporganisaties zich in alle veiligheid kunnen bewegen en zich te onthouden van elke
activiteit die de hulpverlening in gevaar kan brengen. De EU dringt er tevens bij alle partijen in het conflict
op aan een onmiddellijk staakt-het-vuren overeen te komen en de stabiliteit in de regio te herstellen door
middel van gefaciliteerde vredesbesprekingen.

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING
28 EN 29 JANUARI 2004

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")

Deze zitting werd opgeluisterd door de aanwezigheid van mevrouw Reding, lid van de Commissie, en de
heer Roche, Iers minister van Europese aangelegenheden en vertegenwoordiger van het fungerend
voorzitterschap van de Europese Unie.

1. ORDENING VAN DE MARKTEN EN MEDEDINGINGSBELEID

•  Verbintenissen uit overeenkomst
Rapporteur : PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT)

–   Ref.: COM(2002) 654 def. – CESE 88/2004
 
 –   Kernpunten:

 
Het Comité is zeer te spreken over de twee hoofddoelstellingen van het Groenboek, nl. de omzetting van
het Verdrag van Rome in een communautair instrument en de modernisering ervan, en beveelt aan zulks
te doen binnen een tijdsbestek dat overeenstemt met de moeilijkheidsgraad van de materie.

Het is van mening dat een verordening het meest aangewezen communautaire rechtsinstrument hiervoor
is en stemt in met de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag, te weten de artt. 61, sub c) en 65,
sub b) van het EG-Verdrag.

Het onderschrijft in wezen de krachtlijnen van het Verdrag en is van oordeel dat deze ook als een rode
draad door de verordening dienen te lopen.

Het heeft in zijn – overigens zeer gedetailleerde – voorstellen niet alleen de diverse bepalingen van het
Verdrag van Rome willen aanpassen aan de ontwikkelingen in de intracommunautaire handel en aan de
nieuwe instrumenten om verbintenissen aan te gaan, zoals de verkoop op afstand, maar heeft ook

http://www.cese.europa.eu
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verscheidene, door de doctrine en door rechterlijke instanties tijdens de looptijd van het Verdrag van
Rome opgeworpen interpretatiekwesties willen oplossen.

In zijn advies en in de antwoorden op de 20 vragen van de Commissie, alsook op zijn eigen vragen, heeft
het oplossingen willen aandragen die op evenwichtige wijze recht doen aan de belangen van alle
betrokkenen, met inachtneming van de rechtsbeginselen die door de rechtsstelsels van de lidstaten als
gemeenschappelijk patrimonium worden gekoesterd.

Het is zich er evenwel van bewust dat het deze materie niet uitputtend heeft behandeld en beveelt de
Commissie derhalve aan, in de slotversie van haar voorstel rekening te houden met alle bijdragen die zij
naar aanleiding van dit zeer prijzenswaardige initiatief, het onderhavige Groenboek, heeft ontvangen.
 

–   Contactpersoon: Jakob Andersen
(Tel. : 0032 2 546 92 58 – e-mail :  jakob.andersen@esc.eu.int)

 
 

•  XXXIIe Verslag over het mededingingsbeleid
 Rapporteur: METZLER (Diverse werkzaamheden – DE)
 

 –  Ref: SEC(2003) 467 def. – CESE 107/2004
 

 –  Kernpunten:

Het Comité vat zijn conclusies als volgt samen:

•  Het is ingenomen met de herziening van de antitrustwetgeving en de hiermee gepaard gaande
overstap naar een stelsel van wettelijke uitzondering. De Commissie moet de
moderniseringsmaatregelen van tijd tot tijd echter nog aanpassen, en zorgen voor meer
rechtszekerheid voor ondernemingen en voor een sterkere verankering van het one-stop-shop-
beginsel. Ook moet het recht van ondernemingen op verdediging beter worden vastgelegd;

•  Bij de vaststelling van de hoogte van boetes moet meer rekening worden gehouden met de
daadwerkelijk geleden schade;

•  De mededingingsregels moeten zoveel regelgeving voor de vrije beroepen mogelijk maken als deze
nodig hebben om hun bijzondere taken en wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen;

•  Naar aanleiding van de herziening van de concentratiecontrole moet de Commissie zich bij de
herziene toetsing van de machtspositie uitsluitend concentreren op de "unilaterale effecten", zodat de
rechtszekerheid voor ondernemingen optimaal gehandhaafd wordt. De Commissie kan de
gebruikmaking van efficiency-argumenten nog sterker bevorderen, en moet er in het kader van haar
onderzoeksbevoegdheden en bij de vaststelling van de hoogte van boetes rekening mee houden dat
concentratiecontroles en kartelprocedures de inzet van verschillende middelen vereisen;

•  De Commissie moet op korte termijn laten weten welke maatregelen zij wil nemen in het kader van
de herziening van de staatssteunregelingen, en moet de betrokken actoren in de gelegenheid stellen
hun standpunt ten aanzien van de toekomstige verlening van "bestaande steun" naar voren te
brengen. Bovendien zou de wijze waarop de Commissie omgaat met het recht op steun uit de
structuurfondsen kunnen worden opgenomen in toekomstige verslagen over het mededingingsbeleid.

 
 –   Contactpersoon: Nemesio Martinez

 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)
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•  Typegoedkeuring van motorvoertuigen (herschikte versie)
 Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers – FR)
 

 –   Ref.: COM(2003) 418 def. – 2003/0153 COD – CESE 90/2004
 
 –   Contactpersoon: Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 2. LANDBOUWBELEID

•  Werkgelegenheid in de landbouw/EU en kandidaat-lidstaten
 Rapporteur: WILMS (Werknemers – DE)
 

 –   Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 109/2004
 

 –  Kernpunten:
 

 Landbouw en plattelandsontwikkeling behoren tot de dringendste problemen die bij de aanstaande
uitbreiding van de EU moeten worden opgelost. Met die uitbreiding zal het aantal in de landbouw
werkzame personen stijgen en zal de landbouw een structurele wijziging ondergaan. Hierdoor zal de
concurrentie onder boeren toenemen en de strijd om agrarische arbeidsplaatsen feller worden. Dit kan
ingrijpende consequenties hebben voor het sociaal-economische weefsel van de Europese landbouw en
voor de socialezekerheidsstelsels.
 
 Hogere plattelandswerkloosheid in de nieuwe lidstaten kan ook leiden tot grotere druk op de
arbeidsmarkt in de huidige EU-landen. De welvaartsverschillen tussen stedelijke gebieden en afgelegen
plattelandsregio's in de toetredende landen zullen naar verwachting nog groter worden, en niet alleen in
economisch opzicht. Ook het menselijk kapitaal ondervindt hiervan de gevolgen. Jonge en goed
opgeleide mensen trekken weg naar meer welvarende regio's.
 
 In zijn advies schetst het Comité zijn toekomstvisie met betrekking tot werkgelegenheid in de landbouw
en manieren om dit te bereiken:
 
•  Concurrerende, duurzame landbouw is een essentiële vereiste voor het vrijwaren van

werkgelegenheid en sociale ontwikkeling en zou onderdeel moeten zijn van een geïntegreerd beleid
voor plattelandsgebieden.

•  De strijd tegen de werkloosheid dient te worden opgevoerd.
•  Daarbij is het vooral zaak dat het aanwezige potentieel beter wordt benut en dat politieke

maatregelen worden getroffen om voor synergie tussen de bestaande mogelijkheden en programma's
te zorgen.

•  De sociale partners kunnen er samen met andere actoren in de regio's naar toe werken dat er, op basis
van hun vakkennis en ervaring, nieuwe ideeën ontwikkeld en uitgevoerd worden.

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

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  COM/vezelvlas en hennep

 Rapporteur: SANTIAGO (Werkgevers –  PT)

 –  Ref.: COM(2003) 701 def. –  2003/ 0275 CNS –  CESE 104/2004
 
 –  Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
3.  CULTURELE INDUSTRIE

 

•  Culturele industrie
Rapporteur: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Werkgevers – ES)
 

 –   Ref.: Verkennend advies –  CESE 102/2004
 

 –  Kernpunten:
 

 Op verzoek van mevrouw Reding, eurocommissaris bevoegd voor cultuurbeleid, antwoordt het Comité
op de volgende twee vragen:

•  Aan welke culturele en sociaal-economische uitdagingen moet de cultuurindustrie in Europa het
hoofd bieden?

•  Hoe kan Europa helpen daarbij tot een duurzame oplossing te komen?

Het Comité betreurt dat het niet de kans heeft gekregen zich uit te spreken over het programma Cultuur
2000, wat te wijten is aan de in artikel 151, lid 5, van het EG-Verdrag uitdrukkelijk opgelegde
beperking, hoewel het dankzij de bepalingen van artikel 157 moet worden geraadpleegd over
maatregelen ter bevordering van de industrie in het algemeen, en de cultuurindustrie in het bijzonder.

In zijn advies gaat het Comité uitgebreid in op de culturele en sociaal-economische uitdagingen waarmee
de cultuurindustrie in Europa te maken krijgt:

– de noodzaak van een omschrijving van de cultuurindustrie en de daartoe behorende sectoren;
– uitdagingen die samenhangen met de taalverscheidenheid;
– specifieke problemen van het bedrijfsleven in de culturele sector;
– uitdagingen die samenhangen met de globalisering;
– problemen waarmee de Europese Unie te kampen krijgt;
– bijdrage van Europa tot een duurzame oplossing voor deze problemen.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Het Comité maakt bovendien nog een aantal kanttekeningen bij de manier waarop de EU de problemen
van de cultuurindustrie zou kunnen aanpakken, en wel betreffende:

– een cultuurbeleid voor de EU;
– een Europese culturele ruimte;
– definitie van cultuurindustrie;
– steun aan de cultuurindustrie;
– cultuuronderwijs en – bewustmaking;
– steun aan scheppende kunstenaars en artiesten.

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

•  Duurzame energie
 Rapporteur: SIRKEINEN (Werkgevers – FI)

 
 – Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 94/2004

 
 – Kernpunten:

 
Het Comité spreekt opnieuw zijn steun uit voor de doelstelling om intensiever gebruik te maken van
duurzame energie. Tegelijkertijd benadrukt het echter dat de bevordering van hernieuwbare energie
steeds in de context van ander beleid en andere maatregelen, bijvoorbeeld het systeem van handel in
emissierechten, moet worden beschouwd. Het stelt vast dat de steunregelingen van de afzonderlijke
lidstaten in aanpak, opzet en omvang aanzienlijk van elkaar verschillen. De meeste steunregelingen
gelden doorgaans alleen voor het betreffende land zelf, wat kan leiden tot ernstige verstoringen op de
interne markt. Verder bieden de meeste steunregelingen geen ruimte voor concurrentie tussen de
verschillende duurzame energievormen, noch tussen duurzame en traditionele energiebronnen. De
meeste stimuleringsmaatregelen voorzien evenmin in criteria voor kosteneffectiviteit of in instrumenten
voor verbeteringen op het gebied van technologieën en energie-efficiëntie.

Het Comité doet daarom de volgende aanbevelingen:

– het voor lidstaten, regio's en andere actoren makkelijker te maken om voorbeelden van goede
praktijken op het gebied van duurzame energie uit te wisselen en het opstellen van een regelmatig
rapport om de ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie vast te leggen;

– de interactie, samenhang en effecten van het uiteenlopende communautaire beleid dat van invloed is
op het gebruik van duurzame energiebronnen en –technologieën diepgaand te evalueren om
overregulering te vermijden;

– onverwijld een grondig onderzoek te starten naar de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken
met betrekking tot de bevordering van duurzame energie, waarbij met name moet worden gekeken
naar innovatievermogen, marktvraagstukken en de kosteneffectiviteit van ondersteunende
maatregelen en de impact daarvan op de kosten voor de consument en op het wereldwijde
concurrentievermogen van Europese ondernemingen.
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– Contactpersoon: Siegfried Jantscher
(Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
5. VERVOER EN VEILIGHEID VAN HET VERVOER

•  Toekomst/vervoersinfrastructuur
 Rapporteurs: ALLEWELDT (Werknemers – DE)
 LEVAUX (Werkgevers – FR)
 RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE)

 
 – Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 93/2004

 
– Kernpunten:

Het Comité 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 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 wijst bovendien op het volgende:

- 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 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)
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•  Wijziging/Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
 Rapporteur: CHAGAS (Werknemers – PT)

 
 – Ref.: COM(2003) 440 def. – 2003/0159 COD –  CESE 95/2004
 
– Contactpersoon: Luis Lobo

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

•  Wijziging / Beveiliging burgerluchtvaart
 –  Rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL)

 
 – Ref.: COM(2003) 566 def. – 2003/0222 COD –  CESE 98/2004
 
 –   Contactpersoon: Siegfried Jantscher
 (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6. BEWAKING VAN DE GRENZEN EN VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

•  Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de
buitengrenzen

 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS  (Werknemers –  ES)

– Ref.: COM(2003) 687 def. – 2003/0273 CNS – CESE 108/2004
 
– Kernpunten:

Het Comité neemt in dit advies een positief standpunt in ten aanzien van de oprichting van een Europees
agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen, dat met de
onderhavige verordening in het leven wordt geroepen. Het agentschap zal de coördinatie tussen de
autoriteiten van de lidstaten en de doeltreffendheid van de controles aan de buitengrenzen verbeteren.

In de bepaling van de belangrijkste taken van het agentschap moeten tevens de bevordering van een
menswaardige behandeling en een betere naleving van de internationale mensenrechtenverdragen
worden opgenomen. Het is met name van belang dat doeltreffende grenscontroles niet indruisen tegen
het asielrecht.

Het Comité is het met de Commissie eens dat vrijwillige terugkeer de voorkeur verdient. Het agentschap
dient er voor te zorgen dat de mensenrechten en in het bijzonder het asielrecht worden gerespecteerd.

– Contactpersoon: Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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•  Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten
 Afdelingsrapporteur: SIMONS  (Werkgevers – NL)

– Ref.: COM(2003) 502 def. – 2003/0193 (CNS) – 2003/0194 (CNS) - CESE 101/2004
 
– Kernpunten:

De tweeledige doelstelling van beide voorstellen inzake klein grensverkeer kan worden onderschreven,
nl. vergemakkelijking van het frequent overschrijden van de grenzen door bona fide grensbewoners,
zonder af te doen aan de noodzaak om illegale immigratie te voorkomen en de potentiële bedreiging van
de veiligheid door criminele activiteiten te bestrijden.

Voorzover deze twee aspecten van deze doelstelling niet kunnen worden verwezenlijkt aan de hand van
de relevante bepalingen van het communautaire recht (met inbegrip van het Schengen-acquis), doet het
Comité een aantal aanbevelingen t.a.v. het voorstel voor een Verordening van de Raad (cf. document
2003/0193).

– Contactpersoon: Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

7.  BESCHERMING VAN HET MILIEU

 
•  Gefluoreerde broeikasgassen

Rapporteur: SEARS  (Werkgevers – UK)
 

 –   Ref.: COM(2003) 492 def. – 2003/0189 COD – CESE 100/2004
 
 –   Contactpersoon: Robert Wright
 (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

•  Vervoer van afval
Rapporteur: BUFFETAUT  (Werkgevers – FR)
 

 –  Ref.: COM(2003) 379 def. – 2003/0139 COD – CESE 99/2004
 
 –  Contactpersoon: Robert Wright

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

 Rapporteur: RANOCCHIARI   (Werkgevers – IT)
 

 – Ref.: COM(2003) 522 def. – 2003/0205 COD –  CESE 91/2004
 
 –   Contactpersoon: Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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8. BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN

 
•  Oneerlijke handelspraktijken

 Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER   (Diverse werkzaamheden – ES)
 

 –  Ref.: COM(2003) 356 def. – 2003/0134 COD –  CESE 105/2004
 

 –  Kernpunten:

Het Comité staat achter het streven van de Commissie om een hoge graad van consumentenbescherming te
bereiken, dit met het oog op de vlotte werking van de interne markt. Het is prijzenswaardig dat de
Commissie heeft getracht om nog vóór de presentatie van het voorstel tot een evaluatie te komen.

Ook is het Comité van mening dat ál te gedetailleerde regelgeving moet worden vermeden en dat de
wetgeving zoveel mogelijk, doch geleidelijk, moet worden geharmoniseerd.

Het is vooral ingenomen met de stelling in het voorstel dat in geval van strijdigheid tussen de bepalingen
van deze kaderrichtlijn en andere specifieke richtlijnen, deze laatste prevaleren.

Het is voorstander van de invoering van een "stand still"-clausule in het voorstel, waardoor een
verslechtering van het huidige beschermingsniveau wordt voorkomen.

Het is derhalve voorstander van één enkele regeling voor misleidende reclame door, middels het
onderhavige richtlijnvoorstel, de geldende richtlijn hetzij te herroepen, hetzij te wijzigen; de richtlijn dient
ook, en verplicht, van toepassing te zijn ("mutatis mutandis") op díe gevallen waarin een handelspraktijk,
die als oneerlijk kan worden beschouwd waar het gaat om de betrekking tussen "consument en
onderneming", deel uitmaakt van een verbintenis tussen ondernemingen in een eerdere fase in de
distributieketen.

Het stelt voor gebruik te maken van artikel 153 of, zo mogelijk, van artikel 95 van het EG-Verdrag.

Ter aanvulling van de gedragscodes zou in het voorstel ook aandacht kunnen worden besteed aan
eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Volgens het Comité zouden behalve de voorgestelde
maatregelen ook nog andere maatregelen moeten worden genomen om de toepassing van de kaderrichtlijn
te waarborgen, zoals publicatie in de media van de rechterlijke besluiten die verplichten tot het staken van
oneerlijke handelspraktijken.

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

 
•  Samenwerking inzake consumentenbescherming

 Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER   (Diverse werkzaamheden –  ES)
 

 –  Ref.: COM(2003) 443 def. – 2003/0162 COD –  CESE 106/2004
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 –  Kernpunten:

 
Het Comité staat achter de in dit Commissievoorstel vastgelegde doelstellingen, maar vindt het jammer
dat art. 153 niet is gekozen als rechtsgrondslag.

Het voorstel blijft vaag over de terugbetaling van gemaakte kosten en opgelopen schade als gevolg van
maatregelen die door een rechtbank op basis van de inhoud van de intracommunautaire inbreuk
"ongegrond" worden verklaard. De Commissie zou duidelijk moeten aangeven dat het hier om definitieve
rechterlijke uitspraken gaat, waartegen dus geen beroep meer mogelijk is.

Het Comité betreurt dat de Commissie er vanuit gaat dat "de minimis"-inbreuken op het vlak van
consumentenzaken, die in een andere lidstaat worden begaan, ongestraft kunnen blijven.

Het lijkt het Comité geen goede zaak dat een instantie kan beslissen geen gehoor te geven aan een
verzoek om bijstand als dat verzoek niet goed onderbouwd is.

Het zou graag zien dat ook de Commissie verplicht wordt om regelmatig aan het EP en het Comité zelf
verslag uit te brengen over de toepassing van de verordening op communautair niveau.

Ten slotte is het Comité van mening dat de in dit Besluit vastgelegde procedures een te bureaucratische
indruk maken, en dat de verordening eigen mechanismen zou moeten bevatten waardoor zij sneller kan
worden toegepast.
 

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

•  Verlenging van het stelsel voor verlaagde BTW-tarieven
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers – FR)

− Ref.: COM(2003) 825 def. – 2003/0317 (CNS) – CESE 103/2004

− Kernpunten:

Het Comité staat positief tegenover het principe van een verlenging van de verlaagde BTW-tarieven tot
en met 31 december 2005, teneinde de ernstige gevolgen van rechtsonzekerheid en van een plotse
stopzetting van maatregelen waarvan de gunstige invloed is aangetoond, te voorkomen.

Het betreurt niettemin dat de Raad niet tot een unaniem besluit is kunnen komen over het voorstel voor
een richtlijn van de Commissie met het oog op een rationalisering en vereenvoudiging van het systeem.
Het wijst erop dat het principe van besluitvorming bij eenparigheid van stemmen hier een objectieve
hinderpaal vormt.

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

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE64

Bulletin 08.03.2004 - NL- PE 338.110

10.  MKB & INFORMATIETECHNOLOGIE

•  e-zakendoen/Go Digital
 Rapporteur: McDONOGH  (Werkgevers – IE)
 

 –   Ref.: COM(2003) 148 def. – CESE 89/2004

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

COMMUNAUTAIRE WETGEVING

•  Codificatie/gehuurde voertuigen
 Rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL)

 
 – Ref.: COM(2003) 559 def. – 2003/0221 COD –  CESE 97/2004
 
 – Contactpersoon: Siegfried Jantscher
 (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Exploitatie vliegtuigen/Conventie
 Rapporteur: GREEN (Werkgevers – DK)
 
 – Ref.: COM(2003) 524 def. – 2003/0207 COD –  CESE 96/2004

 
– Contactpersoon: Luís Lobo

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

______________
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Addendum: 2
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New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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