
E U R O P E E S  P A R L E M E N T

08/A-2004

W E R K Z A A M H E D E N

D I R E C T O R A A T  P L A N N I N G
P A R L E M E N T A I R E  W E R K Z A A M H E D E N

D i r e c t o r a a t - g e n e r a a l  p r e s i d i u m

NL NL



AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

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

PSE Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
ALDE Fractie Alliantie van  Liberalen en Democraten voor Europa
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
IND/DEM Fractie Onafhankelijkheid en Democratie
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
INTA Commissie internationale handel
BUDG Commissie Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
ECON Commissie economische en monetaire zaken
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming
TRAN Commissie vervoer en toerisme
REGI Commissie regionale ontwikkeling
AGRI Commissie landbouw
PECH Commissie visserij
CULT Commissie cultuur en onderwijs
JURI Commissie juridische zaken
LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
PETI Commissie verzoekschriften

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

\\Epades\public\bulletin\Activités

Sluiting van de redactie:  18.10.2004

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


INHOUD 3

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

VOORZITTER

Voornaamste besluiten van het College van quaestoren...................................................................06

SAMENSTELLING EUROPEES PARLEMENT

Benoemingen/ontslagnemingen/beëindiging mandaat .....................................................................08

WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN-

Schriftelijke vragen...........................................................................................................................10
Vragenuur (B6-0007/04                         )..........................................................................................38
Overzicht vragenuur - September 2004 ............................................................................................41
Schriftelijke verklaringen .................................................................................................................42

OFFICIËLE STUKKEN

Documenten van de Commissie��������������................................................44

ALGEMENE INFORMATIE

Raad van de Europese Unie

Voordracht van de kandidaat-commissarissen..................................................................................50

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Verklaring over de instelling van een onafhankelijke kiescommissie in Burundi............................51
Verklaring over het restultaat van het beroep van Datuk Seri Anwar Ibrahim.................................52
Verklaring over Albanië ...................................................................................................................53
Verklaring betreffende de presidentiële en parlementaire verkiezingen in Malawi .........................54
Verklaring betreffende het geval Gongadze in Oekraïne..................................................................55
Verklaring over het bezoek van de gezanten van de Dalai Lama aan China....................................55
Verklaring over het vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea ...........................................................56
Verklaring over de goedkeuring van UNSC-resolutie 1564 betreffende Sudan...............................57
Verklaring over de aanstaande verkiezingen en de mediavrijheid in Oekraïne................................58
Verklaring over de parlementsverkiezingen in de Republiek Kazachstan........................................59
Verklaring over Belarus....................................................................................................................60
Verklaring betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen
van Belarus .......................................................................................................................................61
Verklaring naar aanleiding van het parlementaire rapport over de genocidale ideologie.................61
Verklaring ter gelegenheid van de tweede Werelddag tegen de doodstraf.......................................62
Verklaring over het resultaat van de Somalische presidentsverkiezingen ........................................63
Verklaring ter herdenking van de terroristische aanslagen van 11 september 2001.........................64



INHOUD4

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Lidstaten

Benoeming van een Rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen................65

Economisch en Sociaal Comité

Samenvatting van de tijdens de zitting van 15 en 16 september 2004 goedgekeurde adviezen .......66

OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Dit document is beschikbaar op

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

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


VOORZITTER 5

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

VOORZITTER



VOORZITTER6

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

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

33/04 Regeling betreffende stages bij de leden van het Europees Parlement

34/04 Liefdadigheidsverkopen in december 2004

35/04 Visitekaartjes via het web

36/04 Anti-griep vaccinaties

37/04 Rooster van de officiële vergaderingen van het Europees Parlement tot eind 2004, o.a.
wat betreft de achterbanweken (gele weken)

38/04 Reisagentschap

39/04 Verdeling van de aan de quaestoren toegewezen taken

40/04 Uiterste datum voor het indienen van verzoeken om terugbetaling van de kosten
en vergoedingen over 2003

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING
VAN TWEE AFGEVAARDIGDEN VAN BELGIË

IN HET EUROPEES PARLEMENT

De Belgische autoriteiten hebben de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van de volgende
afgevaardigden van België in het Europees Parlement:

• De heer Marc TARABELLA (PSE), met ingang van 9 augustus 2004
••••
•••• De heer Philippe BUSQUIN (PSE), met ingang van 13 september 2004

Het Parlement heeft hiervan kennis genomen op de plenaire vergadering van 13 september 2004.

__________________

ONTSLAG UIT HET EUROPEES PARLEMENT
VAN EEN IN FRANKRIJK GEKOZEN AFGEVAARDIGDE

Overeenkomstig artikel 4, lid 3 van het Reglement heeft

mevrouw Chantal SIMONOT (NI/FR)

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

_________________



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 9

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

WERKZAAMHEDEN
VAN DE LEDEN



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN10

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 18.10.2004

Indiener Onderwerp Nr.

Ilda Figueiredo Bosbranden P-1865/04

Sérgio Ribeiro Bosbranden P-1866/04

Glyn Ford Overstromingen in Boscastle E-1867/04

Ivo Belet Afspraken tussen de Franse distributiesector en
landbouwproducenten over de prijs en de afname van
tomaten

P-1868/04

Baroness Sarah Ludford Kosten van vrijheid van vestiging E-1869/04

Eija-Riitta Korhola Terugdringing van de armoede via communautaire
maatregelen

E-1870/04

Eija-Riitta Korhola Terugdringing van de armoede via communautaire
maatregelen

E-1871/04

Eija-Riitta Korhola Meer coherentie op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking

E-1872/04

Eija-Riitta Korhola Meer coherentie op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking

E-1873/04

Eija-Riitta Korhola Samenwerking met niet-overheidsactoren in de EU en de
ACS-landen

E-1874/04

Eija-Riitta Korhola Samenwerking met niet-overheidsactoren in de EU en de
ACS-landen

E-1875/04

Mario Borghezio Gaat de EU ingrijpen ten gunste van de huursoldaten in
Zimbabwe

P-1876/04

Theresa Villiers Richtlijn marktmisbruik - uitvoeringsmaatregelen P-1877/04

Theresa Villiers Internet-dienstverleners E-1878/04

Nirj Deva Mensenrechten op de Malediven E-1879/04

Nirj Deva Corruptie op de Malediven E-1880/04

Nirj Deva Strafrechtspraak op de Malediven E-1881/04

Nirj Deva Toerisme en de Malediven E-1882/04

Bart Staes Naleving Gedragscode Wapenhandel P-1883/04

Bart Staes Naleving Gedragscode Wapenhandel E-1884/04

Bill Newton Dunn Mogelijke discriminatie van werknemers in Britse
overheidsdienst

P-1885/04
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Witold Tomczak De aanspraken die in bepaalde Duitse kringen aan het
adres van Polen worden gemaakt

P-1886/04

Christopher Huhne Groei van de binnenlandse vraag E-1887/04

Christopher Huhne Korte rentetarieven E-1888/04

Christopher Huhne Lange rentetarieven E-1889/04

Christopher Huhne Reële lange rentetarieven E-1890/04

Christopher Huhne Reële lange rentetarieven E-1891/04

Christopher Huhne Reële lange rentetarieven E-1892/04

Christopher Huhne Vijfjaars termijnrente E-1893/04

Christopher Huhne Gecorrigeerde langetermijnrente E-1894/04

Christopher Huhne Reële korte rentetarieven E-1895/04

Willi Piecyk Etiketteringsverplichting voor GGO in eieren, vlees en
melk

E-1896/04

Christopher Huhne Invloed van interestvoeten E-1897/04

Christopher Huhne Belemmeringen voor persoonlijke leningen E-1898/04

Christopher Huhne Belemmeringen voor persoonlijke leningen E-1899/04

Christopher Huhne Prudentiële limieten met betrekking tot leningen en veilig
kapitaal

E-1900/04

Christopher Huhne Zelfcertificering van inkomen door ontleners E-1901/04

Christopher Huhne Duur van beslagleggingsprocedures E-1902/04

Christopher Huhne Duur van beslagleggingsprocedures E-1903/04

Christopher Huhne Spaarquote en leningen E-1904/04

Christopher Huhne Invloed van de Monetaire Unie E-1905/04

Christopher Huhne Invloed van de Monetaire Unie op investeringen E-1906/04

Christopher Huhne Invloed van de Monetaire Unie op de prijsconvergentie E-1907/04

Christopher Huhne Belasting op vliegtuigbrandstof E-1908/04

Christopher Huhne Tolwegen E-1909/04

Christopher Huhne Aanleg van wegen E-1910/04

Christopher Huhne BTW-registratie E-1911/04

Christopher Huhne BTW-registraties E-1912/04

Christopher Huhne Nieuwe bedrijven E-1913/04
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Christopher Huhne Vrachtvervoer E-1914/04

Christopher Huhne Aantallen afgestudeerden hoger onderwijs E-1915/04

Christopher Huhne Migratie E-1916/04

Christopher Huhne Migratie E-1917/04

Christopher Huhne Voorarrest zonder voorgeleiding aan de rechtbank E-1918/04

Christopher Huhne Recyclage E-1919/04

Christopher Huhne Afvalverwerking E-1920/04

Hiltrud Breyer Het nationale mariene park van Zakynthos P-1921/04

Chris Davies Milieueffectrapportage (MER) E-1922/04

Chris Davies Etiketteringsvoorschriften voor benzodiazepines E-1923/04

Chris Davies Bioafbreekbaarheid van verpakkingsmateriaal E-1924/04

Hiltrud Breyer Overeenkomst over internationale humane
wildvangnormen

E-1925/04

James Allister Richtlijn van de Raad 2000/78/EG E-1926/04

James Allister Richtlijn van de Raad 2000/78/EG E-1927/04

Erik Meijer Toenemend onbegrip bij de bevolking van Irak over de
bijdrage van militairen uit EU-lidstaten aan de
wederopbouw en de garanties voor een pluriforme
democratie

E-1928/04

Erik Meijer Negatieve gevolgen van een referendum in Macedonië dat
beoogt het  compromis inzake gelijkwaardigheid van de
Albaneestalige bevolkingsgroep ongedaan te maken

E-1929/04

Chris Davies Koi herpes virus bij karpers E-1930/04

Baroness Sarah Ludford Discriminatie op grond van leeftijd - EU
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

E-1931/04

Hynek Fajmon Vertaling van documenten, voorlichtingsmateriaal en
internetpagina's

P-1932/04

Mairead McGuinness Financiering van programma's voor de uitroeiing van de
ziekte van Johne

P-1933/04

Erik Meijer Verstoring van een toekomstig EU-lidmaatschap van
Macedonië door intrekking van de decentralisatiewet die
de gelijkberechtiging van de Albaneestalige inwoners
garandeert

E-1934/04

Paulo Casaca Fraude met zuivelproducten in de Europese Unie P-1935/04

Jules Maaten Homologatie universitaire diploma's in Spanje E-1936/04
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Paulo Casaca Fraude met zuivelproducten in Frankrijk E-1937/04

Jamila Madeira Weigering toegang Nederlands schip tot Portugese
wateren

P-1938/04

Bill Newton Dunn Timesharing E-1939/04

Bill Newton Dunn Geweld tussen moslims en christenen in Nigeria E-1940/04

Elspeth Attwooll Rechten van personen met beperkte mobiliteit bij
vliegreizen

P-1941/04

Raül Romeva i Rueda Dolfijnen nabij de Kanarische eilanden E-1942/04

Philip Claeys Beperkingen studie "Migration trends in an enlarged
Europe"

E-1943/04

Philip Claeys Tweede versie EUMC-rapport over antisemitisme E-1944/04

Philip Claeys Subsidiëring van tijdschriften E-1945/04

Philip Claeys Erkenning Armeense genocide door Turkije E-1946/04

Philip Claeys Erkenning Armeense genocide door Turkije E-1947/04

Philip Claeys Uitspraken regeringsleiders over mogelijke toetreding
Turkije

E-1948/04

Philip Claeys Moslimvrouwen vrijgesteld van foto op identiteitskaarten
in Groot-Brittannië

E-1949/04

Philip Claeys Gerhard Schröder wil grondwet doorvoeren zonder
ratificatie in alle lidstaten

E-1950/04

Willy Meyer Pleite Stemmingen in de Raad P-1951/04

Miguel Portas Verbod van de Portugese regering P-1952/04

Tobias Pflüger Irak: deelneming aan de oorlog door particuliere
beveiligingsdiensten uit EU-lidstaten

P-1953/04

Tobias Pflüger Terreurlijst E-1954/04

Tobias Pflüger Kroatië: eerbetoon aan fascistische Ustasja-
minister/toetreding tot de EU

E-1955/04

Tobias Pflüger Irak: voor de EU werkzame particuliere
beveiligingsbedrijven

E-1956/04

Erik Meijer De ontoereikendheid van nieuwe digitale en biometrische
technieken als wapen tegen vervalsing van paspoorten en
twijfel over toepassing in EU-lidstaten

E-1957/04

Sahra Wagenknecht Standpunt van de Commissie ten aanzien van Venezuela
na de bevestiging van Hugo Chávez als president

P-1958/04
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Sahra Wagenknecht Positie van de Europese Raad tegenover Venezuela na de
bevestiging van Hugo Chávez in het ambt van president

E-1959/04

Michl Ebner Problematische situatie in Namibië E-1960/04

Ioannis Varvitsiotis Maatregelen voor de bestrijding van doping in de
Europese Unie

E-1961/04

Georgios Papastamkos Programma's inzake afzetbevordering van communautaire
landbouwproducten

E-1962/04

Proinsias De Rossa Voorstel voor sanering Cherry Orchard en SMEB-
Richtlijn

E-1963/04

Charles Tannock en anderen Voortdurende gevangenhouding van het Myanmarese
parlementslid Dr. Than Nyein na afloop van zijn
gevangenisstraf

E-1964/04

Manuel Medina Ortega Verplichtingen van de nationale gezondheidsdiensten E-1965/04

Ilda Figueiredo Behoud van met de hand gemaakte Arraiolestapijten in
Portugal

E-1966/04

Ilda Figueiredo Marmerproductie in Portugal E-1967/04

Ilda Figueiredo Vila Viçosa: kandidaat voor het werelderfgoed van de
UNESCO

E-1968/04

Marianne Thyssen Saldobetaling met EFRO-middelen voor het project
5BW/EFRO 14/A.2.2.

P-1969/04

Hynek Fajmon Benutting financiële middelen van de
pretoetredingsfondsen door de Tsjechische Republiek

E-1970/04

Hynek Fajmon Benutting van de voor de Tsjechische Republiek
beschikbare Structuurfondsmiddelen

E-1971/04

Avril Doyle VHI (Voluntary Health Insurance) - Particuliere
ziektekostenverzekering in Ierland

E-1972/04

Graham Watson Bijvangst van walvisachtigen E-1973/04

Astrid Lulling Harmonisatie van de wetgeving inzake de bijenziekte
AVB of Amerikaans vuilbroed

E-1974/04

Koenraad Dillen Toetredingsonderhandelingen met Turkije (wetgeving
inzake overspel)

E-1975/04

Ilda Figueiredo Steun aan de bevolking uit de berggebieden van de
Algarve (Portugal)

E-1976/04

Ilda Figueiredo Gevolgen van hitte en waterschaarste voor de landbouw
op Madeira - Portugal

E-1977/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 15

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

Ilda Figueiredo Sluiting van de Elefanten-fabriek van C&J Clark in Vila
Nova de Gaia - Portugal

E-1978/04

Catherine Stihler Gezondheidszorg in de EU en tandheelkunde E-1979/04

Catherine Stihler Definitie van het buurtprincipe in verband met het storten
van afval

E-1980/04

Catherine Stihler Maatregelen van de Commissie naar aanleiding van de
schriftelijke verklaring van het Europees Parlement over
katten- en hondenbont

E-1981/04

Catherine Stihler Vervoer en verkoop van jonge hondjes in de lidstaten E-1982/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Olympische Spelen en de Europese Unie E-1983/04

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Follow-up werking Richtlijn van de Raad 2002/38/EG
betreffende de toepassing van de BTW op langs
elektronische weg verleende diensten

E-1984/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni Sterftegevallen ten gevolge van verarmd uranium E-1985/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni Sterftegevallen ten gevolge van verarmd uranium E-1986/04

Raül Romeva i Rueda Gevolgen van de vervuiling door nitraten afkomstig van
de aquacultuur en het stadsafval aan de kusten van de
Canarische Eilanden, en toepassing van de Europese
richtlijnen terzake

E-1987/04

Raül Romeva i Rueda Steunverlening aan de visserijsector op de Canarische
Eilanden in het kader van het FIOV in de periode 2000-
2006

E-1988/04

Raül Romeva i Rueda Gevolgen van de vervuiling door nitraten afkomstig van
de aquacultuur en het stadsafval aan de kusten van de
Canarische Eilanden, en toepassing van de Europese
richtlijnen terzake

E-1989/04

Raül Romeva i Rueda Gevolgen van de vervuiling door nitraten afkomstig van
de aquacultuur en het stadsafval aan de kusten van de
Canarische Eilanden, en toepassing van de Europese
richtlijnen terzake

E-1990/04

Hiltrud Breyer Beoogde opslagplaats voor kernafval in Benken P-1991/04

Eoin Ryan Equatoriaal-Guinea en EU-middelen P-1992/04

Fernando Fernández Martín Territoriale samenwerking, nieuw
nabuurschapsinstrument en "actie voor grotere
nabuurschap" ten behoeve van de ultraperifere regio's

P-1993/04

Joseph Muscat Belasting op satellietschotels P-1994/04

Jeanine Hennis-Plasschaert Voortgang wijziging Richtlijn 82/714/EG tot vaststelling
van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen

P-1995/04
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Hiltrud Breyer Subsidies staalfabriek Georgsmarienhütte E-1996/04

Hiltrud Breyer Gebruik van EU-steun voor de sanering van de
milieugevolgen van de uraniumwinning van
COMUF/COGEMA in Gabon

E-1997/04

Graham Watson Bestemming van de opbrengst van een door een
tabaksonderneming betaalde boete

E-1998/04

Fernando Fernández Martín Regionale samenwerking ACS-ultraperifere gebieden E-1999/04

Fernando Fernández Martín PLC-technologie E-2000/04

Cristiana Muscardini Bevoegdheid van de EU in de sector mededinging E-2001/04

Cristiana Muscardini Overheidssteun voor een project voor een
kabelbaanverbinding

E-2002/04

Dirk Sterckx Gierzwaluwen op Malta E-2003/04

Christopher Huhne Kwaliteit van economische prognoses E-2004/04

Christopher Huhne Slachthuizen E-2005/04

Christopher Huhne Richtlijnvoorstel uitzendkrachten E-2006/04

Christopher Huhne Betere regelgeving E-2007/04

Vraag geannuleerd E-2008/04

Christopher Huhne Gedragscode voor Commissieleden E-2009/04

Christopher Huhne Personeel van de Commissie E-2010/04

Christopher Huhne Consumentenuitgaven E-2011/04

Christopher Huhne Uitzonderingsregeling voor cultuur E-2012/04

Christopher Huhne Uitzonderingsregeling voor cultuur E-2013/04

Christopher Huhne Duurzaam begrotingsbeleid E-2014/04

Christopher Huhne Buitenlandse rechtstreekse investeringen E-2015/04

Christopher Huhne Internationale roaming E-2016/04

Christopher Huhne Prijzen bij paardenraces in Griekenland E-2017/04

Christopher Huhne Talen E-2018/04

Christopher Huhne Talen E-2019/04

Christopher Huhne Richtlijnen inzake vleeshygiëne E-2020/04

Christopher Huhne Migranten uit andere lidstaten E-2021/04

Christopher Huhne Nationale identiteitskaarten E-2022/04
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Christopher Huhne Pensioenen E-2023/04

Christopher Huhne Personeelsverschuivingen bij de Commissie E-2024/04

Christopher Huhne Sulfiet in wijn E-2025/04

Christopher Huhne Winkelverkoop op zondag E-2026/04

Christopher Huhne Jumelages E-2027/04

Teresa Riera Madurell Europees Instituut voor de gelijkheid van man en vrouw E-2028/04

Ieke van den Burg Valse eurobiljetten E-2029/04

Christoph Konrad Aanleg autosnelweg in Roemenië E-2030/04

Ilda Figueiredo Kosten van vervoer en haveninfrastructuur in de
Autonome Regio Madeira

E-2031/04

Herbert Bösch Misleidende informatie over opslag persoonsgegevens
door OLAF

P-2032/04

Theresa Villiers Misbruik van EU-geld door Yasser Arafat en de
Palestijnse Autoriteit

E-2033/04

Mario Mauro Sluiting van de Wella-fabriek van Castiglione delle
Stiviere (Mantova, Italië)

P-2034/04

Michl Ebner Grenswaarden voor drinkwater E-2035/04

Philip Claeys Busronde 'For diversity. Against discrimination' E-2036/04

Christopher Huhne Beoordeling van gevolgen voor bedrijven P-2037/04

Vraag geannuleerd E-2038/04

Marianne Thyssen Concurrentieverstoring op de markt voor kalfsvlees -
Italiaanse definitie kalfsvlees

E-2039/04

Roger Helmer Heffingenstelsel Eurocontrol - gevolgen voor kleine
vliegtuigen

P-2040/04

Caroline Lucas De rol van het EU-grondstoffenactieplan bij het
bevorderen van een milieuvriendelijke

P-2041/04

Konrad Szymański Douanerechten die door Tunesië worden geheven op
goederen uit Polen en andere nieuwe EU-landen

P-2042/04

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Discriminatie van niet ter plaatse gevestigde eigenaars van
tweede huizen in Spanje bij de heffing van plaatselijke
belasting

E-2043/04

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Discriminatie van niet ter plaatse gevestigde eigenaars van
tweede huizen in Spanje bij de heffing van plaatselijke
belasting

E-2044/04

Mairead McGuinness Bosvernieling door grijze eekhoorns E-2045/04
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Robert Evans Humane wijze van vangen E-2046/04

Robert Evans Varkenshouderijen in Polen E-2047/04

Fernando Fernández Martín Illegale immigratie in de ultraperifere regio's E-2048/04

Ieke van den Burg Afschaffen kleine euromuntstukken E-2049/04

Erik Meijer Maatregelen tegen een voortgaande besmetting van
militairen, burgerbevolking en milieu door het gebruik
van wapens die zijn verzwaard met verarmd uranium

E-2050/04

Erik Meijer Ernstige stagnatie bij het herstel van
elektriciteitscentrales, waterzuivering en andere
voorzieningen van openbaar nut door het negeren van in
Irak beschikbare kennis

E-2051/04

Dimitrios Papadimoulis Dopingbestrijding en bescherming van de gezondheid van
de atleten

E-2052/04

Dimitrios Papadimoulis Invoering van een richtlijn voor mensen met een handicap E-2053/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Nampula - moord op vrouwelijke
missionaris

E-2054/04

José Ribeiro e Castro Kaderbesluit handel in menselijke organen E-2055/04

José Ribeiro e Castro Mensenhandel en/of handel in menselijke organen in
Mozambique

E-2056/04

José Ribeiro e Castro Mensenhandel en/of handel in menselijke organen in
Mozambique

E-2057/04

José Ribeiro e Castro Project "Iusimpresa.com" E-2058/04

José Ribeiro e Castro Angola - Palancas negras gigantes E-2059/04

José Ribeiro e Castro Angola - steun Europese Unie algemene verkiezingen E-2060/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - steun aan het rechtssysteem teneinde de
georganiseerde misdaad bij mensenhandel en /of handel in
menselijke organen te bestrijden

E-2061/04

José Ribeiro e Castro Drugshandel en terroristennetwerken E-2062/04

José Ribeiro e Castro Portugese werknemers in Nederland E-2063/04

José Ribeiro e Castro Betrekkingen EU - Mercosul E-2064/04

José Ribeiro e Castro Nieuwe drugs E-2065/04

José Ribeiro e Castro Angola - HIV/aids E-2066/04

José Ribeiro e Castro Azoren en Madeira - geregeld vervoer over zee, in het
bijzonder van passagiers

E-2067/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Sacharov-initiatief E-2068/04
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José Ribeiro e Castro Handel in menselijke organen - Mozambique - Bezoek
Spaanse minister van Volksgezondheid

E-2069/04

José Ribeiro e Castro Oost-Timor/Australië - Onderhandelingen over de
gemeenschappelijke zeegrens

E-2070/04

José Ribeiro e Castro Oost-Timor/Australië - Onderhandelingen over de
gemeenschappelijke zeegrens

E-2071/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Politieke gevangenen en mensenrechten E-2072/04

José Ribeiro e Castro Veiligheid op zee E-2073/04

José Ribeiro e Castro Kaapverdië - Sprinkhanenplaag E-2074/04

José Ribeiro e Castro Doping - Grieks recht E-2075/04

José Ribeiro e Castro Invoering etiket "Made in EU" E-2076/04

José Ribeiro e Castro Xenofobe aanvallen op de Portugese gemeenschap in
Noord-Ierland

E-2077/04

José Ribeiro e Castro Ultraperifere regio's E-2078/04

José Ribeiro e Castro Snelwegen tol - voertuigmodellen E-2079/04

Proinsias De Rossa Eerbiediging van de democratische uitslag van het
referendum in Venezuela

P-2080/04

José Ribeiro e Castro Verzekeringen - vliegrampen - de zaak Martinair P-2081/04

Jörg Leichtfried Nemen van vingerafdrukken Van EU-burgers bij het
binnenreizen van de VS

P-2082/04

Mogens Camre Rol van The Arab Bank bij de financiering van de
Palestijnse terreur

E-2083/04

André Brie Herzieningvan het KONVER-programma voor de oude
lidstaten en uitbreiding tot de nieuwe lidstaten

E-2084/04

Dimitrios Papadimoulis Geld van het derde communautair bestek voor technisch
onderwijs in Griekenland

E-2085/04

Eija-Riitta Korhola Etnische discriminatie bij de financiering en het beheer
van de wederopbouwhulp in Irak

E-2086/04

Eija-Riitta Korhola Financiële voorschriften voor
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten

E-2087/04

Eija-Riitta Korhola Invoering van een systeem voor de scheiding van het
scheepvaartverkeer in de Oostzee

E-2088/04

Philip Claeys Journalistenprijs 2004 "Verschil moet er zijn.
Discriminatie niet."

E-2089/04
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Philip Claeys Journalistenprijs 2004 "Verschil moet er zijn.
Discriminatie niet." Kostprijs en organisatie

E-2090/04

José Ribeiro e Castro Noodsituatie in Ossetië - Humanitaire hulp E-2091/04

José Ribeiro e Castro Afrika - Uitbraak van kinderverlamming E-2092/04

Kathy Sinnott Fluoride in water P-2093/04

Christine De Veyrac Uitbreiding - Turkije P-2094/04

Cristiana Muscardini Terroristische aanslag in Ossetië P-2095/04

Georgios Karatzaferis Heropening van de Theologische Faculteit van Chalki E-2096/04

Eija-Riitta Korhola Overeenkomst inzake het Europees Bosbouwinstituut E-2097/04

Christine De Veyrac Eurovignet - Nederlands voorzitterschap E-2098/04

Christine De Veyrac Uitbreiding - Turkije E-2099/04

Christine De Veyrac Internationale handel - "Byrd-amendement" E-2100/04

Cristiana Muscardini Regels voor Internet E-2101/04

Cristiana Muscardini De melkpoederlobby E-2102/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni Situatie van het onderzoek in Italië E-2103/04

Frank Vanhecke Samenstelling Raad van Bestuur Europees
Waarnemingscentrum voor Racisme en
vreemdelingenhaat

E-2104/04

Frank Vanhecke Minderhedenbepaling in Gezamenlijke Verklaring EU-
Rusland van 27 april 2004

E-2105/04

Frank Vanhecke Economische en politieke druk op Zuid-Afrika in het
kader van sanctiebeleid tegen Zimbabwe

E-2106/04

Roberto Musacchio Milieueffectrapportage betreffende het
middengolfzendstation in Blera

P-2107/04

Joost Lagendijk Financiële garanties van Havenbedrijf Rotterdam ten
behoeve van RDM

P-2108/04

Jamila Madeira Bosbranden in Portugal P-2109/04

Christoph Konrad Omzetting van de generieke vrijstellingsverordening voor
motorvoertuigen

E-2110/04

Marie-Line Reynaud Gebruik van het Frans bij de Europese instellingen E-2111/04

Herbert Bösch Plattelandsontwikkeling E-2112/04

Koenraad Dillen Verklaringen Commissaris Bolkestein - Uitbreiding
Turkije

E-2113/04
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Erik Meijer De samenstelling van de Europese Commissie 2004-2009
en de tegen de beoogde commissaris voor
mededingingsbeleid gerichte verwijten over ongelijke
behandeling van bedrijven

P-2114/04

Kathalijne Buitenweg Gevolgen van recente uitspraak door het Europees Hof
van justitie voor kokkelvisserij en gaswinning in de
Waddenzee

P-2115/04

Willi Piecyk Toepassing van Verordening (EG) nr. 2151/2003 van de
Commissie van 16 december 2003 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees
Parlement en de Raad

E-2116/04

Tobias Pflüger "Berufsverbot" in Duitsland tegen onderwijzer Michael
Csaszkóczy

E-2117/04

Georgios Karatzaferis Kosten voor de aanleg en het gebruik van de "Attiki
Odos"-autoweg

E-2118/04

Robert Evans Herziening van de Pakistaanse wet op de godslastering E-2119/04

Robert Evans Dr. Than Nyein E-2120/04

Robert Evans Drijfnetvisserij E-2121/04

Willy Meyer Pleite Directe steun uit het EOGFL-Garantie E-2122/04

Willy Meyer Pleite Gevolgen van preferentiële regelingen bij invoer voor de
landbouwmarkten

E-2123/04

Mathieu Grosch Erkenning van diploma's E-2124/04

Cristiana Muscardini Misleidende e-mails E-2125/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni Fusies van industriebedrijven en behoud van
arbeidsplaatsen - Het geval 'Corsico', Italië

E-2126/04

Sebastiano Musumeci Verontreiniging van de zee door het uitspoelen van
scheepstanks

E-2127/04

Frank Vanhecke Opkomst niet-staatsburgers bij de  verkiezingen voor het
Europees Parlement in 1999 en 2004

E-2128/04

Sérgio Ribeiro en Ilda Figueiredo Herziening van het Stabiliteits- en groeipact E-2129/04

Michl Ebner Harmonisering van de verkeersregels E-2130/04

Bernat Joan i Marí Juridische grondslag voor steunverlening aan kleinere
talen

E-2131/04

Giovanni Pittella Gedecentraliseerde agentschappen E-2132/04

Koenraad Dillen Toetreding Turkije  /  Berichten over folteringen E-2133/04

Philip Claeys Verklaringen van commissaris Verheugen in Turkije E-2134/04
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Sérgio Marques Uitbreiding van de luchthaven van Funchal E-2135/04

Roberta Angelilli Steun voor de taxichauffeurs in Rome E-2136/04

Jan Mulder Koppeling nitraatrichtlijn en plattelandsbeleid E-2137/04

Ilda Figueiredo Communautaire voedselprogramma's voor de meest
behoeftige personen in de EU

E-2138/04

Ilda Figueiredo Opening nieuwe fabriek van Lactogal in Vila do Conde E-2139/04

Ilda Figueiredo Vuilnisstortplaats "Aterro Sanitário do Oeste", Portugal E-2140/04

Ilda Figueiredo Sluiting van de fabriek van "Gamic Lda." in Portugal E-2141/04

Ilda Figueiredo Stopzetting visserijovereenkomst tussen EU en Marokko E-2142/04

Ilda Figueiredo Sluiting schoenfabriek Gabor E-2143/04

Ilda Figueiredo Milieueffectstudie Amoreiras-tunnel E-2144/04

Ilda Figueiredo Glasindustrie in de streek van Marinha Grande E-2145/04

Ilda Figueiredo Afschaffing steun aan Portugese conservenindustrie E-2146/04

Ilda Figueiredo Hulp voor de mijnen van Panasqueira E-2147/04

Ilda Figueiredo Uitgezonden seizoenarbeiders E-2148/04

Ilda Figueiredo Afsluiting van kandidaatstellingen voor het Agro-
programma in Portugal

E-2149/04

Ilda Figueiredo Kredietlijn voor steun in de landbouw E-2150/04

Ilda Figueiredo Steun voor landbouwers in kwetsbare gebieden E-2151/04

Sérgio Ribeiro Uitleen van boeken in bibliotheken E-2152/04

Ilda Figueiredo Aflopen van de visserijovereenkomst met Marokko -
compensatie voor vissers

E-2153/04

Ilda Figueiredo Wijziging in de overeenkomsten betreffende de
hervorming van de steun in de sectoren olijfolie en katoen

E-2154/04

Henrik Kristensen Hervorming van EU-landbouwsteunregelingen E-2155/04

Konstantinos Hatzidakis Scheepsrampen - gevaren voor het maritieme milieu in de
Middellandse Zee

E-2156/04

Georgios Karatzaferis Verklaringen van Commissaris Verheugen in Ankara E-2157/04

Roberta Angelilli Vermoedelijke schending van het Verdrag van Den Haag:
ontvoering van een minderjarig kind

E-2158/04

Roberta Angelilli Bescherming en instandhouding van de Thermen van
Stigliano

E-2159/04

José Ribeiro e Castro Embargo op Portugees rundvlees E-2160/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 23

Bulletin 25.10.2004 - NL- PE 347.430

Chris Davies De beveiligingsmuur van Israël op de westelijke
Jordaanoever

E-2161/04

Chris Davies De beveiligingsmuur van Israël op de westelijke
Jordaanoever

E-2162/04

Chris Davies Kwik in amalgaamvullingen E-2163/04

Chris Davies Gesprekken via mobiele telefoons E-2164/04

Chris Davies Lawaai van scheepsmotoren E-2165/04

Chris Davies Verpakkingsrichtlijn E-2166/04

Chris Davies Implementatie van wetgeving inzake luchtvervuiling in
Portugal

E-2167/04

Chris Davies Zeldzame rassen van landbouwhuisdieren E-2168/04

Chris Davies Afvalproducten E-2169/04

Chris Davies Het gebruik van illegaal hout in het Berlaymont E-2170/04

Chris Davies Vogelrichtlijn -Cyprus E-2171/04

Chris Davies Tonijn E-2172/04

Chris Davies Controle op de vissersvloten van de EU-lidstaten E-2173/04

Chris Davies Fluorisering E-2174/04

Chris Davies Effectrapportages E-2175/04

Mogens Camre Status van de Iraanse volksmoedjahedien E-2176/04

Proinsias De Rossa Deelname van Myanmar aan de ASEM-top E-2177/04

Roberta Angelilli Geld voor het houden van een evenement ter bevordering
van toerisme en gastronomie

E-2178/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni De vestiging van Wella in Castiglione delle Stiviere,
provincie Mantua (Italië) gaat dicht

E-2179/04

Marie-Arlette Carlotti Beleid ter bevordering van de economische, sociale en
territoriale cohesie ten behoeve van Corsica en de
eilanden van de Europese Unie

P-2180/04

José García-Margallo y Marfil Overheveling van water uit de Júcar-rivier naar de
Vinalopó

P-2181/04

Dimitrios Papadimoulis Schending van de mensenrechten op Imvros en periodiek
verslag over de vorderingen van Turkije op de weg naar
toetreding

P-2182/04

James Allister Insolventie IFI P-2183/04
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Herbert Bösch Risico van vriendjespolitiek ten gunste van voormalige
kabinetsleden

E-2184/04

Georgios Karatzaferis Schending van het eigendomsrecht in Griekenland E-2185/04

Georgios Karatzaferis Niet-vermelding van godsdienst op identiteitsbewijzen E-2186/04

Eluned Morgan Zesde kaderprogramma E-2187/04

Vraag geannuleerd E-2188/04

Vraag geannuleerd E-2189/04

Koenraad Dillen Partijpolitieke activiteit Europees commissaris Louis
Michel

E-2190/04

Koenraad Dillen Overtreding wapenembargo Sudan E-2191/04

Avril Doyle Het burgerschap in Letland E-2192/04

Ilda Figueiredo Discriminatie van een Portugees onderdaan E-2193/04

Ilda Figueiredo Sluiting van bedrijven na ontvangst van financiële steun
van de EU

E-2194/04

Ilda Figueiredo Beperkingen van de vlucht- en diensttijden E-2195/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Communautaire financiële steun voor Noord-Ossetië P-2196/04

Georgios Papastamkos De rol van de Commissie met betrekking tot Cyprus en de
Turks- Cypriotische gemeenschap

P-2197/04

Jorgo Chatzimarkakis Aannemen van betaalmiddelen bij tankstations in
Frankrijk en België

E-2198/04

Herbert Bösch Onregelmatigheden in verband met de renovatie van het
Berlaymont-gebouw

E-2199/04

Georgios Karatzaferis Het slopen van Griekse huizen in Albanië E-2200/04

Georgios Karatzaferis Het slopen van Griekse huizen in Albanië E-2201/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Europees AIDS-bestrijdingsbeleid E-2202/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Europees AIDS-bestrijdingsbeleid E-2203/04

James Allister Illegale storting van afval in Noord-Ierland E-2204/04

James Allister Kinderchirurgie E-2205/04

James Allister Urbanisatieprojecten in Spanje E-2206/04

Christine De Veyrac Volksgezondheid - tabak E-2207/04

Monica Frassoni Aanleg van een toeristisch complex en golfvelden in de
Peloponnesus (Griekenland)

E-2208/04
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Umberto Guidoni en Marco Rizzo Panama en de VS nemen niet deel aan de strijd tegen het
terrorisme

E-2209/04

Hans-Peter Martin Nieuwe Commissarissen vanaf 1 mei 2004. E-2210/04

Christofer Fjellner Verkoop van tabak voor oraal gebruik in de EU P-2211/04

Péter Olajos Toetreding van Roemenië tot de Europese Unie -
Afsluiting van het hoofdstuk "milieu"

P-2212/04

Véronique De Keyser Aard van door de Commissie onderhouden contacten P-2213/04

Manolis Mavrommatis Televisierechten - Televisie voor iedereen P-2214/04

Konstantinos Hatzidakis Behoud van het Grieks-orthodoxe monument van de
Aghia Sofia

E-2215/04

Konstantinos Hatzidakis Stagnatie in het gebruik van het internet E-2216/04

Mario Mauro Verandering van de naam van een straat in de gemeente
Concorrezzo die was vernoemd naar de slachtoffers van
11 september

E-2217/04

Mario Mauro Verandering van de naam van een straat in de gemeente
Concorrezzo die was vernoemd naar de slachtoffers van
11 september

E-2218/04

Rebecca Harms Opschorting van de vergunning voor een levering
Amerikaans wapenplutonium; ongeval in de nucleaire
installatie in het Franse Cadarache

P-2219/04

Raül Romeva i Rueda Aanhouding van Rafique al Islam, vertegenwoordiger van
de ICBL (International Campaign to Ban Landmines) in
Bangladesh

E-2220/04

Raül Romeva i Rueda Hongerstaking van Palestijnse gevangenen E-2221/04

Raül Romeva i Rueda Aanbevelingen van de Peruaanse Commissie voor
waarheid en verzoening

E-2222/04

Ewa Hedkvist Petersen Haalbaarheidsstudie, veiligheid van voetgangers en de
EEVC-test

P-2223/04

Ioannis Varvitsiotis en
Konstantinos Hatzidakis

Godsdienstvrijheid van de Griekse minderheid in Albanië E-2224/04

Geoffrey Van Orden Voorlichtingscampagne voor de Europese Grondwet E-2225/04

Geoffrey Van Orden Voorlichtingscampagne voor de Europese Grondwet E-2226/04

Esko Seppänen Oprichting van het Europees Chemicaliënagentschap E-2227/04

Esko Seppänen Dienstenrichtlijn E-2228/04

Giovanni Pittella, Michele Santoro
en Alfonso Andria

Opslag van afval E-2229/04
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Erik Meijer De toezegging van een beoogd commissaris om een deel
van haar functie niet te vervullen vanwege de
mogelijkheid dat zij terechtkomt in een omstreden
dubbelrol

E-2230/04

Ieke van den Burg Liberalisering van de markt voor auto-onderdelen E-2231/04

Jules Maaten Europese gevangenen in Thailand E-2232/04

Caroline Lucas Onderzoek endocriene stoornissen E-2233/04

Piia-Noora Kauppi Mededinging op het gebied van dienstverlening door
architecten

E-2234/04

Margrietus van den Berg Schuldenkwijtschelding en ODA - percentage E-2235/04

Luciana Sbarbati Toestand in Irak P-2236/04

Brice Hortefeux Toetreding van Turkije tot de Europese Unie P-2237/04

Baroness Sarah Ludford Tsjechische vergoeding E-2238/04

Brice Hortefeux Antiterrorismebeleid E-2239/04

Brice Hortefeux Bureaucratische rompslomp E-2240/04

Brice Hortefeux Afschaffing van de eurocenten E-2241/04

Mario Borghezio Eventuele betrokkenheid van Marokko bij de aanslagen in
Madrid - Stellingname van de EU vereist

E-2242/04

Mario Borghezio Eventuele betrokkenheid van Marokko bij de aanslagen in
Madrid - Stellingname van de EU vereist

E-2243/04

Philip Bradbourn Autoloze dag E-2244/04

Simon Coveney Behandeling van gehandicapte kinderen in de Tsjechische
Republiek

E-2245/04

José Ribeiro e Castro Aids - exponentiële groei van het aantal geïnfecteerden E-2246/04

José Ribeiro e Castro Verenigde Naties - gevaar van stilvallen van activiteiten E-2247/04

José Ribeiro e Castro Noodtoestand in het gebied van de Grote Meren E-2248/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - eigendom van goudmijnen E-2249/04

José Ribeiro e Castro Kernactiviteit in Noord-Korea E-2250/04

José Ribeiro e Castro Iran - nucleair programma E-2251/04

Satu Hassi Maatregelen ter bestrijding van illegale kap en houthandel E-2252/04

Arlene McCarthy EU-steun aan de noordwestregio van het VK 1999-2003 P-2253/04

Georgios Karatzaferis "Paralympische Spelen" E-2254/04

Georgios Karatzaferis Publicaties over de luchthaven van Athene E-2255/04
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Graham Watson Godsdienstvervolging in Eritrea E-2256/04

Manolis Mavrommatis Doping op het grondgebied van de Europese Unie E-2257/04

Marie-Line Reynaud Erkenning op communautair niveau van diploma's en
beroepskwalificaties

E-2258/04

Glenys Kinnock De ontvoering van Peter Shaw P-2259/04

Dimitrios Papadimoulis Uitlatingen van Gerrit Zalm over de Europese film E-2260/04

Georgios Karatzaferis Vervuiling van het Koroniameer in Griekenland E-2261/04

Phillip Whitehead Ontwerpverdrag grondwet: bepaling betreffende het
burgerschap van onderdanen van een lidstaat die besluit
zich terug te trekken uit de Unie

E-2262/04

Koenraad Dillen Mensenrechtenschendingen in Turkije (staatsbemoeienis
onderwijs)

E-2263/04

Andreas Mölzer Sloweense taalwet P-2264/04

Vittorio Agnoletto Zeer gevaarlijke situatie voor de werknemers en de
bevolking in de petroleumhaven van Genua

P-2265/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Communautaire steun aan Sudan E-2266/04

Herbert Bösch EU-subsidie voor "Ski Indoor Amnéville" E-2267/04

Herbert Bösch Reorganisatie van OLAF E-2268/04

Karl-Heinz Florenz Rubriek GC 070 van verordening 259/93 EEG betreffende
toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen
binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap

E-2269/04

Mathieu Grosch De "Bolkestein"-richtlijn en de vervoerssector E-2270/04

Manolis Mavrommatis Activiteiten van tv-omroepen E-2271/04

Manolis Mavrommatis Omroepactiviteiten E-2272/04

Ilda Figueiredo Bouw van een afvalwaterzuiveringsstation E-2273/04

Ilda Figueiredo Discriminatie van een Portugees staatsburger E-2274/04

Ilda Figueiredo Discriminatie van Portugese werknemers op de Noordzee E-2275/04

Christopher Heaton-Harris Bankroete pensioenfondsen P-2276/04

Seán Ó Neachtain Situatie in Roemenië en adoptie van kinderen P-2277/04

Edith Mastenbroek Voorstel van de Franse, Ierse, Britse en Zweedse regering
aan de Raad houdende verplichte vasthouding van
persoonlijke gegevens

P-2278/04

Anne Jensen Duitse wegenbelasting - uitvoering en levering van OBU's E-2279/04
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Horst Schnellhardt Wetsvoorstellen van de huidige Commissie (onder
voorzitter Prodi)

E-2280/04

Dimitrios Papadimoulis Vervuiling van het Koronia-meer E-2281/04

Ignasi Guardans Cambó Overheveling Júcar - Vinalopó E-2282/04

Ignasi Guardans Cambó Bescherming van de Albufera E-2283/04

Ignasi Guardans Cambó Steun aan de kaatssport E-2284/04

Ignasi Guardans Cambó Herstel van de stranden van Valencia E-2285/04

Ignasi Guardans Cambó Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-2286/04

Ignasi Guardans Cambó Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-2287/04

Ignasi Guardans Cambó Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-2288/04

Ignasi Guardans Cambó Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-2289/04

Mario Borghezio Wetsvoorstel in Turkije om flirten te verbieden E-2290/04

Esko Seppänen Nationale landbouwsteun P-2291/04

Paul Rübig Mercosur/GATS - Mode 4 E-2292/04

Cristiana Muscardini Bescherming van EU-burgers tegenover buiten-Europese
landen

E-2293/04

Cristiana Muscardini Financiële steun van de EU voor de Palestijnse Nationale
Autoriteit

E-2294/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Overheidssteun aan de scheepswerf IZAR P-2295/04

Willy Meyer Pleite Situatie van de scheepswerven in Spanje P-2296/04

Georgios Karatzaferis Achterwegeblijven van installatie van door EU
medegefinancierd satelliet-reddingssysteem in
Griekenland

E-2297/04

Georgios Karatzaferis Sluiting van scholen van minderheden in Albanië E-2298/04

Vraag geannuleerd E-2299/04

Bill Newton Dunn De voorstellen van Eurocontrol E-2300/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Visserijsector en gestegen brandstofprijzen E-2301/04

Thijs Berman en Dorette Corbey Vers kippenvlees E-2302/04

Edite Estrela Aanwerving van ambtenaren E-2303/04
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Willi Piecyk Beslissing van de Europese Commissie ingevolge richtlijn
2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

E-2304/04

Jules Maaten Subsidieaanvraag LSA voor EU-conferentie 26/27
november 2004

E-2305/04

Salvador Garriga Polledo Communautaire steun aan publicaties die de Europese
Unie tot onderwerp hebben

E-2306/04

Salvador Garriga Polledo Bevordering Spaans taalonderwijs aan Braziliaanse
scholen

E-2307/04

Salvador Garriga Polledo Betrekkingen tussen de Commissie en de diverse
nationale kunstacadamies en wetenschappelijke en
letterkundige academies

E-2308/04

Marie-Line Reynaud Europese vlaggen E-2309/04

Roberta Angelilli Project uitwisseling van Europese kunstenaars en
kunstwerken

E-2310/04

Roberta Angelilli Toestand in de Italiaanse gevangenissen E-2311/04

Roberta Angelilli Bescherming van de arbeidscontractanten bij Italiaanse
consulaten

E-2312/04

Roberta Angelilli Europese project sociale bemiddeling E-2313/04

Roberta Angelilli Stand van zaken op het gebied van de bescherming van de
geestelijke gezondheid in de EU

E-2314/04

Roberta Angelilli Plannen voor het openen van poliklinieken voor preventie
en vroegtijdige diagnose van tumoren, in vooral op zon-
en feestdagen toegankelijke winkelcentra
(www.aispo2000.it)

E-2315/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - oogstresultaten en voedselverdeling E-2316/04

José Ribeiro e Castro Al-Qaeda: aanwijzingen voor contacten met Saddam
Hoessein. Terrorismebestrijding

E-2317/04

Bart Staes Europese geluidsrichtlijnen P-2318/04

Konstantinos Hatzidakis Bestrijding van e-criminaliteit in de EU E-2319/04

Avril Doyle Verdeling van motorvoertuigen - regelgeving inzake
groepsvrijstelling

E-2320/04

Jules Maaten Cadmium E-2321/04

Henrik Lax Waterzuivering in Sint Petersburg E-2322/04
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Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en hieruit voortvloeiende niet-financiële
verliezen

E-2323/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en hieruit voortvloeiende niet-financiële
verliezen

E-2324/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en gelijkheid van alle officiële talen van de
EU

E-2325/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en gelijkheid van alle officiële talen van de
EU

E-2326/04

Rolandas Pavilionis Gebruik van het woord euro op basis van de oude officiële
talen van de EU

E-2327/04

Rolandas Pavilionis Gebruik van het woord euro in de nieuwe officiële EU-
talen

E-2328/04

Rolandas Pavilionis Gebruik van het woord euro en behoefte aan een apart
artikel in Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad in
plaats van een overweging

E-2329/04

Rolandas Pavilionis Gebruik van het woord euro en behoefte aan een apart
artikel in Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad i.p.v.
een overweging

E-2330/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en het subsidiariteitsbeginsel

E-2331/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en het subsidiariteitsbeginsel

E-2332/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en de beperkingen van het Europese
cultuurbeleid

E-2333/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en de beperkingen van het Europese
cultuurbeleid

E-2334/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en het Duits

E-2335/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en het Duits

E-2336/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en scholen

E-2337/04
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Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en scholen

E-2338/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en taalleraren

E-2339/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en taalleraren

E-2340/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en de grammaticale competentie van
miljoenen Europese burgers

E-2341/04

Rolandas Pavilionis Taalhervorming nodig als gevolg van het gebruik van het
woord euro en de grammaticale competentie van
miljoenen Europese burgers

E-2342/04

Francesco Speroni Ongepaste vergoeding voor uitlening door openbare
instanties

P-2343/04

Cristiana Muscardini Inreisverbod in Libië voor Italiaanse staatsburgers E-2344/04

Cristiana Muscardini Inreisverbod in Libië voor Italiaanse staatsburgers E-2345/04

Antonio Di Pietro Wijziging van het communautair douanewetboek E-2346/04

Mario Mauro Campagne tegen uitlening tegen betaling in de bibliotheek E-2347/04

Adriana Poli Bortone Moord op Daniele Caraffa, bursaal van het ERASMUS-
programma

E-2348/04

Philip Claeys Britse plannen om BNP-leden te weren uit ambtenarij E-2349/04

Philip Claeys Tentoonstelling in circustent op Schumanplein Brussel E-2350/04

Philip Claeys Mogelijke koppeling referenda over Europese Grondwet
aan toetreding Turkije

E-2351/04

Joachim Wuermeling Visum voor de Europese Unie P-2352/04

Joachim Wuermeling Visum voor de Europese Unie E-2353/04

Catherine Stihler Mishandeling van greyhounds E-2354/04

Panagiotis Beglitis Nieuw boekhoudkundig systeem in Griekenland
betreffende het begrotingstekort en de staatsschuld

P-2355/04

Avril Doyle Pakketverkoop van mediarechten op Premiership-
wedstrijden door Britse voetbalbond -
concurrentieverstorende praktijken

P-2356/04

Niels Busk Ontkoppeling landbouwsteun P-2357/04

Manolis Mavrommatis Verplaatsingen van ondernemingen buiten de EU E-2358/04
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Panagiotis Beglitis Humanitaire hulp aan de inwoners van Grenada en Haïti
wegens de natuurrampen

E-2359/04

Jean Lambert Afschrijving van cheques bij Britse banken E-2360/04

Bill Newton Dunn Aanschaf van politie-uitrusting E-2361/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Vervalsing van de euro E-2362/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Vervalsing van de euro E-2363/04

Cristiana Muscardini Somatostatine: van apotheekmedicijn tot
ziekenhuismedicijn

E-2364/04

Johannes Swoboda Tegenstrijdigheid spoorwegstructuurwet 2003 (BGBL
voor de Republiek Oostenrijk 138/2003) en richtlijn
91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van
de spoorwegen in de Gemeenschap

P-2365/04

Georgios Karatzaferis De wijze waarop documenten van de nationale
administraties van de lidstaten worden opgesteld

P-2366/04

Michael Cramer Richtlijn 2002/24/EG E-2367/04

Georgios Karatzaferis Erkenning diploma's Vrije Studiecentra in Griekenland E-2368/04

Georgios Karatzaferis Salarissen van werknemers in Griekenland, inflatie en
begrotingstekort

E-2369/04

Brice Hortefeux Teruginning van onregelmatige betalingen E-2370/04

Brice Hortefeux Harmonisatie van Europese statistieken E-2371/04

Brice Hortefeux Publicatie van Griekse tekorten E-2372/04

Frank Vanhecke Nederlands voorzitterschap van de EU en
gemeenschappelijke terugnameovereenkomsten

E-2373/04

Frank Vanhecke Ontbreken van drugsclausule in associatieovereenkomst
tussen EU en Marokko

E-2374/04

Frank Vanhecke Gevolgen van eventueel negatief resultaat referendum
over Europese grondwet in bepaalde lidstaten

E-2375/04

Frank Vanhecke Subsidiëring van politieke partijen die gekant zijn tegen
de Europese Grondwet

E-2376/04

Ilda Figueiredo Vaststelling hoeveelheid lekwater van diepvriesvis E-2377/04

Ilda Figueiredo Loondiscriminatie van werkneemsters in de fabriek van
Rohde

E-2378/04

Dimitrios Papadimoulis Berekening van het aantal gevallen van collectief ontslag E-2379/04
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Graham Watson EFA, Gibraltar E-2380/04

Graham Watson Mediavrijheid in Hong Kong E-2381/04

Antonio Di Pietro Bouw van een thermo-elektrische centrale in Valle del
Biferno

E-2382/04

José Ribeiro e Castro Europees-Afrikaanse Top E-2383/04

José Ribeiro e Castro Europees-Afrikaanse Top E-2384/04

José Ribeiro e Castro Het Turkse strafwetboek - vrijheid van meningsuiting E-2385/04

José Ribeiro e Castro Hervorming van de VN-Veiligheidsraad E-2386/04

José Ribeiro e Castro Sociaal Platform van Europese NGO's E-2387/04

José Ribeiro e Castro Grieks boekhoudbedrog - Stabiliteits- en Groeipact E-2388/04

Graham Watson Uniforme bezoldiging van EP-leden E-2389/04

Raül Romeva i Rueda Handhaving van EU-wapenembargo tegen China E-2390/04

Ulrich Stockmann Financiering van verscherpte veiligheidsmaatregelen op
communautaire vliegvelden

E-2391/04

Konrad Szymański Expositie op de Schuman-rotonde te Brussel E-2392/04

Georgios Karatzaferis Naleving van de internationale verplichtingen van
Roemenië inzake de adoptie van kinderen

E-2393/04

Georgios Karatzaferis Toegang tot het register van autobus- en
vrachtwagenchauffeurs in Griekenland

E-2394/04

Georgios Karatzaferis Vrij verkeer van geestelijken in de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM)

E-2395/04

Glenys Kinnock Zimbabwe E-2396/04

Janelly Fourtou Eventuele stopzetting van de voedselleveranties afkomstig
uit de overschotten van de Europese Gemeenschap

E-2397/04

Koenraad Dillen Beperking vrijheid van meningsuiting in Turkije E-2398/04

Graham Watson Europees Agentschap voor het beheer van de
buitengrenzen en Gibraltar

E-2399/04

Christopher Heaton-Harris Buitenlandse valuta in de eurozone E-2400/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Steunverlening om de gevolgen van de bosbranden te
ondervangen

E-2401/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europese conferentie over deelname van burgers bij de
bestrijding van bosbranden

E-2402/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Steunverlening om de gevolgen van de bosbranden te
ondervangen

E-2403/04
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Christopher Heaton-Harris Eurostat E-2404/04

Christopher Heaton-Harris Veiligheid op luchthavens en vluchten E-2405/04

Claude Moraes Plannen ter bestrijding van vrouwenhandel uit derde
landen naar de EU

P-2406/04

Michl Ebner Toetredingsonderhandelingen met Kroatië E-2407/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Verkeersveiligheid en communautaire wetgeving E-2408/04

Monica Frassoni en Hélène Flautre Verdwijning van veertien Bulgaarse bemanningsleden van
het m.s. Hera

E-2409/04

Monica Frassoni en Hélène Flautre Verdwijning van veertien Bulgaarse bemanningsleden van
het m.s. Hera

E-2410/04

Roger Helmer Treinkaartjes - discriminatie op grond van woonplaats E-2411/04

David Martin Tenzin Deleg Rinpoche E-2412/04

Charles Tannock Gevangenhouding van boeddhisten in Vietnam E-2413/04

Bernat Joan i Marí Het functioneren van justitie in Roemenië E-2414/04

Péter Olajos Steun van de Europese Unie voor de sanering van
vervuilde bodems in Europa

E-2415/04

Mario Mauro Bescherming van taalminderheden E-2416/04

Philip Claeys Afwezigheid Turkse toetredingskandidatuur in peilingen
Eurobarometer

E-2417/04

Bart Staes Verfijning regelgeving naar aanleiding van arrest-Vergy E-2418/04

Carlos Coelho Erkenning van diploma's van buitenlandse studenten E-2419/04

Carlos Coelho Erkenning van diploma's van buitenlandse studenten E-2420/04

Paulo Casaca Visserijactiviteiten van niet op de Azoren geregistreerde
vaartuigen 12 mijl bezuiden Monte Brasil (Ilha Terceira,
Azoren)

P-2421/04

Angelika Niebler Griekenland - Inreisheffing voor plezierjachten E-2422/04

Graham Watson Beperkingen op de invoer uit acht nieuwe EU-lidstaten
naar het Verenigd Koninkrijk van tabaksproducten
waarover accijnzen en heffingen zijn betaald

E-2423/04

Willy Meyer Pleite Bosbranden in Andalusië E-2424/04

Robert Goebbels Stichting Paul Finet E-2425/04

Robert Goebbels Eurostat E-2426/04
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Erik Meijer Bescherming van natuur, landschap en woonomgeving bij
de aanleg van de autosnelweg A74 die aansluiting geeft
tussen tussen Duitsland en de Nederlandse stad Venlo

E-2427/04

Margrietus van den Berg Persvrijheid in Rwanda P-2428/04

Ivo Belet Nachtvluchten P-2429/04

Georgios Karatzaferis Naleving door Roemenië van internationale
verplichtingen inzake adopties

P-2430/04

Dimitrios Papadimoulis Discrepanties met betrekking tot de boekingen van de
Griekse overheidsfinanciën

P-2431/04

Christopher Huhne Kartels en mededingingsregels P-2432/04

Paulo Casaca Partijpolitieke propaganda met EU-geld P-2433/04

Mogens Camre Erkenning van Taiwan E-2434/04

Michl Ebner Situatie in Tsjetsjenië E-2435/04

Ruth Hieronymi Toepassingsgebied van het voorstel voor een richtlijn van
de Europese Commissie betreffende diensten op de
interne markt (COM(2004) 2 def.)

E-2436/04

Renate Sommer Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen E-2437/04

Dimitrios Papadimoulis Werkloosheid in Griekenland E-2438/04

Georgios Karatzaferis "Zendmastenpark" in Attika en risico's voor het milieu en
de volksgezondheid

E-2439/04

Zsolt Becsey Wreedheden tegen Hongaren in Vojvodina E-2440/04

Esko Seppänen Belastingheffing op de handel in emissierechten E-2441/04

Marco Pannella Ontbladering in Colombia E-2442/04

Erik Meijer Ontkrachting van Europese gedragscode voor
wapenexport door samenwerking met bedrijven in niet-
lidstaten en door de ruimte voor een verschillende uitleg

E-2443/04

Erik Meijer Dumping van gratis vliegtickets in Duitsland door
prijsvechter Ryanair met gebruik van kortingen voor het
gebruik van met overheidsgeld gefinancierde luchthavens

E-2444/04

Ilda Figueiredo Toewijzing van communautaire steun aan de multinational
ECCO

E-2445/04

Paul van Buitenen Audit ter verificatie van aanwervingen P-2446/04

Dimitrios Papadimoulis Omzetting van richtlijn 1999/70/EG in de Griekse
wetgeving

E-2447/04

Ioannis Varvitsiotis Nieuw Turks strafwetboek E-2448/04
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Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Europol-informatiesysteem (EIS) E-2449/04

Teresa Riera Madurell Adoptie van Roemeense kinderen E-2450/04

Roberta Angelilli Geld voor het kusttoerisme E-2451/04

Roberta Angelilli Bestrijding van illegale immigratie in de EU-landen E-2452/04

Albert Maat Saiga-antilopenpopulatie in Centraal-Azië, Rusland en
Mongolië

E-2453/04

José Ribeiro e Castro Vogelgriep - Besmetting via de mens E-2454/04

José Ribeiro e Castro Kleding- en textielsector - vrijwaringsclausules en
Chinese uitvoer

E-2455/04

José Ribeiro e Castro 11 maart: Europese Dag ter nagedachtenis van
terrorismeslachtoffers

E-2456/04

José Ribeiro e Castro 11 maart: Europese Dag ter nagedachtenis van
terrorismeslachtoffers

E-2457/04

Carlos Coelho Publicatie van besluiten P-2458/04

Péter Olajos Uitbreiding van het aandeel van elektriciteitsopwekking
uit hernieuwbare energiebronnen in de Europese Unie

E-2459/04

Monica Frassoni Uitbreiding van de marinebasis in het Natura 2000-gebied
La Maddalena, Sardinië - Vervolg op schriftelijke vraag
E-3157/03

E-2460/04

Cristiana Muscardini Het verplaatsen van bedrijven en de gevolgen voor de
werkgelegenheid

E-2461/04

Dan Jørgensen Methyldibromo glutaronitrile in zeep E-2462/04

Dan Jørgensen Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden E-2463/04

Antonio Di Pietro Spoorlijn Turijn-Lyon E-2464/04

Bart Staes Kwaliteit uitlaatgassen bij gebruik dierlijk afval als bron
voor biodiesel

E-2465/04

José Ribeiro e Castro Turkije, Islamitische conferentie, Cyprus E-2466/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Subsidies voor gemengde vennootschappen in de
visserijsector

P-2467/04

Luciana Sbarbati Subsidies voor stedenpartnerschappen in 2005 P-2468/04

Dimitrios Papadimoulis Toepassing richtijn 2000/43/EG E-2469/04

Georgios Karatzaferis Benoeming directeur Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding

E-2470/04
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Georgios Karatzaferis Racistisch beleid ten aanzien van niet-moslims van de
eilanden Imvros en Ténedos en van Konstantinopel

E-2471/04

Georgios Karatzaferis 'De Zaak van de Beurs van Athene' E-2472/04

Georgios Karatzaferis Illegale immigranten in de EU E-2473/04

Georgios Karatzaferis Ontoereikende veterinaire controles in Griekenland E-2474/04

Sir Robert Atkins Veiligheid van de luchtvaart E-2475/04

Glyn Ford Ultralichte vliegboten E-2476/04

Luciana Sbarbati Adoptie van Roemeense kinderen E-2477/04

Dirk Sterckx Onverzekerbaarheid van bepaalde risico's als gevolg van
11 september

P-2478/04

Hynek Fajmon Verhoging invoerrechten op EU-producten door VS E-2479/04

Gay Mitchell Mediarechten eredivisie E-2480/04

Roberta Angelilli Oprichting van een centrum voor de beroepsopleiding van
Europese gidsen voor onderwatertoerisme

E-2481/04

Roberta Angelilli Financiële situatie TACIS en MEDA E-2482/04

Roberta Angelilli Medisch ondersteunde voortplanting E-2483/04

Dirk Sterckx Onverzekerbaarheid van bepaalde risico's als gevolg van
11 september

E-2484/04

Ari Vatanen Veiliger voorruiten en daken in auto's P-2485/04

Renato Brunetta Risico's van het petrochemische industriegebied in Porto
Marghera (Venetië - Italië), in de onmiddellijke nabijheid
van het woongebied Venetië

P-2486/04

Dimitrios Papadimoulis Omzetting van richtlijn 1999/70/EG E-2487/04

Dimitrios Papadimoulis Omzetting van richtlijn 1999/70/EG E-2488/04

Kathy Sinnott Mijnafval E-2489/04

José Ribeiro e Castro Cambodja - Internationaal tribunaal - Rode Khmer E-2490/04

José Ribeiro e Castro Angola - Mijnopruiming E-2491/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Chantage op Spanje en de EU E-2492/04

José Ribeiro e Castro Cuba - chantage op Spanje en de EU E-2493/04

Willy Meyer Pleite Atoomonderzeeërs in Europese territoriale wateren P-2494/04

Joseph Muscat Isotonische (energie)dranken op Malta E-2495/04

Jamila Madeira en anderen Ongelijke behandeling van Europese studenten in Spanje E-2496/04
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VRAGENUUR ( B6-0007/04) 14 en 15 september 2004

15 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Sarah LUDFORD Eerlijk proces voor Europese burgers en Europese
ingezetenen

H-0212/04

Catherine STIHLER Het in kooien opsluiten van kleine kinderen in Tsjechië H-0213/04

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van de
Balkan

H-0216/04

Marie ISLER BÉGUIN Ratificatie van het Protocol van Kyoto als voorwaarde voor
overeenkomsten van de EU met derde landen

H-0219/04

Brian CROWLEY De positieve rol van Europa profileren H-0220/04

Seán Ó NEACHTAIN Betrekkingen van de EU met de Verenigde Staten H-0222/04

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Linda McAVAN Statistieken over plotseling onverklaard sterven van jonge
mensen

H-0231/04

Athanasios PAFILIS Grote onrust over het dopinggebruik in de Olympische spelen H-0249/04

Ryszard CZARNECKI Import van genetisch gemodificeerde maïs H-0253/04

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

Mevrouw de PALACIO

Saïd EL KHADRAOUI Liberalisering van de havendiensten H-0214/04

Bart STAES Liberalisering havendiensten - stand van zaken H-0218/04
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De Heer LAMY

Georgios PAPASTAMKOS Textielproducten en kleding na 2005 H-0274/04

De Heer DIMAS

Brian CROWLEY Een centrale plaats voor het gezin op de Europese sociale
agenda

H-0221/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Problemen met de omzetting van richtlijn 1999/70/EG H-0229/04

Claude MORAES Omzetting van de richtlijnen inzake gelijke behandeling
zonder onderscheid naar ras en gelijke behandeling in werk en
beroep in nationaal recht

H-0236/04

____________
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OVERZICHT VRAGENUUR
SEPTEMBER 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 23 6 17 3 0 0 3 mevrouw NICOLAÏ

Commissie 35 9 26 7 0 0
de heer ALMUNIA
mevrouw REDING
mevrouw de PALACIO
de heer LAMY
de heer DIMAS

Totaal 58 15 43 10 0 0 3
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

36/2004 347.834 Konrad SZYMANSKI, Marcin
LIBICKI, Vytautas LANDSBERGIS,
Anna ZÁBORSKÁ en Laszlo
SURYAN

Schendingen van de mensenrechten in Wit-Rusland 29.07.2004 29.10.2004 41

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN en Luca ROMAGNOLI

Instelling van een Europese burgermeestersdag 16.09.2004 16.12.2004 3

                                                     
1 Situatie op 16.09.2004
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.
Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de verlening van macrofinanciële
bijstand aan derde landen in 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Zesde mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging
van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 89/552/EEG
"Televisie zonder grenzen", gewijzigd bij Richtlijn
97/36/EG, gedurende de periode 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad over de huidige en toekomstige
werking van het communautair kader voor
personenvervoer per touringcar en autobus: toegang tot
de markten voor internationaal en cabotagevervoer,
veiligheid en passagiersrechten

TRAN COM(2004)0527

Verslag van de Commissie: Activiteiten van de Europese
Unie op het gebied van onderzoek en technologische
ontwikkeling - Jaarverslag 2003

ITRE COM(2004)0533

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: Jaarverslag 2004 over het
ontwikkelingsbeleid en de externe bijstand van de EG

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de
interoperabiliteit van digitale interactieve
televisiediensten

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Mededeling van de Commissie over een versterkt
partnerschap voor de ultraperifere regio's : balans en
vooruitzichten (COM(2004)343 Mededeling van de
Commissie van 26 mei 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees
Parlement en de Raad, met betrekking tot het
referentiejaar voor de toewijzing van quota van
chloorfluorkoolwaterstoffen voor de lidstaten die op 1
mei 2004 zijn toegetreden

ENVI COM(2004)0550

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de
uitvoering van een voorlichtings- en
communicatiestrategie over de euro en de Economische
en Monetaire Unie

ECON COM(2004)0552

Mededeling van de Commissie: Partnerschap voor
veranderingen in een uitgebreid Europa - Een grotere
inbreng van de Europese sociale dialoog

EMPL COM(2004)0557
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Groenboek over de wederzijdse erkenning van niet tot
vrijheidsbeneming strekkende controlemaatregelen in
afwachting van het proces

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de ervaringen van lidstaten met uit
hoofde van Richtlijn 2001/18/EG in de handel gebrachte
GGO's inclusief een specifiek verslag over de toepassing
van de delen B en C van de Richtlijn

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Verslag van de Commissie (Bureau voor humanitaire
hulp-ECHO) - Jaarverslag 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the
Sixth Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament on the application
of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC "Television
without Frontiers", as amended by Directive 97/36/EC,
for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016

*#* Document de travail des services de la Commission
: Annexe au rapport sur le fonctionnement et les
perspectives du cadre communautaire pour les transports
de voyageurs par autocars et autobus : accès aux
marchés des transports internationaux et de cabotage,
sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual
Survey on the implementation and enforcement of
Community environmental law - 2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council
and the European Parliament "Annual report 2004 on ec
development policy and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

*#*Document de travail des services de la commission
Annexe à la : Communication de la Commission sur un
partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques :
bilan et perspectives (Communication de la Commission
COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport sur le recouvrement des restitutions à
l'exportation des animaux vivants pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document :
Implementation of the Commission Communication on
the EU's Role in Promoting Human Rights and
Democratisation in Third Countries (COM(2001)252
final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

Commission staff working document : Interim
evaluation Report from the Commission to the Council,
the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on
the Programme relating to the Community Framework
Strategy on Gender Equality 2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047
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*#* Commission staff working document : Buying
green! A handbook on environmental public
procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050

*#*Document de travail des services de la Commission -
Annexe à la Communication de la Commission portant
réponse aux observations et recommandations du Panel
de haut niveau d'experts indépendants concernant
l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux Instruments du
6ème Programme cadre - Observations de la
Commission en réponse au rapport du Panel d'experts
indépendants en charge de l'évaluation de l'efficacité des
Nouveaux Instruments du 6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the
Report from the Commission - Protection of the
European Communities� financial interests and the fight
against fraud  - Annual report 2003 - Statistical
evaluation of irregularities - Agricultural, Structural &
Cohesion funds and Own resources - Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de leningactiviteit van de Europese
Gemeenschappen in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the
report from the Commission to the Council and to the
European Parliament on the borrowing and lending
activities of the Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the
ECHO Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of
the common market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the
Development of the Second Generation Schengen
Information system (Sis II) - June 2004 progress report

LIBE SEC(2004)1129

*#*Document de travail des services de la Commission -
Relatif à l'interdiction de l'utilisation d'agents de
rétention d'eau dans les viandes de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130
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*#*Commission staff working paper on the
implementation of national residue monitoring plans in
the Member States in 2002 (Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the
approach for assessing the conformity of solutions
proposed by the SOLVIT network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement
en aan de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven
van het EOGFL-Garantie - Alarmsysteem nr. 5/2004, nr.
6/2004 en nr. 7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

*#*  Deze documenten zijn in het Frans, Engels of Duits beschikbaar.
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RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

VOORDRACHT VAN DE KANDIDAAT-COMMISSARISSEN

De voorzitter van de Raad van de Europese Unie heeft de Voorzitter van het Europees Parlement op 14 september 2004
medegedeeld dat de Raad op 13 september 2004 in overeenstemming met de gekozen voorzitter van de Commissie, de
heer José Manuel DURÃO BARROSO, de kandidaten heeft voorgedragen die de Raad tot lid van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen denkt te benoemen voor de periode van 1 november 2004 tot en met 31 oktober 2009.

De volledige lijst van de kandidaten ziet er als volgt uit:

De heer  Joaquín ALMUNIA AMANN
De heer  Jacques BARROT
De heer  Joe BORG
De heer  Rocco BUTTIGLIONE
De heer  Stavros DIMAS
Mevrouw  Benita FERRERO-WALDNER
De heer  Ján FIGEL'
Mevrouw  Mariann FISCHER BOEL
Mevrouw  Dalia GRYBAUSKAITĖ
Mevrouw  Danuta HÜBNER
De heer  Siim KALLAS
De heer  László KOVÁCS
Mevrouw  Neelie KROES
De heer  Markos KYPRIANOU
De heer  Peter MANDELSON
De heer  Charlie McCREEVY
De heer  Louis MICHEL
De heer  Janez POTOČNIK
Mevrouw  Viviane REDING
De heer  Olli REHN
De heer  Vladimír �PIDLA
Mevrouw  Ingrida UDRE
De heer  Günter VERHEUGEN
Mevrouw  Margot WALLSTRÖM

___________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

102/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de instelling
van een onafhankelijke kiescommissie in Burundi

Brussel, 6 september 2004

De Europese Unie verheugt zich erover dat de Burundese regering, na goedkeuring door de nationale
assemblee en de senaat, een onafhankelijke kiescommissie heeft ingesteld, die de hoofdrol zal spelen bij de
organisatie van lokale, regionale, parlements- en presidentsverkiezingen. De EU beschouwt de instelling van
de commissie als een belangrijke stap in de uitvoering van het vredesproces van Arusha. Door de oprichting
van die commissie kunnen nu vorderingen worden gemaakt met de aanneming van een nieuwe grondwet en
van kieswetten. De EU verheugt zich ook over de wet waarbij de Waarheids- en Verzoeningscommissie
wordt ingesteld. Die commissie kan worden gezien als een belangrijk instrument voor verzoening en
duurzame vrede, zoals overeengekomen in het vredesakkoord van Arusha. De EU verzoekt alle partijen deze
wet met een zo breed mogelijke consensus aan te nemen.

De EU spoort de regering, de nationale assemblee, de senaat en alle politieke partijen van Burundi aan,
onverwijld alle nodige maatregelen te nemen voor de organisatie van de verkiezingen, in overeenstemming
met de agenda die het Regionaal Initiatief tijdens zijn vergadering van 6 augustus heeft bepaald, en zich in te
zetten voor het akkoord inzake de verdeling van de macht dat is bereikt onder auspiciën van de Zuid-
Afrikaanse vice-president Jacob Zuma, als facilitator van het Regionaal Initiatief. De EU roept voorts alle
partijen op een consensus te bereiken over de beginselen inzake de verdeling van de macht, zodat de
nationale assemblee de nieuwe grondwet kan aannemen binnen de door het Regionaal Initiatief gestelde
termijn. De EU zou de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki willen gelukwensen met zijn inspanningen
tijdens de onderhandelingen in Pretoria.

De EU herhaalt bereid te zijn Burundi bij te staan bij de organisatie van vrije en eerlijke verkiezingen en het
bereiken van een duurzame oplossing voor de conflicten die het land de afgelopen decennia hebben
gedestabiliseerd. In dit verband wijst zij erop dat er snel werk gemaakt moet worden van de demobilisatie
van de gewapende groeperingen in het land en van de hervorming van de veiligheidssector, teneinde te
zorgen voor duurzame vrede en stabiliteit.

De kandidaat-lidstaten Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

______________
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103/04

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

Brussel 15 september

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het resultaat van het beroep van Datuk
Seri Anwar Ibrahim tegen zijn veroordeling op 8 augustus 2000.

De Europese Unie is ingenomen met de beslissing van het Federale Hof van Maleisië om Datuk Seri Anwar
Ibrahim, de voormalige vice-minister-president van Maleisië, vrij te spreken met betrekking tot zijn
veroordeling en straf van 8 augustus 2000.

De EU heeft de verschillende fasen van de rechtsgang tegen Datuk Seri Anwar Ibrahim op de voet gevolgd
en voortdurend uiting gegeven aan haar diepe bezorgdheid over de eerlijkheid van het proces. De Europese
Unie is derhalve verheugd over de beslissing van het Federale Hof van Maleisië om zijn uitspraak van 8
augustus 2000 te vernietigen. De beslissing toont aan dat de rechtstaat in Maleisië vaste vorm krijgt.

De EU zal het beroep tegen de veroordeling van de betrokkene van 14 april 1999 nauwlettend blijven
volgen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Krotatie 1, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, 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.

_____________________

                                                     
1 Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
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104/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Albanië
Brussel, 14 september

In hoeverre de toenadering van Albanië tot de Europees-Atlantische structuren mogelijk is, hangt in de eerste
plaats af van het hervormingsproces van dat land. Zoals bij eerdere gelegenheden is verklaard, steunt de
Europese Unie dit ambitieuze streven onverkort en blijft zij Albanië met aanzienlijke concrete steun terzijde
staan om de noodzakelijke hervormingen door te voeren.

Daarom is het een punt van grote zorg dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt bij de uitvoering van
de hervormingen, met name op gebieden die van vitaal belang zijn voor de toekomst en een geslaagde
integratie van Albanië: het hervormingstempo in Albanië in het algemeen, en de hervorming van het
kiesstelsel alsmede de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en van de corruptie in het bijzonder.
Andere punten van zorg blijven de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en minderheden, met
name op het gebied van onderwijs, eigendom en toegang tot de media.

Het recente incident met een helikopter in Lazarat op 18 augustus heeft aangetoond dat de bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit en van de corruptie een cruciaal gebied is waarop aanzienlijke vooruitgang moet
worden geboekt, omdat anders de integratie in gevaar komt. Uit recente gebeurtenissen is gebleken dat de
drugshandel en de mensenhandel nog steeds grote zorg baren. Er is reeds herhaaldelijk op gewezen dat
Albanië moet aantonen dat het de rechtsstaat overal op zijn grondgebied op een eerlijke en onpartijdige wijze
kan handhaven, dat zijn overheidsstructuren vrij zijn van de invloed van criminelen en dat de criminaliteit
effectief wordt aangepakt, ten bate van de burgers van Albanië en van andere landen die lijden onder de
gevolgen van dit buitengewoon ernstige probleem. De huidige toestand bewijst dat de toenadering tot Europa
nog steeds niet ver genoeg gevorderd is. Bovendien is het bijzonder zorgelijk dat sommige politici deze
kwestie hebben aangegrepen om enge politieke belangen te dienen.

De parlementsverkiezingen die voor 2005 gepland zijn, moeten aantonen dat Albanië klaar is om verder
vooruitgang te boeken op de weg naar de Europees-Atlantische integratie. De Europese Unie verwacht dat de
komende parlementsverkiezingen volledig zullen beantwoorden aan de internationale normen en transparant
zullen verlopen in geheel Albanië.

De afgelopen maanden zijn verscheidene aanbevelingen voorgelegd door de OVSE, ODIHR en de Raad van
Europa (Commissie van Venetië). De OVSE-vertegenwoordiger in Albanië heeft zich, met de volle steun
van de Europese Unie, veel moeite getroost om te pogen met de politieke actoren tot overeenstemming te
komen over een pakket waarmee die aanbevelingen in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. De Europese
Unie neemt met ontstemming nota van het feit dat die werkzaamheden onvoldoende opschieten. De
kieslijsten vormen een ernstig probleem. De verbetering van die lijsten vereist aanzienlijke en complexe
voorbereidingen, waarmee maanden gemoeid zullen zijn. De Europese Unie verwacht van alle politieke
actoren dat zij de eerste weken van dit parlementaire jaar te baat nemen om samen dat doel te
verwezenlijken. De Albanese politici dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een passende
voorbereiding en een goed verloop van die verkiezingen. Mocht op dit cruciale punt tekort worden
geschoten, dan zal de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Albanië en de Europese Unie ernstig in het
gedrang komen.
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Deze verklaring maakt deel uit van een reeks van gelijksoortige verklaringen die de afgelopen maanden tot
de Albanese politieke leiders zijn gericht. Er moet snel een constructieve reactie komen. De toenadering van
Albanië tot de Europese Unie vereist een onvoorwaardelijk engagement van alle Albanese politieke
krachten. Indien het gebrek aan een algemene en oprechte politieke wil een echt hervormingsproces in de
weg blijft staan, kan de sluiting van een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst alleen maar verder
vertraging oplopen.

De kanditaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatieë* alsmede de EVA-landen Ijsland en
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

___________________

105/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de presidentiële
 en parlementaire verkiezingen in Malawi

Brussel, 17 september 2004

De Europese Unie heeft nota genomen van het definitieve verslag van de verkiezingswaarnemersmissie van
de EU bij de presidentiële en parlementaire verkiezingen in Malawi.

De EU verheugt zich erover dat de verkiezingen overwegend in een vreedzame sfeer zijn gehouden en dat
het electoraal proces soepel is verlopen. Dit is zeker voor een groot deel te danken aan het voorbeeldige
gedrag van de kiezers en de toezichthouders in de stemlokalen, de inspanningen van de organisaties van de
civiele samenleving die de burgers hebben voorgelicht, en aan het feit dat de private media merendeels vrij
evenwichtig verslag deden van de verkiezingen.

Niettemin merkt de EU op dat de verkiezingen op een aantal belangrijke gebieden niet aan de internationale
normen hebben voldaan. Over het geheel genomen waren er in dit proces geen eerlijke kansen voor
oppositievoerders, verliep de registratie van de kiezers onbevredigend en was de verwerking van de
resultaten zeer ondoorzichtig.

Voorts merkt de EU op dat de werkzaamheden van de verkiezingscommissie van Malawi over het geheel
genomen teleurstellen. Het verheugt de EU echter dat binnenlandse druk heeft gezorgd voor de nodige
impulsen die zullen leiden tot wijzigingen in deze commissie; de EU hoopt dat dit zal leiden tot een
aanmerkelijke hervorming van de samenstelling en procedures van de commissie.

De EU dringt er bij de autoriteiten van Malawi op aan dat zij passende stappen ondernemen om het kader
voor de verkiezingen te verbeteren, en dat zij voldoende politieke wil aan de dag leggen om de volgende
verkiezingen te doen verlopen overeenkomstig internationale normen, zoals de richtsnoeren van de SADC en
de beginselen betreffende democratische verkiezingen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.
* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
__________________
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106/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het geval Gongadze in Oekraïne

Brussel, 16 september 2004

Precies vier jaar na de verdwijning van en de moord op de journalist Georgiy Gongadze, wenst de Europese
Unie eens te meer uitdrukking te geven aan haar bezorgdheid over het uitblijven van vooruitgang in het
onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood.

In de vier jaar sinds de dood van Gongadze zijn nog andere journalisten het slachtoffer geworden van fysieke
agressie of onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen, waardoor vraagtekens kunnen worden
geplaatst bij de veiligheid en de beveiliging van mensen die werkzaam zijn in de media.  De Europese Unie
maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen hiervan op de activiteiten van journalisten.

De EU roept de Oekraïense autoriteiten derhalve op al het mogelijke te doen om de daders van deze
misdaden te vinden en te berechten.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, 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.
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

________________

107/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het bezoek van de gezanten van de Dalai Lama aan China

Brussel, 17 september 2004

De Europese Unie spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat de vertegenwoordigers van de Dalai Lama
thans voor de derde keer sedert de hervatting van de contacten in september 2002, een bezoek aan China
brengen.

De EU heeft uitgekeken naar een derde bezoek en hoopt dat het zal stimuleren tot de start van een zinvolle
en rechtstreekse dialoog tussen Beijing en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama, die zal leiden tot een
vreedzame en duurzame oplossing voor Tibet.

De EU zal dit bezoek met grote aandacht volgen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

_____________________
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108/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het vredesproces
 tussen Ethiopië en Eritrea

De EU bevestigt dat zij het vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea volledig steunt en geeft uiting aan haar
bezorgdheid over de voortdurende patstelling. Zowel Ethiopië als Eritrea hebben vrede en stabiliteit nodig
om zich te kunnen concentreren op de ernstige problemen waarvoor zij zich geplaatst zien en de EU dringt er
bij beide landen op aan zich constructiever op te stellen.

De EU erkent dat de verdere aanwezigheid van de VN-missie in Ethiopië en Eritrea (UNMEE) in de huidige
situatie van essentieel belang is voor stabiliteit in de regio en verwelkomt VN-resolutie S/RES/1560, waarin
het mandaat van de UNMEE met zes maanden wordt verlengd. De EU steunt de voorgestelde rationalisering
van de missie volledig en heeft er alle vertrouwen in dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties
ervoor zal zorgen dat de UNMEE zijn huidige doeltreffendheidsniveau zal handhaven.

De EU roept beide landen op de komende zes maanden te gebruiken om maatregelen te nemen die kunnen
helpen bij het doorbreken van de huidige impasse en een vlot verloop van de grensafbakening mogelijk
maken. De EU dringt er bij Ethiopië op aan het in het vredesakkoord van Algiers overeengekomen besluit
van de grenscommissie in acht te nemen en ten volle met de grenscommissie samen te werken bij de
uitvoering van dat besluit.

De EU bevestigt dat zij de huidige inspanningen van de secretaris-generaal, zijn speciale vertegenwoordiger,
de heer Legwaila, en zijn speciale gezant Axworthy ten volle steunt en roept Eritrea op, op een constructieve
manier met de speciale gezant van de secretaris-generaal samen te werken.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, 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.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
______________
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109/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de goedkeuring van
 UNSC-resolutie 1564 betreffende Sudan

Brussel, 22 september 2004

De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de goedkeuring van resolutie 1564 door de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Resolutie 1564 levert een belangrijke bijdrage tot het hoognodige opvoeren van de druk op de regering van
Sudan, de Justice and Equality Movement, het Sudanese Liberation Army/Movement en de Sudanese
People's Liberation Movement om als onmiddellijke prioriteit een politieke oplossing uit te werken voor de
conflicten in Sudan.

De Europese Unie staat volledig achter de oproep van de Veiligheidsraad tot de regering van Sudan om haar
verplichtingen tegenover alle Sudanezen en de internationale gemeenschap na te leven. De Europese Unie
roept ook de overige partijen bij de conflicten op, hun internationale verplichtingen onverkort na te leven.
Samen met de Veiligheidsraad betreurt de Europese Unie de recente schendingen van het staakt-het-vuren en
zij onderstreept dat er dringend een einde moet komen aan het klimaat van straffeloosheid in Darfur, door de
verantwoordelijken, daaronder begrepen leden van de volksstrijdkrachten en van de Janjaweed-militie, voor
de rechter te brengen.

De Europese Unie verheugt zich ook over de bereidheid van de Veiligheidsraad om aanvullende
maatregelen, als genoemd in artikel 41 in het Handvest van de Verenigde Naties, te overwegen indien de
regering van Sudan resolutie 1556 (2004) niet volledig zou naleven.

De Europese Unie hecht veel belang aan de oprichting van een internationale onderzoekscommissie om
onverwijld alle berichten over schendingen van de mensenrechten en van het humanitaire recht door
ongeacht welke partij in Darfur te onderzoeken, teneinde te bepalen of er daden van genocide zijn gepleegd
en vast te stellen wie die schendingen heeft begaan, zodat de daders voor de rechter kunnen worden gebracht.

De Europese Unie erkent ten volle de leidinggevende rol van de Afrikaanse Unie in het oplossen van het
conflict in Darfur. De EU zal de AU haar volledige steun blijven geven voor haar missie in Darfur.

De Europese Unie erkent dat blijvende humanitaire steun nodig is en zal haar steunbijdragen voor de
slachtoffers van het conflict in Darfur onverminderd voortzetten.

De Europese Unie herinnert aan de conclusies van de Raad van 12 en 26 juli en van 13 september 2004 en
bevestigt dat zij er zich onverkort toe verbindt om, als zaak van hoge prioriteit, een bijdrage te leveren voor
het oplossen van de conflicten in Sudan.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces
en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
________________
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110/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de aanstaande verkiezingen en de
mediavrijheid in Oekraïne

De Europese Unie beschouwt Oekraïne als een belangrijk buurland en als een strategische partner die tevens
een sleutelrol vervult in de regionale en mondiale veiligheid. De Unie blijft haar steun betuigen voor het
streven van Oekraïne naar democratisering en economische hervormingen. Zij erkent de Europese aspiraties
van het land en is ingenomen met diens pro-Europese keuze.

De EU roept de Oekraïense leiders op ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke voorwaarden worden vervuld
voor het houden van vrije en eerlijke presidentsverkiezingen in het najaar overeenkomstig zijn internationale
verplichtingen in het kader van de Raad van Europa en de OVSE.

Gelet op de omstandigheden waaronder de verkiezingscampagne tot dusver is verlopen, onderstreept de EU
nogmaals dat voor een eerlijke en transparante campagne onafhankelijke media en vrijheid van
meningsuiting van het allergrootste belang zijn.

Dit impliceert gelijke en onpartijdige toegang tot de massamedia, het ontbreken van op politieke criteria
gestoelde registratie- en vergunningsprocedures, alsook het stopzetten van de onderbrekingen van privé-
televisiekanalen vanwege "technische redenen". Dit betekent tevens een onbevooroordeelde berichtgeving in
de media over de standpunten van de kandidaten, met name door de staatstelevisiekanalen met nationaal
bereik, en het ontbreken van elke bemoeienis van de autoriteiten zoals het doorgeven van instructies of
aanwijzingen aan de media (de zogenoemde "temnyky").

Dit houdt tevens de neutraliteit van alle overheidsfunctionarissen en overheidsorganen jegens alle kandidaten
in, waarbij zij zich er onder andere van onthouden bepaalde kandidaten en mediakanalen te intimideren.
Tenslotte dringt de Europese Unie er bij Oekraïne op aan dat binnenlandse waarnemers - ook niet-
partijgebonden waarnemers - de stembusgang kunnen volgen. De EU is ingenomen met het uitnodigen van
internationale waarnemers. De lidstaten van de EU zijn bereid een passende bijdrage te leveren.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, 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.

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

__________________
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111/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ver de parlementsverkiezingen in de
Republiek Kazachstan
Brussel, 8 oktober 2004

De Europese Unie neemt akte van de parlementsverkiezingen in de Republiek Kazachstan van
19 september 2004, waarvan de tweede ronde op 3 oktober 2004 plaatsvond.

De Europese Unie neemt kennis van de verklaring van de door de OVSE/ODIHR geleide internationale
verkiezingswaarnemingsmissie (IEOM) over haar voorlopige bevindingen en conclusies en is ingenomen
met enkele verbeteringen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Hiertoe behoren verbeteringen in de
kieswetgeving die een grotere transparantie van het verkiezingsproces in zijn geheel waarborgen. Voorts is
de Europese Unie ingenomen met andere positieve ontwikkelingen met betrekking tot de inschrijving van
partijen en binnenlandse waarnemers, waarvan in het IEOM-verslag gewag wordt gemaakt.

De Europese Unie neemt evenwel ook akte van de conclusie van de IEOM dat het verkiezingsproces in veel
opzichten niet in overeenstemming was met de OVSE-verbintenissen en andere internationale normen voor
democratische verkiezingen. In de aanloop tot de verkiezingen en op de dag van de verkiezingen zelf bleek
een aantal van de problemen waarvan de autoriteiten van Kazachstan vóór de verkiezingen op de hoogte
waren gesteld, zich inderdaad voor te doen. Deze problemen betroffen de niet-transparante invoering van
elektronische stemming en de sterke vooringenomenheid van de media bij hun verslaggeving over de
campagne.

Ook andere problemen deden afbreuk aan het vertrouwen van de kiezer in het verkiezingsproces. Zo waren
er moeilijkheden met bepaalde aspecten van het functioneren van de centrale kiescommissie, de
samenstelling van de kiescommissies, de klachtenbehandeling en de onnauwkeurigheid van de
kiezersregistratie.

Ook stelt de Europese Unie vast dat de verkiezingsprotocollen in veel stembureaus niet beschikbaar kwamen.
In dit verband roept de Europese Unie de autoriteiten van Kazachstan op om een diepgaand onderzoek in te
stellen naar de ernstige aantijgingen van politieke partijen dat de verkiezingen op een aantal plaatsen door
frauduleuze handelingen zijn ontsierd.

Voorts blijft het de Europese Unie zorgen baren dat twee belangrijke oppositieleiders, Galymzhan Zhakianov
en Bulat Abilov, niet aan de verkiezingen konden deelnemen.

De Europese Unie moedigt de autoriteiten van Kazachstan aan zich te blijven inspannen voor de verdere
verbetering van het kader voor verkiezingen en de noodzakelijke stappen te nemen om te waarborgen dat de
komende verkiezingen ten volle beantwoorden aan de internationale normen. De Europese Unie staat klaar
om daartoe in samenwerking met de OVSE bijstand te verlenen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, 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.

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.
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112/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Belarus
Brussel, 27 september 2004

De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen omdat Belarus nog steeds geen volledig, geloofwaardig en
onafhankelijk onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van drie Belarussische
functionarissen bij de verdwijning en dood van drie leiders van de Belarussische oppositie en van één
journalist in de jaren 1999-2000. Deze zaak wordt uitvoerig besproken in het verslag-Pourgourides van de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa dat op 28 april 2004 is aangenomen.

In een verklaring van 14 mei 2004 heeft de Europese Unie opgeroepen tot het openen van een onafhankelijk
onderzoek onder neutrale leiding. Tevens heeft de EU de vraag opgeworpen of de personen tegen wie deze
ernstige beschuldigingen zijn ingebracht hangende het onderzoek hun huidige gezagspositie wel kunnen
behouden
.
De EU heeft van de Belarussische autoriteiten geen officiële reactie op haar verklaring ontvangen en heeft
geen kennis van enig onafhankelijk, onpartijdig onderzoek door de Belarussische autoriteiten. De personen
die volgens het verslag-Pourgourides de hoofdverantwoordelijkheid voor de verdwijningen dragen, en
degenen die hebben nagelaten er een onderzoek naar in te stellen, hebben hun posities behouden of bezetten
nu andere belangrijke gezagsposities.

Gezien deze kennelijke obstructie van de rechtsgang en het uitblijven van het gevraagde onderzoek, heeft de
Europese Unie vandaag besloten de toegang tot haar grondgebied te beperken voor de hoge functionarissen
die worden beschouwd als hoofdverantwoordelijken voor het nalaten van het instellen van een onderzoek
naar en de vervolging van de betrokken misdrijven, alsmede voor degenen die volgens het verslag-
Pourgourides in de eerste plaats de hand hebben gehad in de verdwijningen en het in de doofpot stoppen
daarvan.

Voorts acht de EU het niet gepast dat deze personen aanwezig zijn bij openbare bijeenkomsten in de
instellingen van de EU of in de lidstaten.

De EU behoudt zich het recht voor in een later stadium aanvullende maatregelen in overweging te nemen.

De EU zal haar standpunt in het licht van toekomstige ontwikkelingen opnieuw bezien, rekening houdend
met de bereidheid van de bevoegde Belarussische autoriteiten om de verdwijningen volledig en op
transparante wijze te doen onderzoeken en de verantwoordelijken voor deze misdrijven voor de rechter te
brengen.

De EU doet in dit verband eens te meer een beroep op de Belarussische autoriteiten, met name de president
van de Republiek Belarus, de door de EU gevraagde maatregelen te nemen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, 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.

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.
______________________
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113/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB van 24 september 2004 betreffende beperkende

maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus
Brussel, 6 oktober 2004

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces
en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, 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, verklaren dat zij zich scharen achter de doelstellingen van
Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB van de Raad van 24 september 2004 betreffende beperkende
maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale
beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De EU neemt met voldoening nota van deze toezegging.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

___________________

114/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verklaring van de Rwandese
regering naar aanleiding van het parlementaire rapport over de genocidale ideologie

Brussel, 6 oktober 2004

De EU heeft kennis genomen van de recente openbare verklaring van de regering van Rwanda naar
aanleiding van het parlementaire rapport over de "genocidale ideologie" en verheugt zich erover dat er een
grondig vervolgonderzoek door de bevoegde autoriteiten is aangekondigd. De Raad roept deze autoriteiten
op om dit onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden.

1. De EU betreurt het echter dat de regering van Rwanda niet ondubbelzinnig heeft verklaard dat
degenen die in het parlementaire rapport worden genoemd, worden verondersteld onschuldig te zijn
totdat het tegendeel is bewezen. Individuele personen zijn openlijk beschuldigd op basis van
informatie die onvoldoende onderbouwd is. Het rapport heeft derhalve een intimidatie-effect.

2. Het parlementaire rapport toont aan dat er nog veel hindernissen zijn op de weg naar eenheid en
daadwerkelijke verzoening. De wonden die door de genocide en de burgeroorlog zijn geslagen, zijn
nog vers. De EU schaart zich achter de slotsom van het verslag, namelijk dat degenen die
verantwoordelijk zijn voor het intimideren en doden van overlevenden en getuigen voor de rechter
moeten worden gebracht en zegt haar verdere steun toe aan het streven om de herinnering aan de
genocide levend te houden, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

3. De EU maakt zich echter zorgen over het kwistige gebruik van de termen "genocidale ideologie" en
"divisionisme", en zou er in dit verband bij de regering op willen aandringen duidelijkheid te
brengen in de definitie van deze begrippen en over de vraag hoe die zich verhouden tot de wetten
tegen discriminatie en sectarisme en tot de vrije meningsuiting in het algemeen.
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4. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de persvrijheid vormen de basis voor
een democratische, op integratie gerichte staat. De EU dringt er bij de regering op aan, de politieke
ruimte opener te maken en toe te staan dat er uiteenlopende zienswijzen en visies tot uitdrukking
worden gebracht.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

_____________________

115/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de tweede
Werelddag tegen de doodstraf

Brussel, 10 oktober

Ter gelegenheid van de tweede Werelddag tegen de doodstraf herhaalt de EU dat zij zich reeds lang
principieel tegen de doodstraf verzet.
De EU is van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid en de
voortschrijdende ontwikkeling van de mensenrechten. De Europese Unie vindt deze vorm van bestraffing
wreed en onmenselijk. De doodstraf heeft geen extra afschrikkend effect en rechterlijke dwalingen kunnen
nooit meer worden rechtgezet.
Daarom is de doodstraf in alle landen van de Europese Unie afgeschaft. De redenen om deze vorm van
bestraffing af te schaffen, gelden echter voor ieder mens, waar ook ter wereld. De universele afschaffing van
de doodstraf, zowel in vredestijd als in oorlogstijd, is derhalve een beleidsdoel waaraan alle EU-lidstaten
sterk vasthouden.

De EU roept alle landen die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft op om dat alsnog te doen, en om
ondertussen een moratorium in te stellen als een eerste stap naar de afschaffing. De EU is ingenomen met de
wereldwijde tendens om de doodstraf af te schaffen en met het feit dat de internationale gemeenschap bij de
oprichting van internationale tribunalen en van het Internationaal Strafhof, die bevoegd zijn voor de
bestraffing van de meest weerzinwekkende misdaden zoals genocide en misdrijven tegen de menselijkheid,
de toepassing van de doodstraf heeft uitgesloten.

De EU verzoekt de landen die de doodstraf handhaven nadrukkelijk om de toepassing ervan geleidelijk te
beperken en om de naleving te waarborgen van de minimumvoorwaarden die in internationale
mensenrechteninstrumenten zijn opgenomen. De EU roept alle landen in het bijzonder op om de doodstraf
niet toe te passen op minderjarige delinquenten of geesteszieken.
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De EU prijst de organisaties van het maatschappelijk middenveld om het initiatief voor de organisatie van
deze Werelddag tegen de doodstraf, die in 2003 voor het eerst heeft plaatsgevonden. De EU onderschrijft de
doelstellingen van dit initiatief, namelijk het publiek debat over de doodstraf stimuleren, het verzet van het
publiek tegen de doodstraf aanmoedigen en de landen die de doodstraf handhaven nadrukkelijk verzoeken
om alle executies stop te zetten en de doodstraf alsnog af te schaffen. Het politieke engagement van de EU
om de doodstraf wereldwijd af te schaffen, wordt financieel ondersteund via het Europees Initiatief voor de
democratie en de mensenrechten.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.
* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces

____________________

116/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het resultaat
 van de Somalische presidentsverkiezingen

Brussel, 14 oktober 2004

Het verheugt de Europese Unie dat  de verkiezing van de president van de Somalische Federatie met succes
is afgerond op 10 oktober 2004 in Nairobi (Kenia). Deze verkiezing bevestigt het Somalische engagement
om het politieke vacuüm van meer dan 10 jaar te vullen en de nationale verzoeningsconferentie van Somalië
te doen slagen. De verkiezing van de president is een mijlpaal in het vredes- en verzoeningsproces en opent
de weg tot de aanstelling van een voorlopige federale regering.

De Europese Unie feliciteert de nieuwe president van Somalië, Abdullahi Yusuf Ahmed,  met zijn
verkiezing. Daarnaast erkent de Europese Unie de belangrijke rol die de Somalische leiders die lid zijn van
de Voorlopige Federale Vergadering hebben gespeeld in de vrijwaring van de democratische beginselen van
het verkiezingsproces

De Europese Unie zal de ondersteuning van het vredes- en verzoeningsproces en de overgang naar een
federale staat in Somalië voortzetten en staat paraat om een voorlopige federale regering bij te staan, zulks
conform de overeenkomsten die tussen die regering en de internationale gemeenschap moeten worden
gesloten.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen Noorwegen en Liechtenstein,
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

____________________________
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117/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
ter herdenking van de terroristische aanslagen van 11 september 2001

Brussel, 11 september 2004

Drie jaar na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten herdenkt de Europese
Unie de slachtoffers en herhaalt zij haar veroordeling van alle vormen van terrorisme in de sterkst mogelijke
bewoordingen.

Helaas is de wereld sinds die dag in toenemende mate getuige geweest van meedogenloze en wrede
aanslagen op onschuldige burgers. De gijzeling van kinderen en ouders in Rusland, de ontvoeringen en
moorden in Irak en Afghanistan en de lukrake bomaanslagen in Madrid, Istanbul en Jakarta zijn slechts
enkele van de recente terroristische wreedheden die de wereld hebben geschokt. De Europese Unie rouwt om
de slachtoffers van het terrorisme en betuigt haar medeleven met hun families.

Religieuze en politieke leiders over de hele wereld zijn verenigd in hun overtuiging dat geen enkel religieus
of politiek doel ooit het gebruik van terrorisme kan rechtvaardigen. Burgers uit alle landen verafschuwen
terrorisme; zij verdienen het dat er effectieve actie wordt ondernomen om deze plaag te bestrijden.

De internationale gemeenschap moet haar inspanningen ter bestrijding van terrorisme opvoeren. Voor de
Europese Unie heeft deze strijd een topprioriteit. De Unie en haar lidstaten investeren gezamenlijk zwaar in
de inspanningen die zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Zij zijn vastbesloten
hiermee door te gaan. De Europese Unie is bereid om met alle partners samen te werken bij deze uitermate
belangrijke onderneming.

________________________
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CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
LIDSTATEN

BENOEMING VAN EEN RECHTER
BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De voorzitter van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten heeft het
Europees Parlement ter informatie op 23 september 2004 een voor eensluidend gewaarmerkte kopie doen
toekomen van een besluit houdende benoeming van

de heer Aindrias Ó CAOIMH

tot rechter van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, ter vervanging van mevrouw Fidelma
MACKEN, voor de resterende duur van haar mandaat, dat wil zeggen vanaf de datum van zijn eedaflegging
tot 6 oktober 2009.

_______________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

Brussel, 20 september 2004

ZITTING OP 15 EN 16 SEPTEMBER 2004
SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De volledige tekst van de EESC-adviezen staat in de twintig 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 de heer NICOLAÏ, Nederlands staatssecretaris van
Europese zaken, die de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft toegelicht.

1. HET EUROPESE ECONOMISCHE BESTEL

•  Een betere economische governance in de EU
� Rapporteur: van IERSEL (werkgevers - NL)

 
−  Ref. : Initiatiefadvies CESE 1203/2004

− Kernpunten :

Effectief beleid en integratie zijn ondenkbaar zonder een helder en geloofwaardig
institutioneel kader waarmee de follow-up van de afspraken van de Europese Raad en van de vakraden wordt
gegarandeerd. In onderhavig rapport zal dan ook expliciet worden ingegaan op institutionele en bestuurlijke
randvoorwaarden, dus op good governance.

http://www.cese.europa.eu
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De Commissie zal in de uitgebreide Unie een stevige verankering moeten krijgen. De
intergouvernementele reflexen neigen sterker te worden. Het EESC waarschuwt met klem voor deze tendens.
In deze cruciale periode zal toename van het aantal besluiten dat met gekwalificeerde meerderheid wordt
genomen, positief uitwerken. Verder pleit het in ieder geval voor meer transparantie van de Raad voor het
Concurrentievermogen.

De Europese Raad neemt er akte van dat de Commissie een ‘Road Map’ gaat maken voor de
consolidatie en daadwerkelijke uitvoering van de strategie van Lissabon. Het EESC bepleit dat in �Lissabon
nieuwe stijl� wordt aangehaakt bij de methodiek van �Europa �92�. Aan de implementatie van de strategie
schort het overigens regelmatig. Bovendien zijn er onderwerpen die ook in �Lissabon nieuwe stijl� aan de
orde moeten worden gesteld, zoals:

� industriebeleid op specifieke werkterreinen, dat in onderlinge afstemming tussen bedrijfsleven (inclusief
het sociaal overleg), Commissie en Raad tot stand komt;

� de output van EU-technologieprogramma�s en -platforms, meer grensoverschrijdende samenwerking
tussen kennisinstellingen en kennisdragers in de Unie en bevordering van de samenwerking tussen
universiteiten en marktpartijen.

� regionaal beleid, waarin speciaal nadruk wordt gelegd op kennis en vernieuwing.

Het Partnership for Change bergt grote mogelijkheden in zich en kan leiden tot nieuwe
communicatie en nieuwe allianties tussen de vele betrokkenen in het Europese integratieproces. Ook dit is
een onderdeel van good governance.

− Contactpersoon : de heer Marchlewitz
(Tel. : 00 32 2 546 93 58 - e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  Financiële vooruitzichten 2007-2013
� Rapporteur: DASSIS (werknemers � EL)

 
− Ref.: COM(2004) 101 def. - CESE 1204/2004

− Kernpunten:

Het EESC is over het algemeen positief over de mededeling van de Commissie aan de Raad
en het Parlement, "Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst: Financiële en politieke vooruitzichten
voor de uitgebreide Unie 2007-2013", maar beklaagt zich er met name over dat maar weinig middelen zijn
uitgetrokken voor de promotie van de Lissabon-strategie en van duurzame ontwikkeling.

− Contactpersoon: de heer Pietrasanta
(Tel. 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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2. DYNAMISERING VAN DE ECONOMIE

•  Actieplan – ondernemerschap
� Rapporteur: BUTTERS (werkgevers � UK)

� Ref.: COM(2004) 70 def. � CESE 1198/2004
 
� Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met dit Actieplan van de Commissie en benadrukt zijn waardering
voor de inspanningen van DG Ondernemingen sinds de aanvang van dit proces begin 2002. Voor een
succesvolle tenuitvoerlegging ervan acht het Comité het echter wel noodzakelijk om binnen ieder strategisch
beleidsgebied specifieke acties vast te leggen. Tegelijkertijd ziet het in dat veel van de vereiste besluiten door
beleidsmakers buiten DG Ondernemingen moeten worden genomen. 

Dit Actieplan is nog maar het begin van een langdurig proces. Dit proces zal alleen slagen
als er een horizontale verbinding komt tussen een groot aantal beleidsgebieden, en een verticale verbinding
tussen beleidsmakers op tal van niveaus. Het Actieplan en de verdere Commissie-initiatieven op dit terrein
moeten een positieve respons krijgen van de beleidsmakers. Het Comité dringt er vooral bij de andere DG's
van de Commissie en de nationale overheden op aan een actieve rol te spelen. De EU-instellingen kunnen
vooral zoden aan de dijk zetten wat de bevordering van het ondernemerschap in Europa betreft door de
�Eerst aan de kleintjes denken�-benadering in de Europese besluitvorming te gaan toepassen.

Ook moeten de Europese beleidsmakers methoden vinden om de oppervlakkige
vooroordelen die er tegen ondernemerschap bestaan, te ontzenuwen: specifieke groepen, zoals jongeren,
maar ook ouderen, moeten ertoe worden aangespoord om ondernemerschap als een realistische en mooie
carrière te beschouwen.

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

•  Toeristenbeleid en de samenwerking tussen de publieke en de private sector
� Rapporteur: MENDOZA (werknemers � ES)
 
� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1199/2004

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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� Kernpunten:

Het EESC onderscheidt verschillende soorten doelstellingen voor publiek-private
samenwerking: sectorgebonden doelstellingen, sociale doelstellingen, economische en milieudoelstellingen.

Daarnaast stelt het beginselen en criteria voor samenwerking vast:

Beginselen:

� bevoegdheidsbeginsel

� medeverantwoordelijkheidsbeginsel

� vrijwilligheidsbeginsel

� democratisch beginsel 

Criteria:

� concreetheid

� relevantie

� controle op de resultaten

� overeenstemming 

Ook stelt het concrete vormen van partnerschap vast: formele en informele
partnerschappen. 

Bij wijze van "benchmarking" geeft het enkele voorbeelden van succesvolle publiek-private
samenwerking in de Europese toerismesector. 

Ten slotte stelt het EESC voor dat de Commissie de oprichting van een Europese toerisme-
adviesraad overweegt, en kondigt het aan dat het jaarlijks een verklaring zal uitbrengen, ter ondersteuning
van de door de Wereldorganisatie voor Toerisme georganiseerde "Wereldtoerismedag".

� Contactpersoon : de heer Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-Mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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3. DEMOGRAFISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN

•  Noodzaak van onderzoek naar demografische veranderingen
� Rapporteur: HEINISCH (diverse werkzaamheden � DE)

 
� Ref.: initiatiefadvies � CESE 1206/2004

 
� Kernpunten:

In het licht van de huidige demografische veranderingen en de daaraan verbonden kansen en
risico's voor de kwaliteit van het bestaan van het groeiende aantal ouderen in Europa dringt het EESC erop
aan om:
 
(a) in het zevende kaderprogramma voor O & TO een prioritaire actie t.a.v. deze thematiek op te
nemen; en 

(b) begeleidende maatregelen te nemen om de grondslag te leggen voor een besluitvorming
waardoor zowel op Europees als op nationaal niveau tijdig plannen kunnen worden gemaakt, besluiten
kunnen worden genomen en beleid kan worden uitgevoerd.

Er zijn begeleidende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat artikel II-25 uit de Europese
grondwet wordt nageleefd. Volgens dat artikel hebben alle ouderen in de EU het recht een waardig leven te
leiden en actief aan het maatschappelijk leven en besluitvormingsprocessen deel te nemen. Daarbij gaat het
o.m. om

� de oprichting van een gemeenschappelijke waarnemingspost (European Observatory), die op zijn beurt
een Europees Agentschap voor Ouderen moet gaan oprichten evenals een databank voor de schepping,
bundeling en overdracht van kennis, voor verbetering van de open-coördinatiemethode en voor de
formulering van vanuit praktisch en beleidsoogpunt relevante conclusies;

� de oprichting in het EESC van een categorie "Vergrijzende samenleving".

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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•  De rol van vrouwenorganisaties als niet-overheidsactoren bij de
tenuitvoerlegging van de Cotonou-overeenkomst

� Rapporteur: FLORIO (werknemers - IT)
 

� Ref.: initiatiefadvies � CESE 1205/2004
 
� Kernpunten:

In juni 2000 hebben de Europese Unie en de ACS-landen de Cotonou-overeenkomst
gesloten, waarin de op participatie gerichte benadering van ontwikkelingssamenwerking is geïntroduceerd.
Door die nieuwe aanpak is erkenning gegeven aan de belangrijke bijdrage die ngo�s daaraan kunnen leveren
en is aan ngo�s inspraak gegeven bij de vaststelling van nationale ontwikkelingsstrategieën.

Doel van dit advies is de nadruk te leggen op de specifieke bijdrage die vrouwenorganisaties
aan de ontwikkelingsstrategieën van ACS-landen kunnen leveren en na te gaan hoe die bijdrage nog verder
kan
 worden geconsolideerd.

Op basis van de via verschillende fora en regionale seminars verzamelde getuigenissen lijkt
de deelname van verenigingen, ngo�s en vrouwenorganisaties aan processen ter vaststelling van nationale
strategieën in de meeste gevallen zeer beperkt te zijn. Naar het zich laat aanzien is er een grote kloof tussen
de in de overeenkomst opgenomen intenties en bepalingen en hun tenuitvoerlegging in de praktijk. Verder
lijken er ook zeer weinig acties en maatregelen te zijn genomen om de deelname van vrouwen te
vergemakkelijken.

Er is grotere duidelijkheid en vastbeslotenheid geboden bij het definiëren van de
doelstellingen ter ondersteuning van vrouwen en de te nemen maatregelen, wil de Europese Unie werkelijk
een positieve invloed op de levensomstandigheden van vrouwen en armen uitoefenen.

Het gaat erom de basisvoorwaarden voor reële participatie, waardering en ondersteuning te
scheppen waardoor vrouwen met het oog op de ontwikkeling van hun land dezelfde kansen krijgen als
mannen.

Hiertoe worden onder meer de volgende aanbevelingen gedaan:

� de delegaties van de Europese Commissie moeten specifieke verantwoordelijkheid krijgen op het gebied
van mainstreaming van de genderproblematiek;

� er moet worden gekeken naar de huidige situatie i.v.m. de status van vrouwenorganisaties in ACS-
landen;
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� de documenten m.b.t. nationale strategieën zouden moeten voorzien in positieve acties voor
vrouwenverenigingen;

� er zou een specifieke financieringslijn voor vrouwenorganisaties van het maatschappelijk middenveld in
de ACS-landen in het leven moeten worden geroepen;

� er zouden preferentiële kanalen voor de toegang van vrouwenorganisaties tot financiering moeten
worden gecreëerd;

� vrouwenorganisaties zouden op gelijke voet moeten deelnemen aan door het EESC georganiseerde
seminars;

� het EESC zou in de nabije toekomst een conferentie moeten organiseren over de rol van vrouwen in het
ontwikkelingsproces.

� Contactpersoon: mevr. Baizou
(Tel.: 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

4. LANDBOUW EN SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING

•  Peri-urbane landbouw
� Rapporteur: CABALL I SUBIRANA (diverse werkzaamheden - ES)

� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1209/2004

� Kernpunten :

Het EESC pleit in dit initiatiefadvies voor gebruikmaking van mechanismen en instrumenten
om peri-urbane landbouwgebieden te beschermen en te ontwikkelen.

In eerste instantie is het volgens het EESC zaak in maatschappelijk, politiek en bestuurlijk
opzicht te erkennen dat er rurale/urbane (peri-urbane) gebieden bestaan en dat deze gebieden een belangrijke
rol spelen in de relatie tussen stad en platteland.

Om deze erkenning overal in Europa te garanderen, moet er naar het oordeel van het EESC
meer werk worden gemaakt van Europese maatregelen ten behoeve van peri-urbane agrarische gebieden.
Met deze maatregelen, waarin de waarden en taken van deze gebieden worden erkend, moet een fundament
worden gecreëerd op grond waarvan alle lidstaten, uitgaande van gemeenschappelijke basiscriteria,
specifieke wetgeving kunnen opstellen om peri-urbane landbouwgebieden te beschermen en te ontwikkelen.

De peri-urbane landbouw en de gebieden waar die wordt bedreven, kunnen zich pas op
dynamische en duurzame wijze ontwikkelen als de lokale overheden een cruciale rol kunnen spelen.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Gezien de precaire situatie waarin peri-urbane landbouwgebieden en de Europese peri-
urbane landbouw als zodanig zich bevinden, acht het EESC het bovendien van groot belang dat er een
Europese waarnemingspost voor de peri-urbane landbouw in het leven wordt geroepen. Deze dient als een
centraal punt te fungeren van waaruit de situatie terzake gevolgd, geanalyseerd en onder de aandacht
gebracht kan worden en als Forum waar lokale en regionale overheden en verschillende Europese instanties
kunnen samenkomen om overleg te voeren en van gedachten te wisselen. Tevens moet de waarnemingspost
initiatieven voorstellen om deze peri-urbane gebieden en de landbouw die er plaatsvindt in stand te houden
en te ontwikkelen.
 
 
� Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio

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

5. INTERNE MARKT – FISCALE HARMONISATIE EN
VEREENVOUDIGING VAN DE HANDELSREGELS

•  Gemeenschappelijk BTW-stelsel (herschikking)
� Rapporteur: BURANI (werkgevers - IT)

 
� Ref.: COM(2004) 246 def. � 2004/0079 CNS � CESE 1202/2004

� Kernpunten :

Het EESC wil met dit advies geen kritiek leveren op het BTW-beleid van de lidstaten, omdat
het maar al te goed beseft dat er nog te veel interne factoren van economische en/of politieke aard zijn die
bepalend zijn voor besluiten op dit gebied. Wel hoopt het dat deze hele materie binnen afzienbare tijd
opnieuw wordt onderzocht om een definitieve regeling te kunnen treffen. Zo kan er voor worden gezorgd dat
een van de meest in het oog springende obstakels die de verwezenlijking van de op gemeenschappelijk regels
gebaseerde interne markt nog steeds in de weg staan, wordt afgezwakt of zelfs uit de wereld wordt geholpen.

� Contactpersoon: mevr. Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbola.szij@esc.eu.int)

 

•  Officieel toezicht op zaaizaad uit derde landen
� Rapporteur: BROS (diverse werkzaamheden - FR)

 
� Ref.: COM(2004) 263 def. � 2004/0086 CNS � CESE 1207/2004

� Contactpersoon: mevr. Gönczy
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalyn.gonczy@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:katalyn.gonczy@cese.europa.eu
mailto:borbola.szij@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:borbola.szij@cese.europa.eu
mailto:katalyn.gonczy@cese.europa.eu
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6. MILIEUBESCHERMING IN INDUSTRIE EN HANDEL

•  Typegoedkeuring motorvoertuigen
� Rapporteur: RANOCHIARRI (werkgevers - IT)

 
� Ref.: COM(2004) 162 def. � 2004/0053 COD � CESE 1200/2004

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

 

•  Integratie van milieuaspecten
� Rapporteur: PEZZINI (werkgevers - IT)

 
� Ref.: COM(2004) 130 def. � CESE 1208/2004

� Contactpersoon: mevr. Gönczy
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalyn.gonczy@esc.eu.int)
 

7. DE EUROPESE CULTUUR

•  Cinematografisch erfgoed
� Rapporteur: BRAGHIN (werkgevers - IT)

 
� Ref.: COM(2004) 171 def. � 2004/0066 COD � CESE 1201/2004

� Contactpersoon: mevr. Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaela.delfiore@esc.eu.int)

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaela.delfiore@cese.europa.eu
mailto:katalyn.gonczy@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:katalyn.gonczy@cese.europa.eu
mailto:raffaela.delfiore@cese.europa.eu
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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