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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN  
 
 
 
Er zij herinnerd dat, het College van quaestoren, aan de leden van het Europees Parlement de volgende 
mededelingen heeft doen toekomen: 
 

 
 17/05 Babyroom in Brussel 
 

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

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

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

____________________ 
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT 
 
 
 
 

BEËINDIGING VAN HET MANDAAT IN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

VAN EEN IN PORTUGAL GEKOZEN LID  
 

 
In de vergadering van 10 maart 2005 heeft het Parlement  overeenkomstig artikel 4, lid 4 van het Reglement  
kennis genomen van het feit dat: 
 

de heer António COSTA 
Ondervoorzitter 

 
in de Portugese regering is benoemd en geconstateerd dat deze zetel met ingang van 12 maart 2005 vacant 
is.  
 
 

____________ 
 
 

OFFICIELE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING  
VAN EEN PORTUGEES LID 

IN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

 
De Voorzitter van het Europees Parlement heeft een officiële kennisgeving ontvangen van de 

verkiezing in het Europees Parlement van: 
 

de heer Joel HASSE FERREIRA 
 
 

in de plaats van de heer António COSTA (PSE/PT),  met ingang van 12 maart 2005. 
 
Het Parlement zal in de plenaire vergadering van 11 april 2005 hiervan kennis nemen. 
 
 

____________________ 
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT 
opgericht overeenkomstig de regeling van de conferentie van voorzitters van  16.12.1999 

(Situatie op 30/03/2005) 
 
 

Naam Datum oprichting Bestuur Bescherming fracties 
FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           

IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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Naam Datum oprichting Bestuur Bescherming fracties 
TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                      

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       
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Naam Datum oprichting Bestuur Bescherming fracties 
ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            

ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 04.04.2005 
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

Herbert Bösch Follow-up van de kwestie rond het bureau van de 
Commissie in Wenen 

E-0657/05 

Herbert Bösch Erkenning van diploma's E-0658/05 

Herbert Bösch Erkenning van rijbewijzen E-0659/05 

Konstantinos Hatzidakis Drugs E-0660/05 

Monica Frassoni Verminderd concurrentievermogen van de Italiaanse 
producenten van werkzame bestanddelen voor generieke 
geneesmiddelen ten gevolge van het verschil in 
geldigheidsduur tussen de CCP's en de SPC's 

E-0661/05 

Frederika Brepoels Orgaandonatie op Europees niveau E-0662/05 

Esko Seppänen Het Deense zalmquotum E-0663/05 

Dimitrios Papadimoulis Informatie over het voorstel voor een grondwet P-0664/05 

Satu Hassi Aanslagen op mensenrechtenverdedigers in Tsjetsjenië P-0665/05 

Dimitrios Papadimoulis De kosten van en de vertraging bij het starten van een 
onderneming in Griekenland 

E-0666/05 

Dimitrios Papadimoulis Olympic Airways E-0667/05 

Georgios Papastamkos Cohesiebeleid 2007-2013 P-0668/05 

María Salinas García Gebruik van het Solidariteitsfonds ter verlichting van de 
schade die de Spaanse landbouw heeft geleden door de 
hagel 

P-0669/05 

Jules Maaten Vogelgriep - maatregelen Europese Commissie E-0670/05 

Lissy Gröner Stopzetting subsidiëring van projecten in EuroMed-landen E-0671/05 

Manolis Mavrommatis Veilig gebruik van liften in de EU E-0672/05 

Georgios Karatzaferis Selectieprocedures van het Griekse openbaar bestuur voor 
de aanwerving van personeel 

E-0673/05 

Georgios Karatzaferis Selectieprocedures van het Griekse openbaar bestuur voor 
de aanwerving van personeel 

E-0674/05 

Georgios Karatzaferis Atheense luchthaven en Hochtief E-0675/05 

 Vraag geannuleerd E-0676/05 

Georgios Karatzaferis Onthulling van een document van het Ministerie van 
Economische Zaken in verband met het derde CB 

E-0677/05 
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Georgios Karatzaferis Vernietiging documenten met betrekking tot de 
luchthaven van Athene en andere medegefinancierde 
werken in het gebouw van DG Regio 

E-0678/05 

Marie-Line Reynaud Bestrijding discriminatie - erkenning - Roma E-0679/05 

Jan Mulder Europese richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van 
TSE's bij schapen 

E-0680/05 

Saïd El Khadraoui Lawaaihinder en nachtvluchten E-0681/05 

Johan Van Hecke Het meerjarig financieel kader voor de samenwerking 
inzake ontwikkelingsfinanciering in het kader van de 
Overeenkomst van Cotonou 

P-0682/05 

Elisabeth Schroedter Bedreiging van een door de Havel gevormd meer, dat in 
een beschermd landschap is gelegen, door de bouw van 
vakantiehuizen (paalwoningen) met steun van de 
Europese structuurfondsen 

E-0683/05 

Glenys Kinnock Het Britse territorium in de Indische Oceaan (BIOT) E-0684/05 

Christine De Veyrac Jongeren - Europees pact E-0685/05 

Robert Goebbels SGP en prognoses van de Italiaanse regering P-0686/05 

Dimitrios Papadimoulis Nieuwe Amerikaanse invoerrechten op perziken in blik E-0687/05 

Dimitrios Papadimoulis Kernenergie in Turkije E-0688/05 

Dimitrios Papadimoulis Geestelijke gezondheid van jongeren E-0689/05 

Simon Busuttil Heffing op kredietkaarten op Malta E-0690/05 

André Laignel en Marie-Noëlle 
Lienemann 

Verklaring van mevrouw Danuta Hübner over 
verplaatsingen 

E-0691/05 

Christine De Veyrac Defensie - communautaire preferentie E-0692/05 

Robert Goebbels Ontwerprichtlijn inzake rookverbod in cafés en restaurants E-0693/05 

Giovanni Pittella en Nicola 
Zingaretti 

Subsidie van de Italiaanse overheid voor DTT-decoders E-0694/05 

Thomas Ulmer Dienstenrichtlijn P-0695/05 

Jim Higgins De behandeling van asbesthoudend afval P-0696/05 

Hélène Goudin Subsidie aan luchthavens P-0697/05 

Antonio De Poli Verordening (EG) nr. 1576/89: definitie van gedistilleerde 
dranken en exclusief gebruik van de benaming "grappa" 

P-0698/05 

Herbert Bösch Verdeling van de rechtstreekse steun in het kader van het 
GLB 

E-0699/05 

Georgios Karatzaferis Kosten voor bijles aan privé-scholen in Griekenland E-0700/05 
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Georgios Karatzaferis Eurostat en betrokkenheid van Eurostatwerknemers bij 
schandaal 

E-0701/05 

Manolis Mavrommatis Bescherming van het cultureel erfgoed in de EU E-0702/05 

Dorette Corbey WTO-maatregelen tegen staten die het Kyoto-protocol 
niet willen ondertekenen 

E-0703/05 

Antonio De Poli Vrijhaven Triëst en het nieuw communautair 
douanewetboek 

E-0704/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Start van de periode waarin verdere opwarming van de 
aarde slechts door drastischer maatregelen dan Kyoto na 
een remweg van 150 jaar kan worden gestopt 

E-0705/05 

Frank Vanhecke Mensenrechtenorganisatie Turkije E-0706/05 

Frank Vanhecke Turkse erkenning van Armeense genocide E-0707/05 

Frank Vanhecke Referenda over Europese Grondwet E-0708/05 

Koenraad Dillen Betrekkingen EU - Cuba E-0709/05 

Koenraad Dillen Bureau voor de grondrechten E-0710/05 

Wojciech Wierzejski Financiering van de campagne voor het referendum over 
de Europese Grondwet 

P-0711/05 

Michl Ebner Erkenning van diploma's van hogere onderwijsinstellingen E-0712/05 

Michl Ebner Prijsvragen op Europees niveau E-0713/05 

Michl Ebner Uitwisselingsprogramma voor leerlingen van het 
beroepsonderwijs 

E-0714/05 

Emma Bonino en Marco Pannella Goedkeuring door het Italiaanse parlement van een 
nationale wet inzake de coëxistentie van traditionele 
gewassen en GGO-gewassen 

E-0715/05 

Marco Pannella en Emma Bonino Repressie in Wit-Rusland naar aanleiding van het 
referendum van 17 oktober 2004 

E-0716/05 

Erik Meijer Beoordeling van de gesubsidieerde groei van de 
luchthaven bij Charleroi als een alternatief voor 
luchtvaartoverlast bij Brussel of als kunstmatige 
concurrentie 

E-0717/05 

Simon Busuttil Euro-Med/Jeugd III P-0718/05 

Kathalijne Buitenweg Dons plukken van levende ganzen in Hongarije P-0719/05 

Carmen Fraga Estévez Beperking van de interne-marktwerking E-0720/05 

Chris Davies Het ombrengen van trekvogels op Cyprus E-0721/05 

Chris Davies De stad Carlisle E-0722/05 
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Chris Davies Belangrijke vogelgebieden op Cyprus E-0723/05 

Chris Davies Berlaymontgebouw - Het gebruik van illegaal hout E-0724/05 

Giovanni Pittella Groeven op het gebied van Caserta (Campania) E-0725/05 

Paul van Buitenen en Erik Meijer Garanties financiering infrastructuur HSL verbinding 
Brussel-Amsterdam 

E-0726/05 

Erik Meijer Het onnodig afsnijden van elektriciteitsvoorziening en 
drinkwater voor door Serviërs bewoonde enclaves in 
Kosovo en de weg naar herstel van hun aansluitingen 

E-0727/05 

Richard Falbr Artikel 92 van het voorstel voor een Verordening van de 
Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds 

P-0728/05 

Herbert Bösch Benoeming van een interim-directeur van OLAF P-0729/05 

Mairead McGuinness Accijns op biobrandstof P-0730/05 

Neil Parish Exportrestitutie voor naar Libanon verscheept vee P-0731/05 

Christine De Veyrac Luchtverkeer - kerosinebelasting P-0732/05 

Hiltrud Breyer Gender mainstreaming bij overheidssubsidies voor de 
sport 

E-0733/05 

Panagiotis Beglitis Ontwerpverordening voor financiële steun en voorstel 
voor een verordening voor de ontwikkeling van 
handelsbetrekkingen met de Turks-Cypriotische 
gemeenschap 

E-0734/05 

Manolis Mavrommatis Afvalstoffen en milieuvervuiling E-0735/05 

Herbert Bösch Benoeming van een interim-directeur van OLAF E-0736/05 

Charles Tannock Gevangenschap van niet-moslims in Saoedi-Arabië E-0737/05 

Jim Higgins Kosten van internationale roaming bij mobiele telefoons E-0738/05 

Paul van Buitenen Europees Agentschap voor Wederopbouw E-0739/05 

Tokia Saïfi Internationale handel in textielwaren E-0740/05 

Antonio De Poli Recht van gehandicapten op mobiliteit - "klein rijbewijs" E-0741/05 

Antonio De Poli Recht van gehandicapten op mobiliteit - "klein rijbewijs" E-0742/05 

Antonio De Poli Gratis lenen van boeken en inbreukprocedure tegen Italië E-0743/05 

Antonio De Poli Gratis lenen van boeken en inbreukprocedure tegen Italië E-0744/05 

Mario Borghezio Senegal reikt diplomatiek paspoort uit aan imam die 
bekend staat om zijn sympathie voor terrorisme 

E-0745/05 
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Mario Borghezio Senegal reikt diplomatiek paspoort uit aan imam die 
bekend staat om zijn sympathie voor terrorisme 

E-0746/05 

Bart Staes Staatssteun aan EPR-kerncentrale TVO Finland E-0747/05 

Albert Maat en Bastiaan Belder Geen mogelijkheid tot stemmen van christenen bij de 
verkiezingen in Irak 

E-0748/05 

Willy Meyer Pleite Bouw van een windenergiecentrale in het gewest Comtat 
(autonome regio Valencia-Spanje) 

E-0749/05 

Hiltrud Breyer Toelichting op het antwoord van de heer Verheugen op 
schriftelijke vraag P-3218/04 

E-0750/05 

Françoise Grossetête Cosmetische huidproducten - monopolie in Zweden E-0751/05 

Kathalijne Buitenweg en Monica 
Frassoni 

Officiële verklaring van het UNODC tegen beperking van 
schadelijke effecten 

E-0752/05 

Kathalijne Buitenweg en Monica 
Frassoni 

Officiële verklaring van het UNODC tegen beperking van 
schadelijke effecten 

E-0753/05 

Paul van Buitenen Belangenconflicten E-0754/05 

Paul van Buitenen De gave van alomtegenwoordigheid E-0755/05 

Brice Hortefeux Hart- en vaatziekten E-0756/05 

Luca Romagnoli Controletaken van de Italiaanse centrale bank in het 
belang van de burgers 

E-0757/05 

Luca Romagnoli Is de Italiaanse centrale bank te beschouwen als een 
geheim en ongrondwettig genootschap? 

E-0758/05 

Cristiana Muscardini en anderen Terugwinning en recycling van plastic afval E-0759/05 

Luca Romagnoli Het casino van Campione d'Italia E-0760/05 

Jörg Leichtfried Vakantiecoördinatie op Europees niveau P-0761/05 

Konstantinos Hatzidakis Griekse "feta"-kaas E-0762/05 

Georgios Karatzaferis Selectie overheidsambtenaren in Griekenland middels een 
persoonlijk sollicitatiegesprek 

E-0763/05 

Dimitrios Papadimoulis Problemen in sector industriële tomaten E-0764/05 

Dimitrios Papadimoulis Bouw vuilstortplaats in de gemeente Dodoni in 
Griekenland 

E-0765/05 

Paul van Buitenen Ontwerpaanbeveling van de Europese ombudsman met 
betrekking tot Hans-Martin Tillack 

E-0766/05 

Glenys Kinnock Invoer vanuit Birma in de EU E-0767/05 
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Francesco Speroni Beschikking van de Commissie 2004/595/EG tot 
vaststelling van een modelcertificaat voor de commerciële 
invoer in de Gemeenschap van honden, katten en fretten 

E-0768/05 

Renato Brunetta Beperking van het transitovervoer over de Brenner-route E-0769/05 

Richard Seeber Concurrentievervalsing en discriminatie bij de 
teledetectiecontroles door de Europese Unie 

P-0770/05 

Nicola Zingaretti Naleving richtlijn inzake emissieplafonds voor 
luchtverontreinigende stoffen 

P-0771/05 

Christoph Konrad Systematische veronachtzaming van het Schengen-
akkoord door de Duitse regering 

E-0772/05 

Christoph Konrad Systematische veronachtzaming van het Schengen-
akkoord door de Duitse regering 

E-0773/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0774/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0775/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0776/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0777/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0778/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0779/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0780/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0781/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0782/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0783/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0784/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0785/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0786/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0787/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0788/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0789/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0790/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0791/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0792/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0793/05 
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Nigel Farage Gastvrijheid E-0794/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0795/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0796/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0797/05 

Nigel Farage Gastvrijheid E-0798/05 

Sophia in 't Veld Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom E-0799/05 

Eoin Ryan Concurrentievermogen en staatssteun in de Europese 
filmindustrie 

E-0800/05 

Simon Busuttil Beperking van het aantal EU-voetballers in de Maltese 
competitie 

E-0801/05 

Frederika Brepoels Correcte toepassing ISO-3166 E-0802/05 

Erik Meijer Meer dan tien jaar gebrek aan medewerking door organen 
van de republiek Kroatië aan het ophelderen van 
verdwijningen uit de tijd van de afscheidingsoorlog 

E-0803/05 

Cristiana Muscardini Voor een vrij Libanon P-0804/05 

Alessandro Battilocchio Herstructurering van het bedrijf ABB Energy Automation, 
gevestigd in Ariccia (Rome) 

P-0805/05 

Jan Zahradil Juridische gevolgen van een afwijzing van het Verdrag tot 
vaststelling van een Grondwet voor Europa 

E-0806/05 

Christa Prets Richtlijn houdende toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de 
toegang tot en het aanbod van goederen en diensten - art. 
16 "Verslagen" 

E-0807/05 

Chris Davies Coca Cola E-0808/05 

Jules Maaten Universele inschrijving in geboorteregisters E-0809/05 

Mario Borghezio Onterechte uitsluiting van het Italiaans als werktaal op de 
persconferenties van de Europese commissarissen 

E-0810/05 

Mario Borghezio Onterechte uitsluiting van het Italiaans als werktaal op de 
persconferenties van de Europese Commissarissen 

E-0811/05 

Cristiana Muscardini Europees sociaal model E-0812/05 

Amalia Sartori Bescherming Italiaanse grappa E-0813/05 

Giovanni Pittella Stortplaats voor vast huishoudelijk afval in Vieste (Italië, 
prov. Foggia) 

E-0814/05 

Luciana Sbarbati Invoer van schoenen uit China E-0815/05 
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Erik Meijer en Kartika Liotard "Global dimming": wereldwijde verduistering van het 
zonlicht door stofdeeltjes waardoor minder wolken 
kunnen ontstaan en grote delen van de wereld zullen 
verdrogen 

E-0816/05 

Paul Rübig Heffingen van de EASA E-0817/05 

Paul Rübig Heffingen van de EASA E-0818/05 

Manolis Mavrommatis Beperking van de krantenbedeling door de Commissie E-0819/05 

Georgios Karatzaferis Verloedering van het natuurlijk milieu op Kerkyra en 
onverschilligheid van de Griekse overheid 

E-0820/05 

Jim Higgins Achterhaalbaarheid van GM-bestanddelen in diervoeder E-0821/05 

Harlem Désir Herstructurering van de onderneming Alstom Power 
Boilers 

P-0822/05 

Francesco Speroni Vaststelling van degenen die recht hebben op steun uit 
hoofde van verordening (EG) nr. 1782/2003 in het geval 
van veepachtcontracten 

P-0823/05 

Bogdan Klich Opwerpen van administratieve barrières door sommige 
lidstaten voor het vestigen van bedrijven en het verlenen 
van diensten door actoren uit andere lidstaten 

P-0824/05 

Ria Oomen-Ruijten en Karl von 
Wogau 

Verplichte ziektekostenverzekering van studenten die in 
Duitsland wonen en in een andere lidstaat studeren 

E-0825/05 

Karl von Wogau Gevolgen van de aansprakelijkheid, ongeacht de 
schuldvraag, in de sector medische apparatuur 

E-0826/05 

Georgios Karatzaferis Bedreiging van het nationale park van Schinia in 
Griekenland 

E-0827/05 

Georgios Karatzaferis Uitvoering van het Derde Communautaire Steunkader in 
Griekenland 

E-0828/05 

Christopher Heaton-Harris EU-begroting E-0829/05 

Christopher Heaton-Harris EU-begroting E-0830/05 

James Allister Begrotingsgeld niet volledig uitgegeven E-0831/05 

James Allister Richtlijn 94/62/EG E-0832/05 

James Allister Kustverlichtingstol E-0833/05 

Roger Helmer Financiering voorlichting Grondwet E-0834/05 

Mary McDonald Ondergrondse aanleg leidingen E-0835/05 

Antoine Duquesne Ontwikkeling van de olie- en gasproductie in de wereld E-0836/05 
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Luisa Morgantini, Giovanni Fava 
en Giusto Catania 

Euromed-jongeren E-0837/05 

Francesco Speroni Vaststelling van degenen die recht hebben op steun uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 1782/2003 in het geval 
van veepachtcontracten 

E-0838/05 

 Vraag geannuleerd P-0839/05 

Bart Staes Anti-dumpingrecht en de invoer van rijwielen uit China P-0840/05 

Mogens Camre Gevolgen van Turks militair ingrijpen in Irak E-0841/05 

Mogens Camre Opschorting toetredingsonderhandelingen Turkije E-0842/05 

Dimitrios Papadimoulis Het geplande afvalverwerkingscentrum te Vergina E-0843/05 

Ashley Mote Estland en het suikerprobleem E-0844/05 

Ashley Mote ECB-besluit aantal 500 Euro-biljetten te verhogen E-0845/05 

Lydia Schenardi REACH-richtlijn E-0846/05 

Lydia Schenardi REACH-richtlijn E-0847/05 

Antonio De Poli Het afschaffen van het Italiaans als dagelijkse werktaal 
van de Commissie 

E-0848/05 

Philip Claeys Wapenembargo tegen China, gevolgen voor 
samenwerking met de VS 

E-0849/05 

Philip Claeys Wapenembargo tegen China - voorwaarden E-0850/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Vervanging van het afsnijden van de staarten van 
verwilderde huisdieren in Bosnië en Herzegovina door 
methoden om hun voortplanting te beperken 

E-0851/05 

Bart Staes Stevioside E-0852/05 

Bogdan Golik Aanschaf van BSE-tests in Polen E-0853/05 

Jonas Sjöstedt Overbrengen van fabricage naar Polen E-0854/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou en 
Stavros Arnaoutakis 

Vestiging van het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) in Heraklion op Kreta 

E-0855/05 

Georgios Karatzaferis Toepassing richtlijn 98/35/EG inzake de opleiding van 
zeevarenden 

E-0856/05 

Jens-Peter Bonde Nitriet en nitraat in biodynamisch vlees E-0857/05 

Bart Staes Steun voor nucleaire energie en ontwikkeling 
hernieuwbare energiebronnen 

E-0858/05 

Toine Manders Structurering en kwaliteitswaarborging van business 
impact assessment 

E-0859/05 
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James Allister Witwassen van IRA-geld P-0860/05 

John Bowis Etikettering van levensmiddelen P-0861/05 

Esko Seppänen Ziektekostenpremies Finse gepensioneerden P-0862/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou Bestrijding van sekstoerisme naar ontwikkelingslanden E-0863/05 

Catherine Stihler Een reactie op een nieuw uitbreken van de vogelpest E-0864/05 

Catherine Stihler Een reactie op een nieuw uitbreken van de vogelpest E-0865/05 

James Allister De Europese muziekindustrie - EG richtlijn 2004/48/EG 
over naleving van intellectuele eigendomsrechten 

E-0866/05 

James Allister Ontwikkeling van on-line muziek en digitale distributie E-0867/05 

James Allister Strategieën om piraterij te bestrijden E-0868/05 

James Allister BTW-tarief voor cultuurproducten E-0869/05 

Péter Olajos Controle osteoporose E-0870/05 

Adriana Poli Bortone Een concurrerende geneesmiddelenmarkt E-0871/05 

Philip Claeys Regularisatie van illegalen - 'early warning system' E-0872/05 

David Martin Werkvergunning EU-zeelui in de Australische en 
Canadese wateren 

E-0873/05 

Bart Staes Militair optreden Zumsoj (Tsjetsjenië) E-0874/05 

Bart Staes Militair optreden Zumsoj (Tsjetsjenië) E-0875/05 

Adriana Poli Bortone MEDA 2005-geld - Op het euromediterraan terrein 
werkzame verenigingen 

E-0876/05 

Antonio De Poli 1 januari 2005: liberalisering van de invoerquota in de 
textielsector: welke garanties voor Italiaanse en Europese 
producten? 

E-0877/05 

Avril Doyle Verwondingen door naalden E-0878/05 

Erik Meijer Het bedingen van uitzonderingsbepalingen voor de EU en 
haar lidstaten bij controle op Europese afspraken die tot 
stand komen via de Raad van Europa of de OVSE 

E-0879/05 

Ilda Figueiredo Situatie bij het bedrijf Tovartex in het Portugese Ovar E-0880/05 

Hans-Peter Martin Privileges voor EP-leden P-0881/05 

Diana Wallis Richtlijn van de Raad 2003/8/EG tot verbetering van de 
toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen 

P-0882/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Handelsbelemmeringen van Chili P-0883/05 
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Andreas Mölzer Uitwerkingen op de EU van de visumverstrekking door de 
Duitse Ambassade in Kiev 

P-0884/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Veiligheid op zee: vluchtplaatsen E-0885/05 

Dimitrios Papadimoulis Gevaarlijke chemicaliën in geurstoffen E-0886/05 

Katerina Batzeli Bevordering van de consumptie van fruit en groenten E-0887/05 

Michl Ebner Dolomieten als mondiaal cultureel erfgoed E-0888/05 

Michl Ebner Oplosmiddelhoudende drukinkt op het gebied van 
zeefdruk en digitale druk 

E-0889/05 

Michl Ebner Controle van de emissiegrenzen in de nieuwe lidstaten E-0890/05 

Michl Ebner Controle van de emissiegrenzen E-0891/05 

Katerina Batzeli Erkenning van communautaire fytosanitaire certificaten E-0892/05 

Joseph Muscat Argentijnse staatsobligaties E-0893/05 

Joseph Muscat Staatsobligaties E-0894/05 

Erik Meijer en Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Financiering van vrijwillige terugkeer en huisvesting van 
voormalige plattelanders die na het wegvallen van hun 
oude werk niet hebben kunnen slagen in de steden van 
Midden-Europa 

E-0895/05 

Ewa Hedkvist Petersen Langere vrachtwagencombinaties ten behoeve van 
verkeersveiligheid en milieu 

E-0896/05 

Monica Frassoni Catarrale koorts bij schapen (blue tongue) P-0897/05 

Mathieu Grosch Invoering van de digitale tachograaf E-0898/05 

Dimitrios Papadimoulis Levenslang leren in Griekenland E-0899/05 

Dimitrios Papadimoulis Veiligheid van de brug Rio-Antirrio in Griekenland E-0900/05 

Christopher Huhne Regeling vennootschapsbelasting op de Kanaaleilanden E-0901/05 

Marianne Thyssen Accreditatie van journalisten bij de Europese Commissie E-0902/05 

Carlos Carnero González De regeling voor talen die de Europese Commissie 
gebruikt in de perszaal 

P-0903/05 

Stavros Lambrinidis Benoeming nieuwe directeur Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

P-0904/05 

Richard Seeber Meer geld voor onderzoek naar hun snelle test van 
hondsdolheid 

E-0905/05 

Herbert Bösch Delegering van een voormalig directeur van Eurostat in 
het belang van de dienst 

E-0906/05 
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Dirk Sterckx Europese initiatieven ter bevordering van de informatie 
over en screening en behandeling van nierfalen 

E-0907/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
en Jas Gawronski 

Televisie-uitzendingen van Al-Manar Hizbullah E-0908/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
en Jas Gawronski 

Televisie-uitzendingen van Al-Manar Hizbullah E-0909/05 

Christopher Heaton-Harris Jaarlijks ziekteverlof van Commissiepersoneel E-0910/05 

Mario Borghezio Het onafhankelijke kanaal NTDTV beschermen tegen 
druk van de Chinese regering 

E-0911/05 

Mario Borghezio Het onafhankelijke kanaal NTDTV beschermen tegen 
druk van de Chinese regering 

E-0912/05 

Cristiana Muscardini Bescherming van de Italiaanse taal E-0913/05 

Cristiana Muscardini Bescherming van de Italiaanse taal E-0914/05 

Cristiana Muscardini Werktalen E-0915/05 

Dimitrios Papadimoulis Biologische zuivering op Psitalia P-0916/05 

Satu Hassi Interpretatie artikel 6, lid 3 Richtlijn 92/43/EEG P-0917/05 

Christoph Konrad Verenigbaarheid van het Duitse Petcycle-systeem met 
EU-richtlijnen 

E-0918/05 

Dimitrios Papadimoulis Niet-nakoming van richtlijn 92/43 inzake het behoud van 
natuurlijke habitats 

E-0919/05 

Dimitrios Papadimoulis Schending van de richtlijn inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie 

E-0920/05 

Thomas Wise Dienstverleningscontract (TV) E-0921/05 

Mario Mauro Gebruik Italiaans op werkvergaderingen van de EU-
instellingen 

E-0922/05 

Dirk Sterckx Verslag over de toepassing van richtlijn 2002/39 
betreffende de interne markt voor postdiensten 

E-0923/05 

Satu Hassi Gegarandeerde vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in openbare organen via verplicht 
minimumpercentage 

E-0924/05 

Thomas Ulmer Dreigend watertekort in Botswana P-0925/05 

Frederika Brepoels Opleidingssteun in Wallonië: discriminatie op basis van 
nationaliteit 

P-0926/05 

Gerardo Galeote Quecedo Discriminatie bij het gebruik van officiële talen P-0927/05 

Glyn Ford Terdoodveroordeling in Iran P-0928/05 
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Roberta Angelilli Opschorting van de verplichte vaccinatie tegen blue 
tongue 

P-0929/05 

Ignasi Guardans Cambó Endometriosis E-0930/05 

Mathieu Grosch Cabotageverordening (EEG)3118/1993 E-0931/05 

Graham Watson Verlies kiesrecht EU-burgers E-0932/05 

Thierry Cornillet Vaccinatie van kinderen in de ACS-landen E-0933/05 

Camiel Eurlings De positie van christenen in Irak P-0934/05 

Markus Pieper Europees regionaal beleid E-0935/05 

Mary McDonald Kinderopvang E-0936/05 

Roberta Angelilli Geld voor productie voedselmateriaal E-0937/05 

Camiel Eurlings Geregistreerde Birmese migranten in Thailand die 
getroffen zijn door de tsunami 

E-0938/05 

Giusto Catania Opening in Italië van de eerste particuliere gevangenis 
voor drugsverslaafden, die samen met de 'Comunità di 
San Patrignano' wordt beheerd 

P-0939/05 

Claude Moraes Praktisch resultaat van het bezoek van de Pakistaanse 
premier 

P-0940/05 

Johan Van Hecke Protectionistische maatregel van Frankrijk door het 
invoeren van taksen op alcoholische dranken met meer 
dan 35 gram suiker 

P-0941/05 

Antolín Sánchez Presedo Internationale adoptie van Roemeense kinderen E-0942/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Steun aan gemengde visbedrijven E-0943/05 

Hiltrud Breyer Inbreuk op de EU-kaderrichtlijn betreffende de 
luchtkwaliteit (96/62/EG) door de stad Kassel 

E-0944/05 

Manolis Mavrommatis Behandeling van de ziekte MS E-0945/05 

Claude Moraes EU-actieplan tegen drugs E-0946/05 

Paul van Buitenen Aanwerving van een directeur voor de Stichting van 
Dublin 

E-0947/05 

Antoine Duquesne Procédés tot wijziging van de germinale genetische 
identiteit van de mens 

P-0948/05 

Antolín Sánchez Presedo Het aangeven van in- en uitritten van garages en 
soortgelijke parkeerplaatsen 

E-0949/05 

José García-Margallo y Marfil Ebro-waterleiding E-0950/05 

Dimitrios Papadimoulis Programma's voor mensen met bijzondere behoeften in 
het Tweede CB 

E-0951/05 
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Glyn Ford Noord-Korea en verrijking van uranium E-0952/05 

László Surján Het gebruik van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
voor de tien nieuwe lidstaten tot en met 31 december 2004 

P-0953/05 

Toine Manders Rookverbod in Europese horeca P-0954/05 

Richard Ashworth REACH P-0955/05 

Antolín Sánchez Presedo Crisis in de Europese scheepsbouw E-0956/05 

Antolín Sánchez Presedo en Javier 
Moreno Sánchez 

Voorstel voor een verordening van de Raad over 
toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties 

E-0957/05 

David Hammerstein Mintz De gevolgen van het "Residencial Golf Fontanars"-project 
voor LIC nr. 62 

E-0958/05 

Salvador Garriga Polledo Het internationaal jaar van het microkrediet E-0959/05 

Salvador Garriga Polledo Het Europese mes tegenover Aziatische kopieën E-0960/05 

Salvador Garriga Polledo Belastingfaciliteiten voor investeringen in I+D E-0961/05 

Hynek Fajmon Beperking van het vrije verkeer van goederen door de 
invoering van het elektronische tolsysteem in Duitsland 

E-0962/05 

Konstantinos Hatzidakis Schending van de rechten van de Griekse minderheid in 
Albanië 

E-0963/05 

Georgios Karatzaferis Verlaging INTERREG III-middelen voor Griekenland E-0964/05 

Georgios Karatzaferis Gelijke behandeling van personen met een handicap bij de 
aanwerving van ambtenaren in Griekenland 

E-0965/05 

Panagiotis Beglitis Vrijheid van meningsuiting in Turkije E-0966/05 

Paul van Buitenen Problemen bij de Europese Rekenkamer E-0967/05 

Theresa Villiers EU -financiering voor gehandicaptenprojecten E-0968/05 

Glyn Ford Uitnodiging van de Commissie voor een bezoek aan 
Equatoriaal-Guinea 

E-0969/05 

Glyn Ford Reizen in de EU E-0970/05 

Alyn Smith EU -richtlijn duurzame elektriciteit E-0971/05 

Brice Hortefeux Niet-naleving van vrijstellingsverordening 1400/2002 
voor motorvoertuigen 

E-0972/05 

Bernard Poignant Geschil in het kader van de WTO over de indeling van 
gepekeld gevogelte in de nomenclatuur 

E-0973/05 

Brice Hortefeux Vrijwaringsclausules voor de textielindustrie E-0974/05 

Mario Borghezio Turkije: katholieke missionarissen in staat van 
beschuldiging 

E-0975/05 
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Willy Meyer Pleite Voorgenomen aanleg van een stortplaats in Cervera 
(Castellón, Spanje) 

E-0976/05 

Bart Staes en Jillian Evans Vuilverbrandingsinstallatie van Reggio Emilia E-0977/05 

Glenys Kinnock Gevangenneming van parlementariërs in Eritrea E-0978/05 

Piia-Noora Kauppi Mededingingsvervalsende gevolgen van nieuwe normen 
voor de aanschaf van hout door de overheden van het VK 

E-0979/05 

Alfredo Antoniozzi Betere coördinatie van en meer aandacht voor een goed 
georganiseerd toerisme in de EU 

E-0980/05 

Roberta Angelilli Erkenning van het Syndroom van Asperger als zijnde een 
andere aandoening dan autisme 

E-0981/05 

Paulo Casaca Vervolging van Iraanse burgers wegens verklaringen 
tegen het regiem 

P-0982/05 

Dimitrios Papadimoulis Illegale steengroeven in Griekenland E-0983/05 

Caroline Jackson Het advies van het WCTEM naar aanleiding van het 
onderzoek naar de gevolgen van tributyltin en andere 
organische tinverbindingen voor de gezondheid en het 
milieu 

E-0984/05 

Jan Mulder en Willem Schuth Nultolerantie ten aanzien van aanwezigheid van 
botfragmenten in veevoer 

E-0985/05 

Paulo Casaca Schadelijke verpakkingen E-0986/05 

María Salinas García Tijdschema voor de hervorming van de GMO voor 
groenten en fruit 

P-0987/05 

Georgios Karatzaferis Vervuiling van de Kifisos-rivier in Athene E-0988/05 

Mario Borghezio Discriminatie van de Italianen op de Europese Scholen E-0989/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Maandelijkse bijeenkomsten met de oppositie E-0990/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Verbod van contacten met buitenlanders E-0991/05 

Proinsias De Rossa Belasting op LPG, aardgas en methaan die  in Ierland 
worden gebruikt brandstof voor motorvoertuigen 

E-0992/05 

Proinsias De Rossa Belasting op loodvrije benzine in Ierland E-0993/05 

Proinsias De Rossa Belasting op dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte E-0994/05 

Proinsias De Rossa Belasting op de productie van aluminiumoxide in de 
Shannon-regio 

E-0995/05 

Proinsias De Rossa Belasting op afgewerkte olie E-0996/05 

Proinsias De Rossa Accijns op brandstof voor lokaal openbaar vervoer in 
Ierland 

E-0997/05 
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Proinsias De Rossa Accijnzen op brandstof voor motorvoertuigen die worden 
gebruikt door personen met een handicap 

E-0998/05 

Proinsias De Rossa Belasting van particuliere pleziervaartuigen E-0999/05 

Proinsias De Rossa Belasting van luchtvaart E-1000/05 

Proinsias De Rossa Omzetting Richtlijn 2003/96/EG E-1001/05 

Proinsias De Rossa Ondersteuning van de Commissie voor een Aalborg+10-
initiatief van steden 

E-1002/05 

Proinsias De Rossa Verspreiding van de resultaten van stedelijk onderzoek E-1003/05 

Proinsias De Rossa Communautair samenwerkingskader ter bevordering van 
duurzame stadsontwikkeling. 

E-1004/05 

Proinsias De Rossa Begeleiding van steden met betrekking tot het formuleren 
van doelstellingen bij kwesties omtrent het stedelijk 
milieu 

E-1005/05 

Proinsias De Rossa Richtsnoeren voor lokale overheden op het gebied van 
biodiversiteit in stadsgebieden 

E-1006/05 

Proinsias De Rossa Rol van de Gemeenschap in lokale initiatieven op het 
gebied van afval 

E-1007/05 

Proinsias De Rossa Ondersteuning voor steden om zich aan te passen aan de 
klimaatverandering 

E-1008/05 

Proinsias De Rossa EU-richtsnoeren aangaande met stadsplanning 
samenhangende vraagstukken 

E-1009/05 

Proinsias De Rossa EU-richtsnoeren inzake ruimtelijke ordening waarin wordt 
uitgegaan van het principe "hoge dichtheid, gemengd 
gebruik" 

E-1010/05 

Proinsias De Rossa Opleiding in de EU en een duurzaam stadsmilieu E-1011/05 

Proinsias De Rossa Duurzaam bouwen E-1012/05 

Proinsias De Rossa Indicatoren voor duurzaam stadsvervoer E-1013/05 

Proinsias De Rossa Ontwikkeling van richtsnoeren voor lokale overheden op 
het gebied van duurzaam stadsbeheer 

E-1014/05 

Proinsias De Rossa Thematische strategie voor het stadsmilieu E-1015/05 

Proinsias De Rossa Aanbeveling voor lokale overheden over duurzaam 
waterbeheer 

E-1016/05 

Proinsias De Rossa Gevolgen voor bibliotheken van de richtlijn over het 
openbare uitleenrecht 

E-1017/05 

Proinsias De Rossa Erkenning van de kwalificatie van artsen door Spanje E-1018/05 
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Proinsias De Rossa Bestellen van vliegtickets vanuit een ander land E-1019/05 

Proinsias De Rossa Commissievoorstel voor een omschakelingsregeling in het 
kader van de hervorming van de suikerregeling 

E-1020/05 

Proinsias De Rossa Reacties van de lidstaten op de Commissievoorstellen 
voor een hervorming van de suikersector 

E-1021/05 

Proinsias De Rossa Controle van illegale afvaluitvoer uit Ierland E-1022/05 

Proinsias De Rossa Uitvoering ILO-Conventie 182 inzake kinderarbeid E-1023/05 

Proinsias De Rossa Informatie- en raadplegingsplicht voor bedrijven 
overeenkomstig de communautaire regelgeving 

E-1024/05 

Proinsias De Rossa Klachten tegen nationale autoriteiten betreffende niet-
inachtneming van de communautaire verplichtingen tot 
informatie en consultatie in geval van herstructurering van 
ondernemingen 

E-1025/05 

Proinsias De Rossa Au pair-plaatsing E-1026/05 

Proinsias De Rossa Verslag over de tenuitvoerlegging van de Richtlijn uit 
1999 betreffende het storten van afvalstoffen 

E-1027/05 

Proinsias De Rossa Openbare leenrechten E-1028/05 

Proinsias De Rossa Voorstel voor de oprichting van een eenheid voor 
internationaal crisismanagement 

E-1029/05 

Proinsias De Rossa Nadere informatie betreffende structuurfondsen en 
investeringen in gezondheid en gezondheidszorg 

E-1030/05 

Proinsias De Rossa Structuurfondsen en investeringen in gezondheid en 
gezondheidszorg 

E-1031/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicië, regio van doelstelling1 P-1032/05 

Raül Romeva i Rueda Het inwilligen van de verzoeken van het Parlement over 
fragmentatiebommen 

E-1033/05 

Raül Romeva i Rueda Het inwilligen van de verzoeken van het Parlement over 
fragmentatiebommen 

E-1034/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Erkenning van Europese universitaire titels E-1035/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Veiligheid op zee: verplichting tot black boxes aan boord E-1036/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europees netwerk zeeroutes E-1037/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Communautaire financiering van de buitenhaven van La 
Caruña (Spanje) 

E-1038/05 

Ole Christensen Omgang met en etikettering van cosmetische producten E-1039/05 
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Giovanni Pittella Keramische vezels: het resultaat van 
laboratoriumonderzoek naar de kankerverwekkende 
eigenschappen op lange termijn 

E-1040/05 

Philip Claeys Turks Directoraat voor Religieuze Aangelegenheden 
tegen 'kruisvaarders' 

E-1041/05 

Philip Claeys Veroordeling cartoonist in Turkije E-1042/05 

Bart Staes Omzetting m.e.r.-richtlijnen door Vlaanderen E-1043/05 

Paulo Casaca Kolonel Hamid Pourmand E-1044/05 

Georgios Karatzaferis Wet betreffende de 'referentie-aandeelhouder' en bezoek 
van een hoge Griekse regeringsvertegenwoordiging aan de 
directeur-generaal Interne Markt, de heer Schaub 

E-1045/05 

Bart Staes Wapenleveringen aan Tanzania E-1046/05 

Bart Staes Wapenleveringen aan Tanzania E-1047/05 

Bart Staes Exclusieve brouwerijcontracten E-1048/05 

Jacques Toubon Aanbestedingen van de communautaire instellingen P-1049/05 

Francesco Speroni Financiering van het terrorisme P-1050/05 

Maria Berger Omzetting in Oostenrijk van Richtlijn 2002/92/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 
betreffende verzekeringsbemiddeling 

E-1051/05 

Paul van Buitenen Anti-christelijke activiteiten van het Turkse Directoraat 
voor religieuze aangelegenheden dat aan het kabinet van 
de minister-president is verbonden 

E-1052/05 

Paul van Buitenen Tegenstrijdige informatie van het Europees Bureau voor 
Fraudebestrijding 

E-1053/05 

Paul van Buitenen Mogelijke redenen voor de uiteenlopende verklaringen ten 
laste van de journalist Hans-Martin Tillack 

E-1054/05 

Paul van Buitenen Twijfelachtige betrouwbaarheid van OLAF in de zaak 
Tillack 

E-1055/05 

Paul van Buitenen De rol van de Commissie in de zaak-Tillack E-1056/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Poolse nationale feestdag E-1057/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Nederlandse nationale feestdag E-1058/05 

Richard Seeber Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het 
dal van de Inn/Tirol 

P-1059/05 

Ulrich Stockmann Kosten aanleg autowegen P-1060/05 

Raül Romeva i Rueda Herziening richtlijn 94/45/EG E-1061/05 
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Mogens Camre Gevolgen van het politiegeweld in Turkije E-1062/05 

Mogens Camre Rechten van vrouwen in Turkije E-1063/05 

Dimitrios Papadimoulis Fraude ten nadele van de communautaire begroting E-1064/05 

Dimitrios Papadimoulis Schending van richtlijn 76/207/EEG betreffende de 
gelijke behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt 

E-1065/05 

Dimitrios Papadimoulis Verhouding niet-werkende/economisch actieve bevolking E-1066/05 

Georgios Karatzaferis Klachten van Griekse burgers tegen vakantiecoöperaties E-1067/05 

Georgios Karatzaferis Vermindering met 5%, op Grieks initiatief, van het derde 
communautair bestek 

E-1068/05 

Georgios Karatzaferis Aanstelling van Turkse ambtenaren bij de communautaire 
instellingen 

E-1069/05 

Georgios Karatzaferis Transparant functioneren van onafhankelijke bestuurlijke 
instanties 

E-1070/05 

Graham Watson Naleving van rechtspraak HvJEG door lidstaten E-1071/05 

Hélène Goudin Uitvoersubsidie voor dierenvervoer E-1072/05 

Ashley Mote Veiligheid vliegverkeer P-1073/05 

Gary Titley Verkoop kaarten wereldbeker voetbal P-1074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europese snelle interventiemacht E-1075/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Subsidies voor luchtvaartverbindingen E-1076/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Betrekkingen EU-WTO E-1077/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Openstelling van de wereldmarkten E-1078/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Handelsbetrekkingen EU-China E-1079/05 

Maria Berger Gezondheid en bescherming van dieren - Europees 
dierenpaspoort 

E-1080/05 

Marco Pannella en Emma Bonino Herinvoering van de doodstraf door de president van de 
Palestijnse Autoriteit, Mahmoed Abbas 

E-1081/05 

Luisa Morgantini en anderen Niet-naleving van de grondrechten van een burger van de 
Unie door de Franse autoriteiten 

E-1082/05 

Marie-Noëlle Lienemann Geweld jegens vrouwen in Turkije P-1083/05 

David Hammerstein Mintz Effect van het project voor de verbetering en uitbreiding 
van het skioord Formigal 

P-1084/05 

José Ribeiro e Castro Laag BTW-tarief voor luiers - het Portugese geval P-1085/05 
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Hiltrud Breyer Initiatief van de Commissie ter beperking c.q. 
vermindering van de hoeveelheid dioxine en 
dioxineachtige PCB's in de voedselketen 

E-1086/05 

Erik Meijer Dubbele en afzonderlijke controles van de douane op het 
personenverkeer aan de grenzen van Slovenië met 
naburige  EU-lidstaten 

E-1087/05 

José García-Margallo y Marfil De meubelsector in Europa: gevolgen van de REACH-
regeling 

E-1088/05 

José García-Margallo y Marfil De meubelsector in Europa: handelstekort en verlies aan 
concurrentievermogen 

E-1089/05 

José García-Margallo y Marfil De meubelsector in Europa en de interne markt E-1090/05 

José García-Margallo y Marfil De meubelsector in Europa: de programma's van de 
Commissie 

E-1091/05 

Evangelia Tzampazi Leeromstandigheden in het bijzonder onderwijs in 
Griekenland 

E-1092/05 

Dimitrios Papadimoulis Milieu-inspecties in Griekenland E-1093/05 

Christopher Huhne Niet-gouvernementele organisaties E-1094/05 

Christopher Huhne Staatssteun E-1095/05 

Simon Coveney Het beroep van life coach E-1096/05 

Robert Goebbels Liberalisering van de kansspelsector E-1097/05 

Margrietus van den Berg Steun aan leger in Guatemala E-1098/05 

Erik Meijer Stagnatie bij de financiering van een snel en 
grensoverschrijdend spoorwegnet voor de lange afstanden 
en een aanbod van Zwitserland tot medefinanciering 

E-1099/05 

Paul Rübig Europese culturele hoofdstad 2009 P-1100/05 

Lorenzo Cesa Versoepeling regels Europese telecommunicatiemarkt P-1101/05 

Herbert Bösch Bijdragen van derde landen aan de EU-begroting E-1102/05 

Hiltrud Breyer en Marie-Hélène 
Aubert 

Grenswaarden voor de besmetting van levensmiddelen 
met radioactieve isotopen 

E-1103/05 

Hélène Flautre Verbod van de regering van Malta voor Maltese 
journalisten om detentiecentra te betreden 

E-1104/05 

Jim Higgins Aanvraag voor financiering uit de structuurfondsen door 
de graafschapsraad van Galway 

E-1105/05 

Christopher Huhne Ontvoering van kinderen in de EU E-1106/05 

Christopher Huhne Grondverkoop Ministerie van Defensie E-1107/05 
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Robert Goebbels Stand van de Euratom-veiligheidscontroles E-1108/05 

Erik Meijer Terugtrekking van de spoorwegen op stadsgewestelijke 
netten en de drukst 

E-1109/05 

José Ribeiro e Castro Angola - donorconferentie E-1110/05 

Bernard Poignant Harmonisatie van toxicologische gegevens E-1111/05 

Joachim Wuermeling Toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot het 
Schengengebied 

E-1112/05 

Richard Howitt Invaliditeit bij verlening van spoedhulp E-1113/05 

Vittorio Agnoletto Uitzending van het televisieprogramma "Punto e a capo" 
op 24 februari 2005 op RAI2 

P-1114/05 

Philip Claeys Politiegeweld tegen vrouwenbetoging in Turkije P-1115/05 

Michl Ebner Alarmnummer in de nieuwe lidstaten E-1116/05 

Joseph Muscat Toegang voor journalisten E-1117/05 

Joseph Muscat Toegang voor journalisten E-1118/05 

Cristiana Muscardini Ontwikkeling van het systeem van de Europese scholen E-1119/05 

Philip Claeys Afschaffing "staatsgevaarlijke" dierennamen in Turkije E-1120/05 

Philip Claeys Politiegeweld tegen vrouwenbetoging in Turkije, reactie 
Erdogan 

E-1121/05 

David Hammerstein Mintz Informaticaonderwijs in Spanje E-1122/05 

Mario Borghezio Chinees textiel overspoelt Europese markten - initiatieven 
van de EU 

E-1123/05 

Mario Borghezio Chinees textiel overspoelt Europese markten - initiatieven 
van de EU 

E-1124/05 

Koenraad Dillen Verbod Koerdische volksliederen E-1125/05 

 Vraag geannuleerd P-1126/05 

Konrad Szymański Verlaagde BTW op luiers P-1127/05 

Mario Mantovani Programma voor de denuclearisering van het GCO van 
Ispra 

P-1128/05 

Bart Staes Kapvergunning in habitatgebied P-1129/05 

Hynek Fajmon Hoogte van salarissen en pensioenen van ambtenaren bij 
de Europese instellingen 

E-1130/05 

Dimitrios Papadimoulis Solidariteitsfonds sociale verzekeringen E-1131/05 
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Gay Mitchell Genocide en etnische zuivering van religieuze 
minderheden in Bangladesh 

E-1132/05 

Koenraad Dillen Plannen voor kern-Europa E-1133/05 

Bart Staes EU-vissersboten voor Zuidoost-Azië E-1134/05 

Bart Staes Verouderde pesticiden in Georgië E-1135/05 

Koenraad Dillen Uitspraken voorzitter EP over Europese Grondwet E-1136/05 

Hynek Fajmon Vaststelling van voorwaarden voor de aanvraag van 
landbouwsubsidies in het kader van het GLB 

P-1137/05 

Bernat Joan i Marí Vervoer van vermeende terroristen door de CIA over 
luchthavens van de EU 

E-1138/05 

Bernat Joan i Marí Aanleg windmolenpark in Valencià E-1139/05 

Hynek Fajmon Tsjechische personeelsleden bij de EU-instellingen E-1140/05 

Elisabeth Jeggle Wegverkeer - veiligheid - remlicht bij noodstop E-1141/05 

Dimitrios Papadimoulis Overdraagbare spongiforme encefalopathie (OSE) bij 
geiten 

E-1142/05 

Philip Bradbourn Financiering van de veiligheid van de luchtvaart E-1143/05 

Koenraad Dillen Mensenrechtenschendingen in Turks Koerdistan E-1144/05 

Bernat Joan i Marí Onderzoek naar de moord op de journalist José Couso E-1145/05 

Bernat Joan i Marí Onderzoek naar de moord op de journalist José Couso E-1146/05 

Mogens Camre Vrijheid van meningsuiting in Turkije E-1147/05 

Paul van Buitenen OLAF: beoordeling van informatie uit de tweede hand E-1148/05 

Paul van Buitenen EP-leden als bron van beschuldigingen en ondersteuning 
voor de roep om politieoptreden 

E-1149/05 

Marie-Noëlle Lienemann Cadmiumverbod E-1150/05 

Elspeth Attwooll Visserij aan de rand van het continaal plat en 
diepzeevisserij met vaste netten in de wateren rond de 
Britse eilanden 

P-1151/05 

Sérgio Marques Schrapping ultraperifere regio's uit ex-Doelstelling 1 
(toekomstige doelstelling "convergentie") 

P-1152/05 

Jorgo Chatzimarkakis Geplande wijzigingen in institutionele aanbestedingen; 
aanval op de landstaal en het ondergraven van de 
transparantie 

P-1153/05 

Jan Andersson Door Zweedse pruimtabak geboden mogelijkheden om 
van het roken af te komen 

P-1154/05 
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María Herranz García Bevoegdheid van de Europese Commissie of van de 
lidstaat 

E-1155/05 

Ilda Figueiredo Financiering water- en afvalconcessie van Santa Maria da 
Feira (Portugal) 

E-1156/05 

Ilda Figueiredo Steun aan wijnproductie E-1157/05 

Georgios Karatzaferis Advies van de Rekenkamer over de projecten in 
Griekenland die door de EU medegefinancierd worden 

E-1158/05 

Georgios Karatzaferis Geplande vuilstortplaats in het gebied Grammatikon in 
Attiki 

E-1159/05 

Georgios Karatzaferis Achterstand bij de opname van communautaire middelen 
door Griekenland 

E-1160/05 

Georgios Karatzaferis Dreigende vernietiging van een paleontologische 
vindplaats in Attica 

E-1161/05 

Georgios Karatzaferis Besluiten van plaatselijke zelfbesturen in Griekenland E-1162/05 

Chris Davies Bescherming van circusdieren E-1163/05 

Chris Davies Bijvangsten in Noorwegen E-1164/05 

Chris Davies De mensenrechten in Cuba E-1165/05 

Chris Davies Gebruik van onroerend goed op Menorca E-1166/05 

Ilda Figueiredo Steun aan artritispatiënten E-1167/05 

Joan Calabuig Rull Invoer van Europese keramische producten in Marokko P-1168/05 

Ian Hudghton Rechten van zorgverleners P-1169/05 

Daniel Hannan Euronews P-1170/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Treinverbinding Oporto-Vigo E-1171/05 

Georgios Karatzaferis Sluiting van tweetalige Griekse scholen in Duitsland E-1172/05 

Koenraad Dillen VN-Verdrag ter bestrijding van de financiering van 
terrorisme 

E-1173/05 

Frank Vanhecke Burgerlijke controle op inlichtingendiensten in Turkije E-1174/05 

Frank Vanhecke Plannen voor kern-Europa en gelijkheid van EU-lidstaten E-1175/05 

Frank Vanhecke Bevolkingsgroei van Turkije en opsplitsing naar etnische 
groepen en regio's 

E-1176/05 

Hélène Goudin Beginsel van land van oorsprong in de dienstenrichtlijn E-1177/05 

Hélène Goudin Dienstenrichtlijn E-1178/05 
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José García-Margallo y Marfil Regio's die in de financieringsperiode 2007-2013 de status 
van regio van doelstelling 1 verliezen door het 
"natuurlijke effect" en overheidssteun 

P-1179/05 

Willy Meyer Pleite Belastingstelsel van Gibraltar P-1180/05 

Mairead McGuinness Toetsing testmethode inzake runderspiculum in 
diervoeder 

P-1181/05 

Marta Vincenzi Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven P-1182/05 

Antonis Samaras Toepassing in de lidstaten van richtlijn 38/6/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende de bescherming van de consument inzake de 
prijsaanduiding van aan de consument aangeboden 
producten 

P-1183/05 

Marie Isler Béguin Blue tongue en stierenfokkerijen P-1184/05 

Michael Cramer Controle van verdragen inzake streekvervoer door de EU E-1185/05 

Hiltrud Breyer Controle op het gebruik van pesticiden E-1186/05 

Hiltrud Breyer Nationaal zeepark van Zakynthos E-1187/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Veiligheidsmaatregelen voor honden in motorvoertuigen E-1188/05 

Georgios Karatzaferis Prejudiciële procedure tegen Griekenland wegens de 
Griekse wet inzake de "hoofdaandeelhouder" 

E-1189/05 

Chris Davies REACH, milieu en gezondheid E-1190/05 

Jim Higgins Stamboek van de Connemara pony E-1191/05 

Jim Higgins Subsidies in verband met landbouwonderzoek E-1192/05 

Cristiana Muscardini Hervorming van de GMO in suiker E-1193/05 

Bart Staes Benaming biologisch geteelde hernieuwbare brandstoffen E-1194/05 

Angelika Beer Aanstaand besluit in Duitsland over het Medium Extended 
Air Defence System (MEADS) 

P-1195/05 

Kathy Sinnott Mensenrechten van het gezin O'Hara P-1196/05 

Avril Doyle Rapport van het Duitse Instituut voor risicoanalyse (BfR) P-1197/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europese burgers die worden vastgehouden in Australië E-1198/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europese burgers in hechtenis in Australië E-1199/05 

Michael Gahler Taalkwestie inzake het verzoek voorstellen in te dienen ter 
versterking van het maatschappelijk middenveld in de tien 
nieuwe lidstaten 

E-1200/05 
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VRAGENUUR (B6-0019/05) 8 en 9 maart 2005 
 
26 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Kosovo 

 
H-0107/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Buitenlandse politiek van de Verenigde Staten en Syrië 

 
H-0118/05  

 
Agustín DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA 

 
Legalisering van immigranten in Spanje 

 
H-0120/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Kosovo en het Gemeenschappelijk Europees luchtruim 

 
H-0125/05  

 
Claude MORAES 

 
Verslag Justitie en binnenlandse zaken over 
voetbalvandalisme 

 
H-0126/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Mensenrechtenschendingen in Oeganda 

 
H-0131/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Bezoek Bush en transatlantische betrekkingen 

 
H-0136/05  

 
Bart STAES 

 
Samenwerking binnen de begrotingsautoriteit met betrekking 
tot de verdeling van de 1,2 miljard dollar opbrengst uit de 
overeenkomst tussen de Commissie en Philip Morris 

 
H-0138/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Bestrijding georganiseerde misdaad 

 
H-0139/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Vergaderpraktijk 

 
H-0143/05  

 
James ALLISTER 

 
'Special EU Programmes Body' 

 
H-0145/05  

 
Antonios TRAKATELLIS 

 
Civiele bescherming en totstandbrenging van samenwerking 
in het kader van het Euromediterraan partnerschap 

 
H-0149/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Volgende uitbreiding 

 
H-0156/05  
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE 

 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
Tien Meest Gezochte Criminelen van de Unie 

 
H-0140/05  

 
Paul RÜBIG 

 
Vliegveiligheid 

 
H-0135/05  

 
Inés AYALA SENDER 

 
Afsluiting van de Spaans-Franse grens voor het zware verkeer 
door de Somport-tunnel 

 
H-0142/05  

 
 
 
 
VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
 
 De Heer MANDELSON 
 
 
David MARTIN 

 
Namaakproducten en handel met Rusland en China 

 
H-0124/05  

 
Claude MORAES 

 
Handelsconcessies ten behoeve van ontwikkelingslanden 

 
H-0127/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Nadelen voor Europese tangenproducenten in de VS als 
gevolg van buitensporige importheffingen 

 
H-0128/05  

 
Georgios PAPASTAMKOS 

 
Dreigende verhoging door de Verenigde Staten van 
invoerrechten op Europese uitvoer van verwerkte perzik 

 
H-0132/05  

 
Jan ANDERSSON 

 
Gevolgen van het landbouwbeleid van de EU  voor de 
wereldhandel 

 
H-0134/05  

  
De Heer KALLAS 
 
 
Mihael BREJC 

 
Administratieve hervorming van de Europese Instellingen 

 
H-0112/05  

 
Paul van BUITENEN 

 
Rol van de Rekenkamer als "financieel geweten van Europa" 

 
H-0160/05  

 
 
De Heer PIEBALGS 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Energieafhankelijkheid van Rusland 

 
H-0108/05  

 
Justas PALECKIS 

 
Koppeling energienetten West- en Oost-Europa 

 
H-0154/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Harmonisatie van de energiewetgeving 

 
H-0157/05  
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OVERZICHT VRAGENUUR 

MAART 2005 
 
 

 
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 
 

 
15 

 
13 

 

 
0 

 
8 

 
1 

 
1 
 

 
0 

 
de heer SCHMIT 

 
Commissie 
 

 
40 

 
13 

 
23 

 
8 

 
0 

 
0 

 
4 

 
de heer FRATTINI 
de heer BARROT 
de heer KOVÁCS 
de heer PIEBALGS 
 

 
Totaal 

 
55 

 
26 

 
23 

 
16 

 
1 
 

 
1 

 
4 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 
01/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER en Jan 
MULDER 

 
Reactie van het Europees Parlement op de  
Tsunamiramp in Azië 

 
  10.01.2005 

 
 10.04.2005 

 
108 

 
02/2005 

 
354.118 

 
Marie-Noëlle LIENEMANN, Glyn 
FORD, Caroline LUCAS, Vittorio 
AGNOLETTO en Harlem DESIR 

 
De tsunamigolf en de invoering van een internationale 
belasing 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
24 

 
03/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey 
BLOOM en Patrick LOUIS 

 
60e verjaardag van de bevrijding van Warschau 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
04/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Singapore 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
22 

                                                      
1  Situatie op 10.03.2005 
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05/2005 

 
354.952 

 
Caroline LUCAS, Claude MORAES, 
Sarah LUDFORD, Philip BUSHILL-
MATTHEWS en Alain LIPIETZ 
 

 
Godsdienstige rechten en vrijheden in Frankrijk en in 
de gehele Europese Unie 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
43 

 
06/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 

 
Veroordeling van de pedofilie 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
76 

 
07/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN en Milan 
HORÁČEK 

 
De vraag of het in principe legitiem is dat de "nieuwe 
buren" van Europa kandidaat zijn voor de Europese 
Unie 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
25 

 
08/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
De oprichting van een organisatie van de Verenigde 
Naties voor het milieu 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
19 

 
09/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS en Neena GILL 

 
Het erkennen van het godsdienstige belang van het 
hakenkruis 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
15 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas MÖLZER 

 
Europese herdenkingsdag voor de burgerslachtoffers 
van de bombardementen in Europa, die 60 jaar geleden 
hun hoogtepunt bereikten 

 
21.02.2005 
 

 
21.05.2005 

 
11 
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11/2005 

 
356.620 
 

 
Glyn FORD 

 
Afwijzing van de verklaring van Jean-Marie Le Pen 
dat de nazi-bezetting in Frankrijk "niet bijzonder 
onmenselijk was 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 
 

 
18 

 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, Johannes 
BLOKLAND, Kathy SINNOTT et 
Patrick LOUIS 

 
Oproep aan de Verenigde Naties voor een 
internationaal verdrag voor een totaal verbod op 
abortus en euthanasie 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
20 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Endomtriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
40 
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS.....................(Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 

Naam Betreft Commissie Datum Proc. 
Guardans Cambó Ignasi 
(ALDE) 
 

Bevordering en 
bescherming van de 
grondrechten 

AFCO (A) 
 

20/01/2005 2005/2007(INI) 

Brok Elmar (EVP-ED) 
 

Kaderovereenkomst 
EG/Albanië over de 
deelname aan 
communautaire 
programma's 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2004/0276(AVC) 

Brok Elmar (EVP-ED) 
 

Kaderovereenkomst 
EG/Bosnië-Herzegovina 
over de deelname aan 
communautaire 
programma's 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2004/0277(AVC) 

Brok Elmar (EVP-ED) 
 

Kaderovereenkomst 
EG/Kroatië over de 
deelname aan 
communautaire 
programma's 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2004/0278(AVC) 

Brok Elmar (EVP-ED) 
 

Kaderovereenkomst 
EG/Macedonië over de 
deelname aan 
communautaire 
programma's 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2004/0279(AVC) 

Brok Elmar (EVP-ED) 
 

Kaderovereenkomst 
EG/Servië en 
Montenegro over de 
deelname aan 
communautaire 
programma's 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2004/0280(AVC) 

Moscovici Pierre (PSE) 
 

Verzoek van de 
republiek Roemenië om 
het lidmaatschap van de 
Europese Unie 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2005/2028(INI) 

Van Orden Geoffrey 
(EVP-ED) 
 

Verzoek van de 
republiek Bulgarije om 
het lidmaatschap van de 
Europese Unie 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan (EVP-
ED) 
 

Verzoek van de 
republiek Bulgarije om 
het lidmaatschap van de 
Europese Unie 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan (EVP-
ED) 
 

Verzoek van de 
republiek Roemenië om 
het lidmaatschap van de 
Europese Unie 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2005/2028(INI) 

Böge Reimer (EVP-ED) 
 

Financieringsinstrument 
voor 
ontwikkelingssamenwer
king en economische 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0220(COD) 
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samenwerking 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

Basisbezoldiging en 
vergoedingen van 
personeelsleden van 
Europol 

BUDG (A) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Itälä Ville (EVP-ED) 
 

Instrument voor 
pretoetredingssteun 
(IPS) 

BUDG (A) 
 

21/02/2005 2004/0222(CNS) 

Pittella Giovanni (PSE) 
 

Vervaldatum en 
bepalingen inzake de 
begroting van 
verordening (EG) nr. 
382/2001 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0288(CNS) 

Samaras Antonis (EVP-
ED) 
 

Stabiliteitsinstrument BUDG (A) 
 

21/02/2005 2004/0223(CNS) 

Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Kwijting 2003 - 
Agentschappen 

CONT (P) 
 

26/07/2004 2004/2050(DEC) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Bescherming van de 
minderheden en 
maatregelen ter 
bestrijding van 
discriminatie in een 
uitgebreid Europa 

CULT (A) 
 

01/02/2005 2005/2008(INI) 

Cocilovo Luigi (ALDE) 
 

Sociale zekerheid voor 
werknemers en hun 
gezinsleden die zich 
binnen de EG 
verplaatsen 

EMPL (P) 
 

31/01/2005 2004/0284(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

Vervuiling, 
volksgezondheid: 
kwaliteit van het 
zwemwater (intrekking 
richtl. 76/160/EEG) 

ENVI (P) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Kwijting 2003: 
algemene begroting EG, 
afdeling III, Commissie 

ENVI (A) 
 

27/07/2004 2004/2040(DEC) 

Zappalà Stefano (EVP-
ED) 
 

Erkenning 
beroepskwalificaties 

IMCO (P) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Martin David (PSE) 
 

Vervaldatum en 
bepalingen inzake de 
begroting van 
verordening (EG) nr. 
382/2001 

INTA (P) 
 

03/02/2005 2004/0288(CNS) 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

Uitbuiting van kinderen 
in ontwikkelingslanden, 
met name kinderarbeid 

INTA (A) 
 

17/01/2005 2005/2004(INI) 
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Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Uitvoering van protocol 
nr. 9 over de 
kerncentrale van 
Bohunice VI in 
Slowakije 

ITRE (P) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 

Chatzimarkakis Jorgo 
(ALDE) 
 

Diensten op de interne 
markt 

ITRE (A) 
 

31/08/2004 2004/0001(COD) 

Purvis John (EVP-ED) 
 

Regels betreffende 
nominale hoeveelheden 
voor voorverpakte 
producten 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0248(COD) 

Coelho Carlos (EVP-
ED) 
 

Schengen 
informatiesysteem SIS: 
toegang voor instanties 
belast met 
kentekenbewijzen. 
Wijziging 
Overeenkomst 

LIBE (P) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Basisbezoldiging en 
vergoedingen van 
personeelsleden van 
Europol 

LIBE (P) 
 

21/02/2005 2005/0803(CNS) 

Cashman Michael (PSE) 
 

Inbeslagneming van 
voertuigen door de 
Griekse autoriteiten 

PETI (P) 
 

18/01/2005 2005/2005(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

De toekomst van de 
textiel- en 
kledingindustrie na 
2005 

REGI (A) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Harangozó Gábor (PSE) 
 

Instrument voor 
pretoetredingssteun 
(IPS) 

REGI (A) 
 

19/01/2005 2004/0222(CNS) 

van Nistelrooij Lambert 
(EVP-ED) 
 

Europees Instrument 
voor nabuurschap en 
partnerschap 

REGI (A) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Veiligheidsgordels en 
bevestigingssystemen 
van motorvoertuigen 

TRAN (P) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Bevestigingspunten 
voor veiligheidsgordels 

TRAN (P) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(EVP-ED) 
 

Zitplaatsen en 
hoofdsteunen in 
motorvoertuigen 

TRAN (P) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
Verslagen en mededelingen 
 

Betreft Bevoegdheid Doc. 
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement:  Ontwikkeling van een 
communautair actieplan voor het beheer van Europese 
aal  

PECH 
 

COM(2003)0573 

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement 
en de Raad met het oog op de vaststelling van de 
maximale concentraties van bepaalde gevaarlijke stoffen 
in elektrische en elektronische apparatuur 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0606 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement over de beschikkingen van de 
Commissie van 20 oktober 2004 betreffende de nationale 
toewijzingsplannen voor de toewijzing van 
broeikasgasemissierechten welke België, Estland, 
Finland, Frankrijk, Letland, Luxemburg, Portugal en de 
Slowaakse Republiek overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG hebben medegedeeld 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0681 

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Stand van 
zaken in Duitsland en Frankrijk wat hun verplichtingen 
onder de buitensporigtekortprocedure betreft na het 
arrest van het Hof van Justitie 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Actieplan 
voor de implementatie van het wettelijk kader voor 
elektronische aanbestedingen 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2004)0841 

Verslag van de Commissie: Jaarlijks verslag over de 
verwezenlijking van de interne markt voor gas en 
elektriciteit 

ITRE 
 

COM(2004)0863 

Witboek over de uitwisseling van informatie over 
strafrechtelijke veroordelingen en hun gevolgen in de 
Europese Unie 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0010 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Tweede 
verslag over de implementatie van de 
internemarktstrategie 2003-2006 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 

Strategische doelstellingen - 2005 -2009 - Europa 2010: 
een partnerschap voor Europese vernieuwing, welvaart, 
solidariteit en veiligheid - Mededeling van de voorzitter, 
in overleg met vice-voorzitter Wallström 

Alle 
commissies 
 
 

COM(2005)0012 

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Ontwerp 
voor het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 
2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 

COM(2005)0013 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Ontwerp 
gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale 
integratie 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2005)0014 

Werkprogramma van de Commissie voor 2005: 
Mededeling van de Voorzitter in overleg met Vice-
voorzitter Wallström 

Alle 
commissies 
 

COM(2005)0015 

Mededeling van de Commissie: Verslag over de 
tenuitvoerlegging van het Actieplan inzake 
milieutechnologieën (ETAP) in 2004 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Evaluatie van het milieubeleid 
2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 

Mededeling aan de Europese Voorjaarsraad: Samen 
werken aan werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start 
voor de Lissabon-strategie - Mededeling van 
Commissievoorzitter Barroso met instemming van vice-
voorzitter Verheugen 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, de Europese Rekenkamer, het Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Tempus-
verslag 2002 en 2003 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Rapport over de uitvoering van het 
Europees Handvest voor kleine bedrijven 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de 
overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese 
Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van 
Vervoerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten 
van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers 
die interoperabele grensoverschrijdende diensten 
verrichten 

EMPL 
TRAN 
 

COM(2005)0032 

Mededeling van de Commissie over de sociale agenda EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad over de tenuitvoerlegging halverwege van 
het kaderprogramma inzake justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken (2002-2006) 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0034 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Herziening 2005 van de EU-
strategie voor duurzame ontwikkeling: eerste balans en 
krachtlijnen voor de toekomst 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0037 

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van 
bijlage IV bij Richtlijn 2000/29/EG betreffende de 
beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en 
de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en 
voor plantaardige producten schadelijke organismen 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2005 

FEMM 
 

COM(2005)0044 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de werking van de 
gemeenschappelijke marktordening in de sector bananen 

AGRI 
DEVE 
 

COM(2005)0050 

Advies van de Commissie van 22 februari 2005 
betreffende het verzoek van de Republiek Bulgarije en 
van Roemenië om toetreding tot de Europese Unie 

AFET 
 

COM(2005)0055 

Verslag van de Commissie: Verslag van 2003 over Phare 
en de pretoetredings-instrumenten voor Cyprus, Malta en 
Turkije 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0064 

Groenboek: Erfopvolging en testamenten JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 

Verslag van de Commissie: Kwaliteit van in het 
wegvervoer in de Europese Unie gebruikte benzine en 
dieselbrandstof - Tweede jaarverslag (Verslagjaar 2003) 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Mededeling van de Commissie aan de Raad over risico 
en crisisbeheer in de landbouw 

AGRI 
 

COM(2005)0074 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Europees groei-initiatief - 
Haalbaarheidsverslag over een EU-leninggarantie-
instrument voor TEN-vervoersprojecten 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

Verslag van de Commissie - Algemeen Verslag 2004 
Finaal 

Alle 
commissies 
 

SEC(2004)1000 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document: 
Complementary evaluation of the activities of the 
European Anti-Fraud Office (OLAF) - Article  15 of 
European Parliament and Council Regulation (EC) No 
1073/1999 and Council Regulation (EURATOM) No 
1074/1999 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper: Report on 
a multiannual programme for enterprise and 
entrepreneurship and in particular for small and medium-
sized enterprises (SMEs) (2001-2005)(pursuant to 
Article 5(1) of Council Decision 2000/819/EC of 
20.12.2000) 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 
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Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document - 
Annex to the Proposal for a Regulation to the European 
Parliament and to the Council concerning the Visa 
Information System (VIS) and the exchange of data 
between Member States on short stay-visas - Extended 
impact assessment 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the Communication from the Commission to 
the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions "Action plan for the implementation of the 
legal framework for electronic public procurement" 
Extended Impact Assessment 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the Report in support of the review of Council 
Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur 
dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, 
particulate matter and lead in ambient air, with 
consideration of Council Directive 96/62/EC on ambient 
air quality assessment and management 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the report from the commission on the 
monitoring of the member states' implementation of the 
common fisheries policy 2000 - 2002 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the SAPARD annual report - Year 2003 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Technical Annexes to the Report from the Commission 
on the Implementation of the Gas and Electricity Internal 
Market 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the Fifth report under article 12 of Regulation 
(EEC, Euratom) N° 1553/89 on VAT collection and 
control procedures 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the Report from the Commission on the 
working of committees during 2003 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annex to 
the Report from the Commission on national measures 
taken to comply with the Council Framework Decision 
of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 
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Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Industrial Relations in Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper on the 
implementation of national residue monitoring plans in 
the Member States in 2003 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff Working Document - 
Annex to the Report on the Statistics on the Number of 
Animals used for Experimental and other Scientific 
Purposes in the Member States of the European Union in 
the year 2002 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Action 
Plan on accompanying measures for Sugar Protocol 
countries affected by the reform of the EU sugar regime 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annex to 
the white paper on exchanges of information on 
convictions and the effect of such convictions in the 
European Union 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annex to 
the Draft Joint Report on Social Protection and Social 
Inclusion 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annex to 
the Second Implementation Report on the 2003-2005 
Broad Economic Policy Guidelines - Part II Country 
notes- 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

Ontwerp-besluit van het gemengd Comité EG-
Zwitserland tot vervanging van de tabellen III en IV b) 
van Protocol nr. 2 - Ontwerp gemeenschappelijk 
standpunt van de Gemeenschap - 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annex to 
the Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament on the 2004 environmental 
Policy Review EU Environmental Policy in 2004: 
developments, new evidence and outlook for 2005 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annex to 
the Report from the Commission on the implementation 
of the Environmental Technologies Action Plan in 2004 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document in 
support of the report from the Commission to the Spring 
European Council, 22-23 March 2005, on the Lisbon 
Strategy of economic, social and environmental renewal 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 
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Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Report 
on the implementation of the European Charter for Small 
Enterprises in the Member States of the European Union 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Report on the implementation of the european charter for 
small enterprises in the candidate countries 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Report on the implementation of the european charter for 
small enterprises in Moldova and the countries in the 
western balkans 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : The 
activities of the European Union for small and medium-
sized enterprises (SMEs) SME Envoy Report 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Document de travail des services de la 
Commission : Annexe à la Communication de la 
Commission sur L'agenda social - Analyse d'impact 
approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annexes 
1 to 5 of the Report from the Commission "Catching Up 
With The Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 
final, adopted on 20.12.2004) 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Annex to 
the Communication "Winning the battle against global 
climate change" - Background paper 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document 
"eInclusion revisited : The Local Dimension of the 
Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Advies van de Commissie over het verzoek tot wijziging 
van het statuut van het Hof van Justitie dat door het Hof 
van Justitie is ingediend overeenkomstig artikel 245, 
tweede alinea, van het EG-Verdrag met het oog op de 
vaststelling van de voorwaarden en de beperkingen voor 
heroverweging door het Hof van Justitie van 
beslissingen die worden gegeven door het Gerecht van 
eerste aanleg overeenkomstig artikel 225, leden 2 en 3, 
van het EG-Verdrag 

JURI 
 

SEC(2005)0207 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the Communication from the Commission to 
the European Parliament and the Council on a EU Drugs 
Action Plan (2005-2008) - Impact assessment 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 
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Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working document : 
Annex to the 2005 Review of the EU Sustainable 
Development Strategy :  Stocktaking of Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen 
beschikbaar. Commission staff working paper : Report 
on social inclusion 2004. An analysis of the National 
Action Plans on Social Inclusion (2004-2006) submitted 
by the 10 new Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

 
 
 

___________________ 
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RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 
 
 
 
 

Benoeming leden Hof van Justitie 
 
 
 

     DeVoorzitter van de Raad van de Europese Unie heeft de Voorzitter van het Europees Parlement 
op 9 maart 2005 in kennis gesteld van het besluit van de Raad van de Europese Unie tot 
benoeming van de volgende personen in het in artikel 3, lid 3 van bijlage I bij het Statuut van het 
Hof van Justitie bedoelde comité, en wel voor een periode van vier jaar met ingang van 10 
november 2004:  

 
 
de heer Leif SEVÓN, voorzitter 
Sir Christopher BELLAMY 
de heer Yves GALMOT 
de heer Peter GRILC 
mevrouw Gabriele KUCSKO-STADLMAYER 
de heer Giuseppe TESAURO 
de heer Miroslaw WYRZYKOWSKI 
 
 
_______________________ 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
17/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid 
 van de laatste dagen van de verkiezingscampagne 

Brussel, 7 maart 2005 
 

De Europese Unie herinnert aan haar verklaring van 9 februari 2005 en herinnert eraan dat het van belang is 
dat de Moldavische autoriteiten zich engageren ten aanzien van de gemeenschappelijke waarden met het oog 
op de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Moldavië en de Europese Unie. 
 
De EU is verheugd over de ondertekening van het Actieplan aan het slot van de zitting van de 
Samenwerkingsraad EU-Moldavië van 22 februari 2005, die getuigt van de wil van de EU om de banden met 
Moldavië aan te halen en het land te helpen op de weg naar politieke en economische hervormingen. 
 
De Samenwerkingsraad van 22 februari 2005 heeft met name benadrukt dat de parlementsverkiezingen op 6 
maart aanstaande vrij en eerlijk moeten verlopen, een verbintenis die integrerend deel uitmaakt van het 
Actieplan. 
 
In deze context verheugt het de EU dat Moldavië binnen de gestelde termijnen een uitnodiging aan het 
ODIHR (OVSE) heeft doen toekomen. De EU steunt de verkiezingswaarnemingsmissie van het ODIHR 
(OVSE) en roept de lidstaten van de OVSE op om op korte termijn waarnemers naar deze missie te zenden. 
De EU attendeert de Moldavische autoriteiten tevens op de tussentijdse verslagen van de 
verkiezingswaarnemingsmissie van het ODIHR (OVSE). 
 
De EU betreurt het dat de verslaggeving over de campagne, die met name via de openbare media op het 
gehele nationale grondgebied wordt uitgezonden, vooralsnog niet billijk is en niet alle noodzakelijke 
waarborgen van onpartijdigheid biedt. Zij vestigt tevens de aandacht op de beschuldigingen betreffende 
intimidatie en machtsmisbruik door de politie en de lokale overheid, welke door verschillende 
oppositiepartijen zijn geuit. Zij neemt er met belangstelling nota van dat de Moldavische autoriteiten 
voornemens zijn om maatregelen te nemen teneinde deze problemen te verhelpen, en hoopt dat deze 
veranderingen tijdens de laatste dagen van de campagne hun beslag krijgen. De EU roept de Moldavische 
autoriteiten nogmaals op erop toe te zien dat de kandidaten van alle partijen in staat zijn hun campagne te 
voeren zonder dat zij worden lastiggevallen of geïntimideerd. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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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18/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
 betreffende de parlementsverkiezingen in Kirgizië 

Brussel, 4 maart 2005 
 
De EU heeft akte genomen van de voorlopige conclusies van de verkiezingswaarnemingsmissie van het 
ODIHR van de OVSE betreffende de parlementsverkiezingen van 27 februari 2005 in Kirgizië. De EU is 
verheugd over de goede samenwerking van de Kirgizische autoriteiten met de missie en over het feit dat het 
maatschappelijk middenveld van Kirgizië in sterke mate bij het verkiezingsproces betrokken was. Een aantal 
lidstaten heeft waarnemers gestuurd in het kader van de verkiezingswaarnemingsmissie van het ODIHR van 
de OVSE. 
 
De EU erkent dat er bij deze verkiezingen van meer wedijver sprake was dan bij de vorige en dat de kiezers 
in talrijke kiesdistricten daadwerkelijk de keuze hadden tussen verschillende deelnemende kandidaten. De 
EU heeft waardering voor de getroffen maatregelen op het gebied van transparantie, waardoor met name het 
verkiezingsproces, de telling van de stemmen en de bekendmaking van de resultaten aanmerkelijk vlotter 
zijn verlopen. 
 
De EU betreurt het evenwel dat de verkiezingen op een groot aantal gebieden niet beantwoordden aan de bij 
de OVSE aangegane verbintenissen, noch aan andere internationale criteria voor democratische 
verkiezingen, en dat met name de concurrentiedynamiek ondergraven is door het op grote schaal kopen van 
stemmen, de annulering van de inschrijving van kandidaten alsmede door het geringe vertrouwen van de 
kandidaten en de kiezers in de electorale en gerechtelijke instellingen. 
 
De EU is ook bezorgd over het niet-eerbiedigen van de persvrijheid en over de druk die op de onafhankelijke 
media in Kirgizië is uitgeoefend en die tijdens de kiescampagne is toegenomen. Zonder vrijheid van 
meningsuiting kan de eerbied voor de democratische waarden niet worden gewaarborgd. 
 
De EU roept de regering van Kirgizië op de democratische hervormingen voort te zetten en aandacht te 
schenken aan de bezorgdheid die is geuit ten aanzien van de tweede ronde van de parlementsverkiezingen en 
de toekomstige verkiezingen. De EU verklaart zich nogmaals bereid om op basis van wederzijds vertrouwen 
samen met Kirgizië de waarden en beginselen van de OVSE te propageren en te implementeren. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaat 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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19/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
 betreffende de parlementsverkiezingen in Tadzjikistan 

Brussel, 7 maart 2005 
 

De Europese Unie heeft nota genomen van de voorlopige conclusies van de verkiezingswaarnemingsmissie 
van het ODIHR/OVSE over de parlementsverkiezingen in Tadzjikistan (27 februari 2005). Een aantal 
lidstaten heeft waarnemers gestuurd met het oog op deelname aan de verkiezingswaarnemingsmissie van het 
ODIHR van de OVSE. Het verheugt de Europese Unie dat de verkiezingen vreedzaam zijn verlopen. 
 
De EU sluit zich aan bij de voorlopige evaluatie van deze verkiezingen door de missie van het 
ODIHR/OVSE, die meent dat een groot aantal belangrijke verbintenissen ten aanzien van de OVSE en 
andere internationale criteria voor democratische verkiezingen niet zijn gerespecteerd. De kieswetgeving, zo 
is vastgesteld, is op belangrijke punten met voeten getreden, met name wat betreft het stemmen bij volmacht, 
het misbruiken van de identiteit van andere kiezers en het niet overleggen van identiteitsbewijzen bij het 
ondertekenen van verkiezingsdocumenten. De waarnemers zijn in hun handelen belemmerd en bij het tellen 
van de stemmen zijn procedurefouten vastgesteld. 
 
In de aanloop naar de verkiezingen heeft de EU ook geconstateerd dat de verkiezingscommissies in de 
districten politiek gezien niet evenwichtig waren samengesteld, en dat een aantal niet-regeringsgezinde 
kandidaten van de verkiezingslijsten was geschrapt. Vastgesteld is voorts dat niet-regeringspartijen moeilijk 
toegang kregen tot de openbare media, en dat de onafhankelijke pers beperkingen zijn opgelegd die politieke 
partijen gehinderd hebben in hun campagnevoering en de voorlichting van de Tadzjiekse bevolking over de 
keuzemogelijkheden bij deze verkiezingen hebben bemoeilijkt. 
 
De EU roept de regering op het proces van democratische hervormingen voort te zetten en verklaart zich  
bereid de Tadzjiekse autoriteiten te helpen in hun streven om aan de internationale criteria te voldoen. De EU 
verklaart zich nogmaals bereid in wederzijds vertrouwen met Tadzjikistan samen te werken om de waarden 
en beginselen van de OVSE te propageren en toe te passen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de landen van het 
stabilisatie- en associatie proces 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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21/05 
 

 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende 
 het referendum over de vaststelling van een nieuwe grondwet in Burundi 

Brussel, 4 maart 2005 
 

De Europese Unie is verheugd over het goede verloop van het referendum over de vaststelling van een 
nieuwe grondwet op maandag 28 februari 2005 in Burundi, alsmede over de hoge opkomst. 
 
De vaststelling van de nieuwe Burundese grondwet is een cruciale stap tot herstel van de vrede en stabiliteit 
in Burundi, alsmede in het gehele gebied van de Grote Meren. 
 
De Europese Unie spoort Burundi aan om de in de vredesakkoorden bepaalde resterende stappen van het 
verkiezingsproces zo spoedig mogelijk te verwezenlijken. De Europese Unie spreekt de wens uit dat alle 
politieke krachten aan dit proces zullen deelnemen, en roept hen met klem op de uiting van de wil van het 
volk onvoorwaardelijk te aanvaarden. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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 

___________________ 
 
 

22/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de parlementsverkiezingen in 
Moldavië van 6 maart 2005 

Brussel, 9 maart 2005 
 

De Europese Unie neemt nota van de eerste bevindingen van de internationale 
verkiezingswaarnemingsmissie (IEOM) over de parlementsverkiezingen van 6 maart 2005 in de Republiek 
Moldavië, waaruit blijkt dat daarbij in het algemeen de tegenover de OVSE en de Raad van Europa 
aangegane verbintenissen en andere internationale normen in acht zijn genomen. De Europese Unie is 
verheugd over het feit dat de verkiezingen zijn gekenmerkt door een meer concurrerend en pluralistisch 
partijenstelsel, eerbiediging door de centrale kiescommissie van de wettelijke bepalingen, meer diversiteit in 
de geschreven pers en grotere betrokkenheid van de civiele samenleving bij het verkiezingsproces. 
 
De Europese Unie betreurt evenwel dat de verkiezingen niet hebben voldaan aan bepaalde elementaire 
criteria die vereist zijn voor een competitief verkiezingsproces, met name onpartijdige 
campagnevoorwaarden en eerlijke toegang tot de media. De Europese Unie is bezorgd over de tijdens de 
verkiezingscampagne opgeworpen belemmeringen voor de activiteiten van de partijen, over gevallen van 
intimidatie van kandidaten en media van de oppositie, over de op werknemers in de publieke sector 
uitgeoefende druk en over gevallen van misbruik van overheidsfinanciën. De Europese Unie verzoekt de 
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Moldavische autoriteiten de door de internationale verkiezingswaarnemingsmissie vastgestelde en in het 
eindverslag van de OVSE/het ODIHR bevestigde tekortkomingen te verhelpen. 
 
De Europese Unie is bereid met de verkozen partijen samen te werken om Moldavië te steunen en is 
vastbesloten in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid haar steun te verlenen aan de verankering van 
de democratie en de modernisering in Moldavië. 
 
De Europese Unie doet een beroep op de Moldavische politieke krachten te blijven samenwerken aan de 
voortzetting van het proces van democratisering en politieke en economische ontwikkeling van Moldavië, 
waaronder de oplossing van het conflict in TransDjnestrië binnen de context van de territoriale integriteit van 
Moldavië. 
 
"De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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. 

_________________ 
 
 
23/05 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
over de recente gebeurtenissen in Bolivia 

Brussel, 10 maart 2005 
 
De Europese Unie neemt met tevredenheid kennis van de unanieme steun van het Boliviaanse Congres voor 
president Carlos Mesa en is ingenomen met de handhaving van de grondwettelijke orde. 
 
De Europese Unie verheugt zich over de steun van de meerderheid van het Congres voor het programma van 
verbintenissen die gezamenlijk met de president van de Republiek zijn aangegaan en hoopt dat dit 
programma in een toekomstige grondwettelijke Vergadering een vaste vorm zal aannemen. 
 
De Europese Unie is verheugd over het gezamenlijke voornemen van de regering en het Congres een dialoog 
op gang te brengen om de economische ontwikkeling te stimuleren en een akkoord te bereiken dat voor 
binnenlandse stabiliteit zal zorgen. In dat verband roept de Europese Unie alle politieke actoren en de civiele 
samenleving op bij te dragen tot constructieve en duurzame oplossingen voor de problemen waarmee Bolivia 
te kampen heeft. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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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24/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de recente ontwikkelingen in 
Servië en Montenegro en in Kosovo  

Brussel, 10 maart 2005 

De EU heeft akte genomen van de inbeschuldigingstelling van de heer Haradinaj door het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) en acht het een goede zaak dat deze zijn functie als 
premier van Kosovo heeft neergelegd en zich vrijwillig naar Den Haag heeft begeven. 

Een volledige en onbeperkte samenwerking met het ICTY blijft een essentiële vereiste voor een verdere 
toenadering van de Westelijke Balkan tot de EU. 

De EU doet een beroep op eenieder, in Kosovo en elders in de regio, om deze inbeschuldigingstelling niet 
voor eigen doeleinden uit te buiten. Iedere vorm van geweld is onaanvaardbaar en zal het lopende politieke 
proces alleen maar vertragen. 

De EU roept de politieke krachten in Kosovo op zo spoedig mogelijk een nieuwe regering te vormen die in 
staat is de toepassing van de door de Verenigde Naties uitgevaardigde normen daadwerkelijk ter hand te 
nemen, en die ook vastbesloten is zulks te doen. De EU blijft volledig voorstander van de voortzetting van 
het politieke proces dat, medio 2005, moet leiden tot een volledige evaluatie van de geboekte vooruitgang. 
Slechts als deze evaluatie positief uitvalt kan worden overgegaan naar een proces dat erop gericht is de 
toekomstige status van Kosovo te bepalen in overeenstemming met resolutie 1244 van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties; 

De EU herhaalt dat Kosovo niet zal terugkeren naar de situatie van vóór 1999. 

________________ 

 

25/05 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende  
de amnestiewet "Ezzan" in Senegal 

Brussel, 11 maart 2005 
 

Op 17 februari 2005 heeft de trojka van de Europese Unie te Dakar in het kader van de regelmatige politieke 
dialoog van de Unie met Senegal uit hoofde van artikel 8 van de Overeenkomst van Cotonou bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Senegal een demarche ondernomen betreffende de 
amnestiewet “Ezzan”, die op 7 januari 2005 door de nationale assemblee is aangenomen. 
 
De trojka heeft onder meer verwezen naar de uitspraak van de constitutionele raad dat artikel 2 
ongrondwettelijk is en dat hij niet bevoegd is om de overeenstemming van de wet met de bepalingen van een 
internationaal verdrag of overeenkomst te beoordelen. 
 
De trojka van de Europese Unie heeft vervolgens opnieuw bevestigd dat zij hecht aan de onvoorwaardelijke 
eerbiediging van de beginselen van de rechtsstaat en de mensenrechten, waaraan ook Senegal heeft bewezen 
belang te hechten door verscheidene internationale verdragen te ratificeren, en het standpunt van de Europese 
Unie herhaald, dat geen enkel misdrijf ongestraft mag blijven, ongeacht het motief. 
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De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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 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. 

 
_______________ 

 
 

26/05 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de aanneming van de "anti-

afscheidingswet" door het Nationaal Volkscongres van de Volksrepubliek China 
Brussel, 18 maart 2005 

 
De Europese Unie heeft nota genomen van de aanneming van een "anti-afscheidingswet" door het Nationaal 
Volkscongres van de Volksrepubliek China. 
 
In dit verband wenst de Europese Unie te herinneren aan de vaste beginselen waarop haar beleid steunt, 
namelijk haar gehechtheid aan het beginsel van een ongedeeld China en aan de vreedzame oplossing van 
geschillen, de enige manier om de stabiliteit in de Straat van Taiwan te handhaven, en haar verzet tegen ieder 
gebruik van geweld. 
 
De Europese Unie verzoekt alle partijen unilaterale acties die de spanningen zouden kunnen aanwakkeren, te 
vermijden. Het zou verontrustend zijn als de aanneming van deze wet, waarin naar het gebruik van niet-
vreedzame middelen wordt verwezen, de recente tekenen van verzoening tussen de twee partijen teniet zou 
doen. De Europese Unie moedigt hen aan initiatieven te ontwikkelen die bijdragen tot dialoog en wederzijds 
begrip in de geest van de afspraak over de rechtstreekse vluchten die ten tijde van het Chinese nieuwjaar zijn 
ingelegd. 
 
De Europese Unie is van oordeel dat de betrekkingen tussen de twee partijen door een constructieve dialoog 
en verdere concrete vorderingen moeten worden gedragen, en blijft ervan overtuigd dat dit de enige 
benadering is die beide partijen ten goede kan komen en kan leiden tot een vreedzame oplossing van de 
kwestie Taiwan. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaat Kroatië*, de landen van het stabilisatie- 
en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina 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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27/05 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de vrijwillige  overgaven en 

overbrengingen van in beschuldiging gestelde personen naar Den Haag  

Brussel, 17 maart 2005  

De EU herinnert eraan dat de vooruitgang van elk land van de westelijke Balkan op de weg naar Europese 
integratie afhangt van zijn inspanningen om te voldoen aan alle criteria van Kopenhagen en alle voorwaarden 
van het stabilisatie en associatieproces, onder andere de volledige meewerking met het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië. 
 
Onder verwijzing naar haar verklaring van 10 maart 2005 heeft de EU haar voldoening uitgesproken over het 
toegenomen aantal vrijwillige overgaven en overbrengingen van in beschuldiging gestelde personen uit 
Servië en Montenegro, met inbegrip van Kosovo, en uit Bosnië en Herzegovina naar het ICTY in Den Haag. 
Indien deze tendens aanhoudt zullen uiteindelijk alle in beschuldiging gestelde personen die zich nu nog aan 
het internationale recht onttrekken, voor het tribunaal worden gebracht. 
 
De EU heeft erop gewezen dat de regeringen van de regio in dit proces een sleutelverantwoordelijkheid 
dragen. Een volledige en onbeperkte samenwerking van de landen van de westelijke Balkan met het ICTY 
blijft een essentiële vereiste voor hun verdere voortgang naar de Unie, die voor de EU van groot belang 
blijft. 
 
 

________________ 

 

28/05 

 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
 over de door de Commissie in Liberia uitgevoerde controles 

Brussel, 21 maart 2005 
 
 

De Europese Unie volgt met bijzondere aandacht de situatie in Liberia, dat zich in een bijzonder beslissende 
fase van zijn overgangsproces bevindt. 
  
De lange jaren van burgeroorlogen, stelselmatige plunderingen van hulpbronnen en gruweldaden tegen de 
bevolking hebben diepe sporen achtergelaten en een grote invloed gehad op de algehele stabiliteit in het 
stroomgebied van de Mano-rivier. Nu de vrede is weergekeerd, de wederopbouw van het land een aanvang 
heeft genomen en demobilisatie-, ontwapenings- en herintegratieprogramma's worden uitgevoerd, moet al 
het mogelijke worden gedaan, met name door de Liberiaanse autoriteiten, om het land in staat te stellen de 
voor zijn ontwikkeling benodigde politieke, economische en sociale stabiliteit te herwinnen zodat de nog 
ontheemde delen van de bevolking naar huis kunnen terugkeren. In dit verband herinnert de Europese Unie  
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eraan dat geen enkele vorm van straffeloosheid kan worden toegestaan en dat degenen die misdaden hebben 
begaan, ongeacht de aard daarvan, voor de rechter moeten worden gebracht om verantwoording voor hun 
daden af te leggen. Stabiliteit is tevens van wezenlijk belang voor het welzijn van de regionale bevolkingen 
en hun economische toekomst opdat zij kunnen ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede. 
 
Een cruciale datum wordt 11 oktober aanstaande, de dag van de verkiezingen. Gezien de nog te overwinnen 
organisatorische en logistieke problemen doet de Europese Unie een beroep op alle politieke krachten, 
alsmede op alle Liberiaanse overgangsautoriteiten om er in onderlinge samenwerking voor te zorgen dat 
streng de hand wordt gehouden aan het tijdschema en het kader voor deze verkiezingen. 
  
Samen met haar internationale partners, met name de VN en UNMIL, de Verenigde Staten, ECOWAS en de 
AU, heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden daartoe een aanzienlijke inspanning te leveren. Tijdens 
haar vergadering op 21 maart zal de Internationale Contactgroep voor het stroomgebied van de Mano-rivier 
de vele resterende ontwikkelingsproblemen in Liberia bespreken, waaronder de noodzakelijke afronding van 
het DDRR-proces in het land. 
 
Voorts doet de Europese Unie een beroep op de Liberiaanse autoriteiten om hun verantwoordelijkheid op te 
nemen en ervoor te zorgen dat alle middelen van het land worden gebruikt voor de wederopbouw en de 
economische toekomst ervan. 
 
De Europese Unie is hoogst verontrust over het engagement van de overgangsautoriteiten en de politieke 
krachten in Liberia om enkele van de voornaamste resterende problemen, en met name de corruptie zoals zij 
uit recente rapporten en controles naar voren komt, op te lossen. Volgens bepaalde recente informatie, die ter 
plaatse kan worden geverifieerd, tiert de corruptie welig en blijft zij grotendeels ongestraft. Corruptie is 
schadelijk voor het imago van het land en het lopende democratische proces en kan zowel het doorgaan van 
de verkiezingen als de internationale erkenning daarvan in gevaar brengen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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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29/05 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de vrijlating 
 van mevrouw Rebiya Kadeer 

Brussel, 23 maart 2005 
 
 
De Europese Unie is verheugd over het feit dat de Chinese autoriteiten mevrouw Rebiya Kadeer, die in 2000 
tot acht jaar gevangenisstraf was veroordeeld, op 17 maart vervroegd hebben vrijgelaten. De Europese Unie 
had sedert enkele jaren in het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China met kracht 
aangedrongen op haar invrijheidstelling. 
  
De EU herinnert er niettemin aan dat zij bezorgd blijft over de mensenrechtensituatie in Xinjiang, met name 
waar het gaat om de eerbiediging van de godsdienstige en culturele rechten. 
De Europese Unie herhaalt bovendien dat zij graag zou zien dat eerlang ook andere gevangenen in vrijheid 
worden gesteld. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaat 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. 
 
 

___________________ 
 

30/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Gemeenschappelijk 
Standpunt 2005/227/GBVB van 16 maart 2005 tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning 

van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het 
voormalige Joegoslavië (ICTY) 

 
 

De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, alsmede de EVA-
landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren 
dat zij de doelstellingen onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/227/GBVB van 16 maart 
2005 tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat 
van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY). Zij zullen er zorg voor 
dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt. 
 
De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

________________ 
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31/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de presidentiële gratie die 
verleend is aan politieke gevangenen in Azerbeidzjan 

Brussel, 30 maart 2005 
 

De Europese Unie is ingenomen met het decreet dat President Aliev van Azerbeidzjan op 20 maart 2005 
ondertekend heeft waarbij hij gratie verleent aan 115 gevangenen, van wie 53 als "politieke gevangenen" 
waren aangemerkt door de deskundigen van de Raad van Europa. Het verheugt de Europese Unie dat de 
politieke leiders die na de gebeurtenissen van oktober 2003 waren opgesloten, nu zijn vrijgelaten. 
 
Azerbeidzjan zet aldus een nieuwe stap op de weg naar de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Raad 
van Europa. 
 
De EU blijft echter bezorgd over het lot van de politieke gevangenen die nog niet in vrijheid zijn gesteld en 
doet een beroep op de regering van Azerbeidzjan om de politieke gevangen die nog worden vastgehouden, 
zo spoedig mogelijk vrij te laten en haar verbintenissen jegens de Raad van Europa en de OVSE na te 
komen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaat 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 deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

_________________ 
 
 

32/05 
 
 

Verklaring van de Europese Unie over de situatie in Kirgizië 
Brussel, 30 maart 2005 

 
 

De Europese Unie volgt de ontwikkeling van de situatie in Kirgizië, in nauw contact met de OVSE, op de 
voet. De Europese Unie neemt nota van het ontslag van de Kirgizische premier Tanayev en zijn regering. 
 
Zij doet een dringend beroep op de nieuw benoemde leiders om zo spoedig mogelijk de openbare orde te 
herstellen, in dialoog te treden met alle politieke groeperingen in het land en een beleid van nationale 
verzoening te voeren; dit komt op lange termijn de stabiliteit en de welvaart in Kirgizië ten goede. De 
Europese Unie neemt nota van het besluit van het Kirgizische parlement om binnen drie maanden presidents-
, en binnen zes maanden parlementsverkiezingen te houden. 



ALGEMENE INFORMATIE 

 

70 

Bulletin 11.04.2005 - NL- PE 356.655 

 
De Europese Unie spoort de nieuwe Kirgizische leiders dringend aan om in hun handelen ten volle de 
democratische waarden en de mensenrechten te eerbiedigen. De Europese Unie roept de nieuwe leiders ertoe 
op alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en de stabiliteit in het land te garanderen. De Europese 
Unie is bereid te dien einde met hen samen te werken en de desbetreffende inspanningen van de OVSE te 
ondersteunen. 
 
"De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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. 

______________________ 
 
33/05 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
 over de heren Marinitch en Bandajevski 

Brussel, 1 april 2005-04-08 
De Europese Unie houdt de zaak van Mikhail Marinitch nauwlettend in het oog. De Europese Unie stelt met 
bezorgdheid vast dat de gezondheid van Marinitch achteruitgaat en roept de autoriteiten van Belarus op 
ervoor te zorgen dat Marinitch de voor zijn herstel noodzakelijke medische onderzoeken en behandelingen 
kan ondergaan. 
 
Het verheugt de Europese Unie dat de penitentiaire autoriteiten en het Comité voor de tenuitvoerlegging van 
straffen samenwerken bij het organiseren van het bezoek van het plaatselijk voorzitterschap van de EU aan 
Marinitch. De Europese Unie memoreert echter haar verklaring van 12 januari 2005 en blijft ervan overtuigd 
dat politieke motieven aan de grondslag hebben gelegen van het proces tegen Marinitch, die is vervolgd na 
een twijfelachtige tenlastelegging en is veroordeeld tot een straf die in ieder geval buiten proportie is. De 
Europese Unie roept de autoriteiten van Belarus op hun besluit te heroverwegen en Marinitch vrij te laten. 
 
De Europese Unie houdt ook de zaken van andere burgers van Belarus die in het land vastzitten, nauwlettend 
in het oog, in het bijzonder de zaak van professor Bandajevski, op wiens vrijlating zij blijft aandringen. Zij 
roept de autoriteiten van Belarus op de maatregelen te nemen die nodig zijn om professor Bandajevski 
toegang te geven tot alle verzorging die zijn gezondheidssituatie vereist. 
 
De Europese Unie roept de autoriteiten van Belarus op om, overeenkomstig hun eerdere toezeggingen, 
ervoor te zorgen dat de rechten van de verdediging tijdens alle gerechtelijke onderzoeken nauwgezet worden 
geëerbiedigd.  
 
"De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaat Kroatië*, de landen van het stabilisatie- 
en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein 
en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan." 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 

 
Europees Economisch en Sociaal Comité 

 
 
 
 
 

Brussel, 18 februari 2005 
 
 
 
 
 

ZITTING OP 9 EN 10 FEBRUARI 2005  
 

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cese.europa.eu
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Gastsprekers tijdens de zitting waren: de heer BILTGEN, minister van Arbeid en werkgelegenheid, die het 
programma van het Luxemburgse voorzitterschap uiteen heeft gezet, en de heer BARROSO, voorzitter van 
de Commissie, die het programma van de Europese Commissie heeft toegelicht. 
 
 
1.  OPLEIDING EN WERKGELEGENHEID 
 
• Werkgelegenheidsbeleid: rol van het EESC na de uitbreiding en in de optiek 

van het proces van Lissabon 
 
– Rapporteur: de heer GREIF (werknemers, AT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 135/2005 
 
– Kernpunten: 
 
In Lissabon draaide het niet alleen om het streven naar meer werkgelegenheid, maar ook om vergroting van 
productiviteit, versterking van concurrentievermogen – via met name bevordering van innovatie – en 
verbetering van de kwaliteit van arbeid. Investeringen in menselijk kapitaal, onderzoek, technologie en 
innovatie werden daarom als even prioritair aangemerkt als maatregelen voor het arbeidsmarkt- en 
structuurbeleid. 
 
Ondanks een aantal positieve ontwikkelingen vlak na de lancering van het Lissabonproces staat de EU begin 
2005 nog ver af van de verwezenlijking van haar ambitieuze doelstellingen. 
 
Voor het Lissabonproces werd uitgegaan van een jaarlijkse reële groei van het BBP met gemiddeld 3%. 
Maar in plaats van dat de conjunctuur opleefde, is het met de Europese economie sinds 2000 snel 
bergafwaarts gegaan. 
 
De teruglopende economische groei van de afgelopen drie jaar moet vooral worden toegeschreven aan 
macro-economische en niet zozeer aan structurele factoren. Het EESC heeft er derhalve reeds vaak met klem 
op gewezen dat dit gegeven in de aanbevelingen voor de globale richtsnoeren voor het Europees economisch 
beleid moet worden meegenomen. 
 
Om echter geen afbreuk te doen aan het doel meer en betere banen te creëren, is het volgens het EESC in de 
huidige omstandigheden vooral belangrijk om de economie weer aan te zwengelen en een aantal verstandige 
structurele hervormingen te bevorderen. Alleen op die manier kan de impact van en het draagvlak voor 
hervormingsmaatregelen worden vergroot. Macrobeleid en structuurhervormingen dienen elkaar aan te 
vullen zonder elkaar te overlappen. 
 
In dit verband dient eveneens meer aandacht te worden besteed aan de hervormingsvoorstellen van de 
Commissie om in het stabiliteits- en groeipact meer prioriteit aan economische groei toe te kennen, o.a. door 
de strategische investeringen (vnl. O&O, onderwijs) niet mee te tellen bij de berekening van de 
financieringstekorten van de lidstaten. 
 
Met een aantal uitgekiende structurele hervormingen, moet de binnenlandse vraag beduidend worden 
verbeterd. 
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Ook moet de voorkeur worden gegeven aan de vergroting van capaciteiten om te werken, de verkrijging van 
ontbrekende diploma's en de integratie van kansarme bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt boven oproepen 
tot loonmatiging, de terugdringing van het aantal arbeidsrechtelijke bepalingen, de uitbreiding van het aantal 
atypische werksituaties en besnoeiingen in de sociale zekerheid. 
 
Het EESC is bereid om in het kader van het Europese werkgelegenheidsbeleid zijn deskundigheid 
beschikbaar te stellen en dus de nodige expertise te leveren, en te helpen bij de voorlichting die de Europese 
burgers over de Lissabonstrategie moet worden gegeven. 
 
– Contactpersoon: Alan Hick (tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Vaststelling van een integraal actieprogramma op het gebied van levenslang 

leren 
 
– Rapporteur: de heer KORYFIDIS (werknemers, EL) 
 
– Ref.: COM(2004) 474 def. – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het is zonder meer een hele opgave het onderhavige voorstel van de Europese Commissie op een 
constructieve manier te benaderen.  Een dergelijke benadering vergt algemene en specifieke kennis van de 
doelstellingen, middelen en moeilijkheden die de ontwikkeling van een Europees onderwijsbeleid 
kenmerken. Belangrijk is ook dat de onderwijskeuzes integraal kunnen worden gelinkt aan de grote 
doelstellingen van de Unie voor de 21e eeuw  en met name de grote doelstellingen voor het huidige 
decennium. Ten slotte is er ook voldoende doorzicht nodig om te kunnen garanderen dat de toekomstkeuzes 
die vandaag worden gemaakt, wel de juiste zijn. 
 
Het EESC heeft een duidelijk standpunt wat de rangorde van de huidige centrale doelstellingen van de Unie 
betreft, en spreekt ook met kennis van zaken over de wijze waarop levenslang leren met deze doelstellingen 
in verband moet worden gebracht. Het heeft zijn mening terzake uiteengezet in het verkennend advies over 
opleiding en productiviteit , dat het onlangs op verzoek van het Nederlandse voorzitterschap heeft opgesteld. 
De benadering door het EESC van het onderhavige Commissievoorstel sluit dan ook in grote mate aan bij 
deze eerder vermelde opvattingen en standpunten. 
 
De aanpak van het EESC wordt voorts ook bepaald door de ervaring die het tot dusver heeft opgedaan met 
de tenuitvoerlegging van maatregelen en programma’s van de Unie op het gebied van cultuur en onderwijs, 
beroepsopleiding, jongeren en sport. 
 
Afgezien van enkele specifieke gevallen kunnen deze ervaringen over het algemeen en in hun geheel als 
positief worden beschouwd. Naar het oordeel van het EESC zijn de programma’s: 
 
• een kwalitatief hoogstaand en doeltreffend kanaal voor communicatie tussen de communautaire 

instellingen, en met name tussen de Commissie en de Europese burgers; 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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• een belangrijk gebied voor omzetting in de praktijk van mobiliteit van personen en uitwisseling van 
ideeën en goede praktijken binnen de Unie; 

• een actiegebied dat onmiddellijk, maar ook op langere termijn een grote Europese meerwaarde creëert. 
 
De Europese onderwijsprogramma’s hoorden tot dusver tot de zeldzame activiteiten van de Unie die 
rechtstreeks op de Europese burgers zijn gericht. Het nieuwe programma moet enerzijds bijdragen tot 
versterking van het democratische proces, gegrondvest op de idealen van participatiedemocratie en een actief 
burgerschap, en anderzijds bijdragen tot de werkgelegenheid en een veelzijdige arbeidsmarkt. Het nieuwe 
programma dient ook bij te dragen aan de persoonlijke en beroepsmatige ontplooiing van de Europese 
burgers via het scheppen van kansen om hun capaciteiten te ontplooien en optimaal aan te wenden.  Voor de 
toekomst van de Unie en haar relatie met haar burgers is het van belang dat er een integraal programma 
wordt ontwikkeld dat gericht is op verschillende leeftijdsgroepen, individuele burgers, werkenden, MKB en 
sociale partners. 
 
– Contactpersoon:  mevrouw Stefania Barbesta (Tel. : 0032 2 546 95 10 – e-mail : 

stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
2. GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN 
 
• Beijing +10: evaluatie van de geboekte vooruitgang op het gebied van de 

gelijkheid van mannen en vrouwen in Europa en in ontwikkelingslanden 
 
– Rapporteur: mevrouw FLORIO (werknemers, IT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 128/2005 
– Kernpunten: 
 
De inbreng van de Verenigde Naties is van cruciaal belang geweest om de problematiek van gelijke rechten 
van mannen en vrouwen onder de internationale aandacht te brengen. Van 28 februari tot 11 maart 2005 zal 
de 49e zitting van de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties in het teken staan van een 
evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Actieprogramma en de Verklaring van Beijng, die tijdens de 4e 
Wereldvrouwenconferentie (1995) zijn goedgekeurd. Gelet op de ervaring die het EESC op het gebied van 
permanente monitoring van genderkwesties heeft opgedaan, zou het een goede zaak zijn als een afvaardiging 
van het EESC deel zou uitmaken van de delegatie van de Europese Commissie die de 49e zitting van de 
Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties zal bijwonen. 
 
Hoewel de VN voor een regelgevend kader hebben gezorgd dat voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid van groot belang is, valt soms toch een gebrek aan samenhang waar te nemen tussen de 
doelstellingen op papier en de concrete tenuitvoerlegging van de desbetreffende beginselen door de lidstaten, 
alsmede hun handels- en ontwikkelingsbeleid. 
 
In de Europese Unie is de kwestie van gendergelijkheid, waarvan reeds in het Verdrag sprake was, later bij 
het Verdrag van Amsterdam “gecodificeerd”, waarbij een “tweesporenaanpak” werd goedgekeurd: enerzijds 
wordt gendermainstreaming op alle communautaire beleidsterreinen toegepast en anderzijds worden 
specifieke maatregelen ten gunste van vrouwen genomen. Zeldzaam blijven evenwel nog de maatregelen die 
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erop gericht zijn de kwaliteit van het werk en de loopbaanmogelijkheden voor vrouwen te verbeteren, 
ondernemerschap van vrouwen aan te moedigen, de loonverschillen te verminderen en de aanwezigheid van 
vrouwen in de sector van de nieuwe technologieën te vergroten. Wat de mogelijkheid tot combineren van 
werk en gezinsleven betreft, zijn tal van acties gericht op opvangstructuren voor kinderen maar wordt er 
slechts zeer zelden expliciet aandacht geschonken aan ouderen of andere niet-zelfstandige familieleden. 
 
Wat het ontwikkelings- en handelsbeleid betreft, moet verder werk worden gemaakt van de versterking van 
de participatie van de samenleving in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. Daarbij moeten 
belangengroepen van vrouwen volledig worden betrokken bij de uitstippeling van het ontwikkelingsbeleid en 
de opstelling van documenten inzake nationale strategieën. Met name moeten ook de specifieke 
financieringen voor vrouwen worden verhoogd, zodat vrouwen op economisch en sociaal vlak meer armslag 
krijgen. De gevolgen van handelsovereenkomsten en ontwikkelingsmaatregelen moeten ook op micro-
economisch niveau worden gemonitord en er moeten specifieke analyses worden gemaakt, met inachtneming 
van de genderverschillen, van de impact die dergelijke maatregelen op de levensomstandigheden van de 
zwakste bevolkingslagen hebben. 
 
Hoewel de communautaire maatregelen ten gunste van vrouwen werden versterkt, blijven positieve acties en 
verdere inspanningen van de lidstaten, die immers in eerste instantie voor de toepassing van deze 
maatregelen verantwoordelijk zijn, nog steeds noodzakelijk om de vastgestelde doelstellingen effectief te 
verwezenlijken. 
 
– Contactpersoon:  mevrouw Maarit Laurila (Tel. : 00 32 2 546 97 39 – e-mail : 

maarit.laurila@esc.eu.int 
 
 
3.  INTERNE MARKT – DIENSTEN 
 
• Diensten op de interne markt 
 
– Rapporteur: de heer METZLER (diverse werkzaamheden, DE) 
– Co-rapporteur: de heer EHNMARK (werknemers, SE) 
 
– Ref.: COM(2004) 2 def. – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met dit richtlijnvoorstel, dat tot doel heeft de interne markt te voltooien en de 
tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon een stuk dichterbij te brengen. Het EESC raadt de 
Commissie wel aan de hier uiteengezette wijzigingen en specificeringen in het richtlijnvoorstel te verwerken. 
 
Harmonisering in twee fasen voor bepaalde diensten: het EESC vindt het nog te vroeg om het 
oorsprongsprincipe nu al algemeen toe te passen op grensoverschrijdende diensten en beveelt algemeen aan 
om per sector te bekijken of de invoering van het oorsprongsbeginsel in de praktijk wel haalbaar is.  
 
Sociale dimensie: het richtlijnvoorstel mag niet tot lagere sociale, loon- en veiligheidsnormen voor 
werkenden leiden, zeker niet bij de uitzendrichtlijn. 
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Toepassingssfeer en collisieregels: werkingsgebied, uitzonderingen en collisieregels voor de toepassing van 
het oorsprongsbeginsel moeten nog nauwkeuriger worden uitgewerkt en duidelijker worden afgebakend voor 
het grensoverschrijdende dienstenverkeer. De dienstenrichtlijn is, zolang er nog geen communautair kader is, 
niet van toepassing op diensten van algemeen belang. 
 
Centraal register voor de registratie van grensoverschrijdende activiteiten: met het oog op het in de richtlijn 
geplande toezicht op de activiteiten van bepaalde dienstverleners (met name de beoefenaars van vrije 
beroepen) acht het EESC het zinvol te onderzoeken of de oprichting  van een centraal Europees register voor 
voorschriften en overtredingen nuttig zou kunnen zijn om de efficiëntie van het toezicht te bevorderen.  
 
Verbetering van empirisch onderzoek. 
 
Kwaliteitsgarantie en prijstransparantie: een systeem van kwaliteitsgaranties en eventueel de invoering van 
een verzekeringsplicht moeten de consument een hoge mate van bescherming bieden. 
 
– Contactpersoon:  de heer Aleksandra Klenke (Tel. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : 

aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Witboek/Diensten van algemeen belang 
 
– Rapporteur: de heer HENCKS (werknemers, LU) 
– Co-rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER (diverse werkzaamheden, ES) 
 
– Ref.: : COM(2004) 374 def. – CESE 121-2005 
  
– Kernpunten: 
 
De diensten van algemeen belang (DAB) staan niet uitsluitend centraal in de economische concurrentiestrijd, 
maar vormen tevens een sleutelelement op sociaal en milieugebied. Zij vormen een aanvulling op de drie 
elementen van de strategie van Lissabon (daarbij gaat het om economische, sociale en milieukwesties). Met 
die strategie wordt ernaar gestreefd om de Unie te maken tot de meest competitieve en dynamische 
kennismaatschappij. 
 
Het EESC is ingenomen met de publicatie van het Witboek. Het kan er zich vooral in vinden dat het Witboek 
een nauwkeurige agenda bevat voor de door de Commissie aangekondigde voorstellen en maatregelen om 
genoemde beginselen en richtsnoeren gedurende de komende jaren in de praktijk te brengen. 
 
Het neemt nota van de negen beginselen en de acht nieuwe richtsnoeren die worden voorgesteld om de DAB 
te versterken. De laatste jaren heeft het evenwel regelmatig opgeroepen tot het uitvaardigen van een 
kaderrichtlijn of kaderwet  om garanties te bieden voor het bestaan van de DAB, de definitie- en 
organisatievrijheid van de lidstaten, vrije keuze van beheersmodaliteiten, financiering van de DAB op lange 
termijn, beoordeling van hun efficiëntie, de rechten van de consument, enz. Het betreurt dan ook dat zijn 
oproep zonder gevolg is gebleven, ook al heeft de Commissie toegezegd om eind 2005 met een verslag over 
deze aangelegenheden te komen. 
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Uitgaande van solidariteit en economische en sociale cohesie, die in het Verdrag als grondbeginselen zijn 
verankerd, dienen de rechten van de burgers om tegen betaalbare prijzen toegang tot efficiënte DAB te 
krijgen, te worden gewaarborgd. 
 
Daarom dient er een corpus van universele beginselen voor een geheel van uiteenlopende diensten te worden 
opgesteld. De verleningsmodaliteiten kunnen van de ene tot de andere lidstaat verschillen, maar het 
subsidiariteitsbeginsel dient daarbij volstrekt te worden nageleefd. 
 
– Contactpersoon: de heer Raffaele Del Fiore (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : 

raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
• Spoorwegenpakket 
•  
 
– Rapporteur: de heer CHAGAS (werknemers, PT) 
 
– Ref.:  COM(2004) 139 def. – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 
  COM(2004) 142 def. – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 

  COM(2004) 143 def. – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 
   COM(2004) 144 def. – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC is van mening dat elk besluit inzake liberalisering van het internationale personenvervoer 
moet zijn gebaseerd op uitgebreide en eenduidige informatie over de algehele gevolgen voor het 
personenvervoer per spoor en over de effecten van de maatregelen die in het kader van het eerste en tweede 
spoorwegpakket zijn genomen. 
 
Het roept de Commissie dan ook op om een bevredigende voorafgaande analyse van de voor- en nadelen van 
een geliberaliseerd personenvervoer te maken. In deze analyse moet worden nagegaan wat de impact van 
liberalisering is op het regionaal vervoer en het vervoer per spoor als nutsvoorziening, met name in de kleine 
en middelgrote lidstaten, de kwaliteit van de service aan de klanten, de werkgelegenheid en de 
arbeidsvoorwaarden in het personenvervoer per spoor en de spoorwegondernemingen in de nieuwe lidstaten. 
 
Het roept de Commissie ook op om allereerst te komen met het verslag over de openstelling van de markt 
voor het goederenvervoer per spoor, zoals wordt verlangd in Richtlijn 91/440/EEG (zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 2004/51/EG). 
 
Wat het voorstel voor een richtlijn inzake de certificering van treinpersoneel betreft constateert het EESC 
tot zijn spijt dat deze maatregel wordt opgevoerd als de laatste schakel in een keten van wettelijke Europese 
bepalingen om het vrachtvervoer per spoor te liberaliseren. Het verzoekt de Commissie om de enorme 
tijdspanne tussen de volledige liberalisering van het vrachtvervoer per spoor en de deadlines voor de 
invoering van het certificeringssysteem te verkorten. 
 
Het EESC is overigens ingenomen met de overeenkomst van de Europese sociale partners inzake bepaalde 
aspecten van de arbeidsomstandigheden van treinpersoneel dat wordt ingezet in het grensoverschrijdend 
vervoer en verzoekt de Commissie deze overeenkomst voor besluit voor te leggen aan de Raad die er op zijn 
beurt zijn goedkeuring aan zou moeten hechten. 
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Ten aanzien van de voorgestelde verordening over de rechten en verplichtingen van reizigers in het 
internationale treinverkeer is het EESC van mening dat de voor het spoorwegvervoer geldende regels niet 
strenger mogen zijn dan soortgelijke bepalingen voor de luchtvaartsector. Voorts zijn de voorgestelde 
bepalingen over de aansprakelijkheid voor gevolgschade, de voorgestelde aansprakelijkheidsgrenzen en de 
voorgestelde aansprakelijkheidsuitsluitingsgronden bij het uitvallen van treinen volgens het EESC nog voor 
verbetering vatbaar. 
 
Het EESC staat in principe positief tegenover maatregelen om de kwaliteit van het goederenvervoer per 
spoor te verbeteren. Wel wijst het op het volgende: 
 
− positieve stimulansen zouden de voorkeur moeten krijgen boven starre compensatieregelingen, die leiden 

tot pogingen om de regels te omzeilen en die slechts een ingewikkeld systeem van vergoedingen 
opleveren. Dit geldt met name voor de rol van de infrastructuurbeheerder; 

− maatregelen ter bevordering van het goederenvervoer per spoor mogen andere vervoerswijzen niet 
benadelen. 

 
Het EESC verzoekt de Commissie om het effect van de maatregelen op spoorwegondernemingen en 
infrastructuurbeheerders in de nieuwe lidstaten te onderzoeken. 
 
– Contactpersoon: de heer Luís Lobo (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
4. MEDEDINGINGSBELEID EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 
• XXXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 
 
– Rapporteur: de heer CHIRIACO (werknemers, IT) 
 
− Ref.: COM(2004) 658 def. – CESE 118/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC wijst in dit advies eens te meer op de noodzaak om het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven te verbeteren en alle sectoren tot onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan te sporen. 
 
Het is voorstander van een nauwer verband tussen mededingingsbeleid en consumentenbescherming. 
 
Met de hervorming waardoor de procedures voor het toezicht op staatssteun moeten worden gestroomlijnd 
en vereenvoudigd, is belangrijke vooruitgang geboekt en tegemoetgekomen aan het streven van de Europese 
Raad van Stockholm om het algemene steunpeil te verlagen en staatssteun zoveel mogelijk om te buigen 
naar horizontale doelstellingen van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van cohesiedoelstellingen. 
 
Er moet een duidelijke wettekst over diensten van algemeen belang (DAB) worden goedgekeurd. 
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Het is inmiddels een algemeen aanvaard beginsel dat de mededingingsregels ook van toepassing zijn als 
professionele diensten worden aangeboden.  
 
Het EESC houdt de Commissie aan haar belofte om in 2005 opnieuw een verslag uit te brengen over "de 
gemaakte vorderingen bij de opheffing van restrictieve en ongerechtvaardigde regels".  
 
Het proces dat tot een steeds grotere convergentie tussen sectoren als telecommunicatie, informatica, radio, 
televisie en uitgeverijen leidt, maakt het steeds ingewikkelder om de structuren van de verschillende markten 
uit elkaar te houden. Als dit proces niet goed wordt begrepen, dreigen de mededingingsregels aan 
doeltreffendheid in te boeten en wordt het pluralisme-beginsel afgezwakt. 
 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke (tel.: 00 32 2 5469899; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Consumentenbeleid sinds de uitbreiding van de Europese Unie 
 
– Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden, PT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies - CESE 141/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Sinds de uitbreiding van de EU (vooralsnog met tien, maar later met nog meer landen) moet het 
consumentenbeleid kritisch tegen het licht worden gehouden om na te gaan of het nog wel is toegesneden op 
een markt met zo'n 500 miljoen consumenten, temeer daar consumentenbescherming in veel van die nieuwe 
lidstaten nog een vrij nieuw concept is. 
 
Voor het consumentenbeleid moeten volgens het EESC nu al de volgende prioriteiten worden gesteld: 
 
De EU moet, stap voor stap en zonder het evenwicht tussen de betrokken belangen te verstoren, verder gaan 
op de ingeslagen weg of nieuwe wettelijke initiatieven lanceren op de door het EESC in zijn advies 
nauwkeurig omschreven gebieden. 
 
Daarnaast moet de vigerende EU-wetgeving worden herzien en in de diverse onderdelen daarvan op de 
nieuwe, uitgebreide interne markt worden afgestemd, met speciale aandacht voor de in het EESC-advies 
aangegeven aspecten. 
 
Het EESC herhaalt zijn suggestie dat er een communautaire onderzoeksinstelling voor consumentenzaken 
wordt opgericht, met de opdracht om de voor het consumentenbeleid benodigde kennis te vergaren. 
 
Het vraagt de Commissie om bij het uitzetten van een nieuwe koers voor het consumentenbeleid de 
voorstellen en suggesties uit dit advies te laten meespelen en regelmatig verslag van de situatie van 
consumenten en consumptie in Europa uit te brengen.  
 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos (tel. 00 32 2 5469245; e-mail: 

joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Audiovisuele diensten/bescherming van minderjarigen en menselijke 

waardigheid 
 
– Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden, PT) 
 
– Ref.: COM(2004) 341 def. – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore (tel.: 00 32 2 5469794; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5. INTERNE MARKT – HARMONISATIE VAN DE COMMUNAUTAIRE 

WETGEVING 
 
• Co- en zelfregulering in de interne markt: de huidige stand van zaken 
 
– Rapporteur: de heer VEVER (werkgevers, FR) 
 
– Ref.: Informatief rapport - CESE 1182/2004 fin 
 
– Kernpunten: 
 
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie tonen zich bewust van het nut van co- en zelfregulering 
als nuttige aanvulling op wetgeving. In het op 16 december 2003 gesloten interinstitutionele akkoord1 zijn 
kader- en toezichtsbepalingen verankerd. 
 
Mogelijkheden en beperkingen 
 
Co- en zelfregulering hebben een aantal mogelijke voordelen: vereenvoudiging van de interne-marktregels, 
ontlasting van het wetgevingsapparaat, versnelde aanpassing aan veranderingen, meer 
medeverantwoordelijkheid voor de economische actoren en het maatschappelijk middenveld, en – door dat 
alles - consolidering van Europa's eenwording. 
 
Er zijn evenwel ook beperkingen, die om te beginnen verband houden met de voorwaarden waaronder de 
regels worden toegepast en de eventuele sancties bij niet-naleving van die regels. Verder kan toezicht zijn 
geboden bij kwesties aangaande de compatibiliteit van de bestaande wetgeving of de impact op de 
concurrentie.  
Van de stand van zaken met betrekking tot deze reguleringsvormen in de interne markt is nog vrij weinig 
bekend. Onderhavig informatief rapport en de door de WIM onlangs georganiseerde hoorzittingen hebben 
dan ook tot doel om daarin verbetering te brengen en de beste praktijkvoorbeelden zoveel mogelijk ingang te 
doen vinden. 
 
– Contactpersoon: Jean-Pierre Faure (tel.: 00 32 2 5469615; e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
                                                      
1  PB C 321 van 31 december 2003 
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• Clearing en afwikkeling 
 
– Rapporteur: de heer BURANI (werkgevers, IT) 
 
– Ref.: COM(2004) 312 def. – CESE 138/2005 
 
– Kernpunten: 
 
De totstandbrenging van een geïntegreerde en efficiënte Europese kapitaalmarkt is een van de belangrijkste 
en meest ambitieuze economische projecten waaraan momenteel in de Europese Unie wordt gewerkt. 
 
In de EU zijn de strikt binnenlandse clearing- en afwikkelingsactiviteiten vrij kosteneffectief en veilig. De 
grensoverschrijdende regelingen daarentegen zijn complex en versnipperd, hetgeen resulteert in veel hogere 
kosten, risico’s en gebrek aan efficiëntie. 
 
Het EESC heeft onderhavige mededeling van de Commissie met veel belangstelling gelezen, vooral vanuit 
de invalshoek van de in zijn midden vertegenwoordigde sociale partners, en stemt in met de daarin 
beschreven aanpak en richtsnoeren.  
 
Alles welbeschouwd zijn de markten tot op heden in staat gebleken om met de bestaande regelgeving crises 
te overwinnen en hebben de autoriteiten zelfs de meest heikele situaties onder controle weten te houden. 
 
Het EESC vindt dat de besluiten niet door de mededingingsautoriteiten alléén mogen worden genomen: het 
bindend advies van de toezichthouders moet voortaan zoveel mogelijk de norm zijn, wat momenteel niet 
altijd en overal het geval is. Het streven om de markten, met inachtneming van de mededingingsregels, open 
te stellen, mag niet ten koste gaan van de veiligheid ervan: een aspect dat alleen op waarde kan worden 
geschat door wie hiervoor verantwoordelijkheid draagt. 
 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos (tel.: 00 32 2 5469245; e-mail: 

joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Betalingsbevel 
 
– Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden, PT) 
 
– Ref.: COM(2004) 173 def. – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met onderhavig Commissievoorstel, waarin zijn opmerkingen bij het desbetreffende 
Groenboek zijn verwerkt.  
 
Het dringt er bij de Commissie met klem op aan om na te gaan of dit verordeningsvoorstel ook tot de 
Europese Economische Ruimte kan worden uitgebreid.  
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Volgens de Commissie kan het Europese betalingsbevel samengaan met de in de lidstaten bestaande 
vergelijkbare procedures met dezelfde doelstelling. Het EESC is echter van mening dat er maar één 
betalingsbevelprocedure mag bestaan, te weten: de procedure die thans wordt voorgesteld.  
 
Ten slotte maakt het EESC een nauwkeurige analyse van alle artikelen van de ontwerpverordening.  

 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke (tel.: 00 32 2 5469899; e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

6. COHESIEBELEID 
 
• Regio's met blijvende structurele en natuurlijke handicaps 
 
– Rapporteur: de heer BARROS VALE (werkgevers, PT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 140/2005 
 
– Kernpunten: 

 
Gezien alle haken en ogen aan kwesties als vervoer, telecommunicatie, infrastructuur, openbare 
dienstverlening, milieu, werkgelegenheid en toerisme, moet een doeltreffend Europees beleid voor regio's 
met blijvende handicaps volgens het EESC gebaseerd zijn op drie beginselen, nl. "onveranderlijkheid", 
“positieve discriminatie” en "evenredigheid", en gericht zijn op de verwezenlijking van een reeks sociaal-
economische en milieudoelstellingen. 
 
Zo'n beleid moet daarom bestaan uit maatregelen waarmee de kwetsbaarheid van dergelijke gebieden zoveel 
mogelijk wordt verminderd en echte "gelijkheid van kansen" tussen deze gebieden en de rest van de EU tot 
stand wordt gebracht. Aangezien op die manier objectieve natuurlijke omstandigheden moeten worden 
verholpen, ligt het voor de hand dat het beleid op de ernst van deze omstandigheden wordt afgestemd. Om 
dezelfde reden dient het niet tot vervanging maar tot aanvulling van de maatregelen die traditiegetrouw in het 
kader van het sociaal-economisch cohesiebeleid worden genomen. 
 
– Contactpersoon: Roberto Pietrasanta (tel.: 00 32 2 5469313; e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
7. MILIEUBESCHERMING 
 
• Financiering Natura 2000 
 
– Rapporteur: de heer RIBBE (diverse werkzaamheden, DE) 
 
– Ref.: COM(2004) 431 def. – CESE 136/2005 
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– Kernpunten: 
 

Het EESC stelt vast dat Europa door de verscheidenheid aan cultuur- en natuurlandschappen kan bogen op 
een buitengewoon natuurlijk erfgoed dat in stand moet worden gehouden. Natuurbescherming is echter niet 
een doel op zich, maar veeleer een middel om de natuur als onmisbare voedingsbodem voor elke vorm van 
leven en economische activiteit te beschermen. 
 
Het EESC kan zich vinden in de financieringsoptie die terzake is gekozen, nl. dat bestaande 
steuninstrumenten verder worden ontwikkeld. Als bij de vormgeving en het gebruik van bestaande fondsen 
zoals het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het EOGFL en het nieuwe Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) meer rekening wordt gehouden met natuurbescherming, krijgen de terzake 
bevoegde instanties in de lidstaten meer mogelijkheden om flexibel te werk te gaan. Voorkomen moet 
worden dat de EU in de toekomst nog als cofinancierder optreedt van projecten die schadelijk zijn voor de 
natuurbescherming en dat natuur- en milieuschade vervolgens weer met EU-gelden wordt vergoed. 
 
De discussie over de financiering van de Natura 2000-gebieden moet gevoerd worden in het licht van het te 
verwachten gesteggel over de omvang van de algemene EU-begroting en de wijze waarop de middelen 
tussen de regio's en de verschillende beleidsterreinen worden verdeeld. Er moet voor worden gezorgd dat 
natuurbescherming het niet moet afleggen tegen andere taken: natuurbescherming is, zoals de staatshoofden 
en regeringsleiders al zo dikwijls hebben benadrukt, een opdracht voor de hele samenleving en een must voor 
de politiek, waarvoor hoe dan ook financiële middelen moeten worden gevonden. 
 
In geval van noodzakelijke taken (bv. compenserende betalingen of stimulerende maatregelen voor eigenaars 
en gebruikers van grond) moet duidelijk worden vastgelegd waarvoor het geld bestemd is, want anders kan 
het EESC niet instemmen met het beginsel dat de financiering van Natura 2000 in de bestaande fondsen 
moet worden geïntegreerd. Dan moet het zich wel, net als vele belanghebbenden die eerder hun mening 
hebben gegeven, voor een apart financieringsinstrument uitspreken. 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind (tel.: 00 32 2 5469111; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
• Uitzonderlijke maatregelen – ondersteuning van de markt 
 
– Rapporteur: de heer NIELSEN (diverse werkzaamheden, DK) 
 
– Ref.: COM(2004) 712 def. – 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 
 
– Contactpersoon: Annika Korzinek (tel.: 00 32 2 546 80 65; e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• REACH – Chemicaliënwetgeving  
 
– Rapporteur: de heer SEARS (werkgevers, UK) 
– Co-rapporteur: de heer HOSMAN (afgevaardigde, NL) 
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– Ref.: informatief rapport - COM(2003) 644 def. – 2003/0256-0257 COD – CESE 242/2004 fin rev.  
 
– Kernpunten: 
 
In dit informatief rapport wordt ingegaan op de gevolgen inzake concurrentievermogen en industriële 
reconversie voor sectoren die zowel toeleveranciers als concurrenten van de chemische industrie zijn. 
 
Algemeen gesproken is een van de zwakke punten van het Reach-voorstel dat het niet duidelijk is en dat de 
definities te wensen overlaten. Het voorstel leunt zwaar op de definities van "stof" en "preparaat" die 
halverwege de jaren '60 zijn opgesteld. De in het Commissiedocument alom gebruikte begrippen 
"chemicaliën" en "chemische stof" worden helemaal niet gedefinieerd.  
 
Het voorstel is te ingewikkeld ingedeeld en gestructureerd en de problemen omtrent toepassingsgebied en 
definities worden nog verergerd door het feit dat het voorstel, waarin de chemische industrie als uitgangspunt 
dient, geen recht doet aan de realiteit van de huidige of toekomstige praktijken in alle sectoren die met de 
invoering van het systeem te maken zullen krijgen.  
 
In het rapport wordt tot in detail uiteengezet waarom kleine en middelgrote bedrijven het meest door de 
voorgestelde regeling zullen worden getroffen. Met name de onevenredig hoge kosten en het feit dat er 
nauwelijks baten voor de werknemers of de consumenten tegenover staan, zullen ertoe leiden dat het 
Europese MKB ernstig aan concurrentiekracht zal inboeten, ten voordele van productiebedrijven van buiten 
de EU. 
 
Het voorstel zou zijn ingegeven door het streven om werknemers, consumenten en het milieu te beschermen. 
De milieu-impact van afvalverwerking en emissies, die onder een hele reeks algemene en sectorspecifieke 
bestaande EU-wetgevingsmaatregelen vallen, komt in het voorstel echter nauwelijks ter sprake en kan dan 
ook niet tot de bedoelde voordelen worden gerekend.  
 
In algemene zin moet er voor alle sectoren op gelet worden dat de bestudering van het Reach-voorstel niet 
leidt tot vertraging bij het testen van stoffen die daadwerkelijk prioritair zijn wat onaanvaardbaar zou zijn. 
Handhaving van bestaande wetgeving is even belangrijk als het creëren van nieuwe initiatieven waarbij om 
dezelfde middelen zal worden gestreden. 
 
In de thans noodzakelijk geachte effectenstudies zou men er goed aan doen te erkennen hoe de zaken er in de 
betrokken economische sectoren voorstaan en dient op transparante en aanvaardbare wijze te worden 
uitgegaan van de adequate methoden die bv. door organisaties als de OESO zijn uitgewerkt. 
 
Indien er overeenstemming kan worden bereikt over de doelstellingen en het toepassingsgebied van Reach 
en over de methoden die gehanteerd moeten worden om zowel de kosten als de baten ervan in te schatten, 
dan kan erop worden vertrouwd dat gekozen is voor de beste aanpak, die voor alle belanghebbenden het 
gunstigst is. Momenteel is dit niet het geval. In het beste geval worden de directe en indirecte kosten 
gecompenseerd door potentiële, maar gebrekkig omschreven baten elders. 
 
– Contactpersoon: Jakob Andersen (tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
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– Overstromingsrisicobeheer 
 
– Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (werknemers, ES) 
 
– Ref.: COM(2004) 472 def. – CESE 125/2005 
 
– Contactpersoon: Annika Korzinek (tel. 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Geothermische energie 
 
– Rapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden, DE) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 122/2005 
 
– Contactpersoon: Siegfried Jantscher (tel. 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
• INSPIRE 
 
– Rapporteur: de heer RETUREAU (werknemers, FR) 
 
– Ref.: COM(2004) 516 def. – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind (tel. 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
8. GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
 
• Financiering GLB 
 
– Rapporteur: de heer KIENLE (werkgevers, DE) 
 
– Ref.: COM(2004) 489 def. – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC ziet in onderhavig verordeningsvoorstel verscheidene echt innovatieve benaderingen om de 
financiële afhandeling te verbeteren en te vereenvoudigen. De invoering van een systeem waarbij sprake is 
van twee fondsen die in inhoudelijk opzicht duidelijk van elkaar zijn gescheiden, is de beste manier om deze 
doelstelling te realiseren. Wel wijst het Comité erop dat: 
 
− vereenvoudiging op alle niveaus merkbaar moet zijn, en niet alleen aan de EU, maar ook aan de lidstaten 

en aan de uiteindelijke begunstigden ten goede moet komen; 
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− er dringend voor moet worden gezorgd dat de begunstigden op een snelle en zo ongecompliceerd 
mogelijke steunverlening kunnen rekenen; 

− de vereenvoudigingsdoelstelling voor de Commissie wèl, maar voor de lidstaten niet in voldoende mate 
wordt bereikt.  

 
Het EESC betreurt dat de betaalorganen door de uiteenlopende uitbetalingswijzen en vastleggingen ook in de 
toekomst twee systemen voor financieel beheer moeten hanteren. Het is dus hoe dan ook zaak dat beide 
systemen worden gestroomlijnd. In dit verband zijn verdere aanpassingen noodzakelijk, met name in de 
verordening over de steunverlening voor plattelandsontwikkeling.  
 
De terugvorderingsprocedure impliceert dat de verantwoordelijkheid voor de verrichte betalingen niet alleen 
bij de EU, maar ook bij de lidstaten ligt; het EESC is hier in beginsel mee ingenomen. In de wetenschap dat 
veel lidstaten kritisch staan tegenover een verhoogde medeverantwoordelijkheid zal het EESC er zeer goed 
op letten dat zij hun belangstelling voor de programma's niet verliezen, omdat dit ten koste zou gaan van de 
potentiële begunstigden.  
 
De uitbreiding van de technische hulp betekent dat er minder middelen beschikbaar zullen zijn voor het 
eigenlijke doel van de fondsen, nl. de ondersteuning van landbouw en platteland. Een dergelijke indirecte 
ondersteuning moet binnen de perken blijven. Terzake dient alleen het hoognodige voor dergelijke steun in 
aanmerking te komen. Het EESC heeft er in dit verband grote moeite mee dat de lidstaten EU-steun krijgen 
voor het opzetten of uitbreiden van hun administratieve of controlestructuren. Dit is ontegenzeglijk een taak 
van de lidstaten zelf. Het dringt er dan ook op aan dat de Commissie regelmatig verslag uitbrengt, zodat de 
steunverlening in kwestie goed in de gaten kan worden gehouden.  
 
– Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
9. BUITENLANDSE HANDEL 
 
• Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een stelsel 

van algemene tariefpreferenties (SAP) 
 
– Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers, IT) 
 
– Ref.: COM(2004) 699 def. – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Op 20 oktober 2004 heeft de Commissie, op basis van haar eerder uitgebrachte richtsnoeren, haar voorstel 
voor een preferentiële handelsregeling voor de periode 2006-2008 gepubliceerd. Het nieuwe SAP-stelsel 
houdt een aantal verbeteringen in: het is eenvoudiger (drie in plaats van vijf onderdelen), het geldt voor méér 
producten, het geeft prioriteit aan de meest behoeftige ontwikkelingslanden en het bevat een extra regeling 
("SAP+") ter bevordering van duurzame ontwikkeling. 
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Het Comité heeft er bij een vorige gelegenheid op aangedrongen het bestaande systeem te vereenvoudigen en 
transparanter te maken en de gelegenheid te baat te nemen om de regels en procedures te stroomlijnen, te 
harmoniseren en gelijk te trekken. Het beschouwt de nieuwe voorstellen als een duidelijke verbetering in dit 
opzicht en kan zich er dan ook volledig in vinden. 
 
Het vindt het goed dat het aantal SAP-landen wordt gereduceerd, maar vreest dat er uiteindelijk nog te veel 
landen zullen overblijven. 
 
Het is van oordeel dat de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling nauwelijks meer 
effect zal hebben dan de regelingen die erdoor worden vervangen. 
 
Het vindt de nieuwe regeling, net als de oude, inadequaat waar het gaat om het tegengaan van mogelijke 
fraude. 
 
Het betreurt dat de Commissie geen gedetailleerde impactstudies heeft gepubliceerd en in sommige gevallen 
kennelijk zelfs geen impactstudie heeft uitgevoerd. 
 
– Contactpersoon: Susanna Baizou (tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
10. DEFENSIE 
 
• Defensieopdrachten 
 
– Rapporteur: de heer WILKINSON (werkgevers, UK) 
 
– Ref.: COM(2004) 608 def. – CESE 129/2005 
 
– Kernpunten: 
De conclusies van het Comité kunnen als volgt worden samengevat: 
 
Defensiematerieel is slechts één onderdeel van een degelijk “prestatievermogen van de Europese defensie”. 
Het bedrijfsleven kan zijn rol alleen naar behoren vervullen als het kan rekenen op duidelijke richtsnoeren, 
geharmoniseerde verplichtingen en continuïteit. Bovendien moet het zelf de primaire verantwoordelijkheid 
dragen voor de nodige herstructurering. Omslachtige wet- en regelgeving is evenmin wenselijk.  
 
Er is grote duidelijkheid nodig over de vraag welke onderdelen van de aanbestedingsprocedures voor 
defensiematerieel onderworpen zullen worden aan de afgesproken regels.  
 
Artikel 296 van het Verdrag blijft noodzakelijk. Om het al te frequente gebruik van dit artikel te matigen, 
moet de Commissie de huidige situatie opmeten, zodat er een referentiepunt is voor de toekomst. Een lijst 
van materieel en procedures die binnen de werkingssfeer van artikel 296 vallen, is in de praktijk niet 
bruikbaar. 
 
Om te beginnen dient de Commissie zo snel mogelijk een ‘interpretatieve mededeling’ betreffende artikel 
296 op te stellen. Pas als hiermee enige ervaring is opgedaan, kan worden besloten of er ook behoefte is aan 
een rechtsinstrument. 
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Materieel voor ‘duaal gebruik’ is in opmars, wat een welkome ontwikkeling is, niet in het minst omdat 
daardoor resultaten van O&TO voor militair materieel ook gebruikt kunnen worden voor civiele doeleinden. 
 
Dat het Europees Defensieagentschap een belangrijke rol zal spelen, is een goede zaak. Wel moet duidelijk 
worden gesteld welke rol zal worden toegekend aan de organen die nu op dit terrein verantwoordelijk zijn. 
 
– Contactpersoon: Nemesio Martinez (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

_____________ 
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ZITTING VAN 9 EN 10 MAART 2005 
 

SAMENVATTING VAN DE  
GOEDGEKEURDE ADVIEZEN 

 
 
 

De adviezen van het EESC zijn integraal en in de officiële talen op te vragen  op de 
website van het Comité: 

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

 
 

 
 
De zitting werd bijgewoond door mevrouw FISCHER BOEL van de Europese Commissie, dit in verband 
met de goedkeuring van het advies inzake “Steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO”. 
 
1. LISSABON-STRATEGIE– DEELNAME VAN HET 

MAATSCHAPPELLIJK MIDDENVELD 
 

• Een doeltreffender uitvoering van de strategie van Lissabon – De strategie van 
Lissabon tot een succes maken door een pact te sluiten met het maatschappelijk 
middenveld  

  
– Rapporteur:  de heer VEVER (Werkgevers – FR) 
– Co-rapporteurs:  EHNMARK (Werknemers – SE) –  SIMPSON (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Referenties: In vervolg op het advies “Een doeltreffendere uitvoering van de strategie van Lissabon” 

dat het Comité op 27 oktober 2004 uitbracht, heeft het EESC nu met het oog op de Europese 
voorjaarstop een resolutie goedgekeurd waarin met name de rol van het maatschappellijk middenveld 
voor het welslagen van de Lissabonstrategie wordt belicht.  

 
– Hoofdpunten:  

 
Het EESC is stellig van mening dat de doelstellingen van de Lissabon-strategie niet zullen worden 
gehaald zolang de wijze van tenuitvoerlegging daarvan niet grondig wordt herzien.   
 
Het verwacht dit voorjaar van de Europese Raad een voortvarende aanpak van dit probleem. Het steunt 
de recente Commissievoorstellen voor samenwerking op het gebied van groei en werkgelegenheid en 
dringt erop aan dat een dergelijk partnerschap als drijvende kracht achter de EU-25 gaat fungeren. 
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Het dringt er zowel bij het maatschappelijk middenveld als bij de Europese en nationale overheden op 
aan om de achterstand bij de tenuitvoerlegging van de Lissabon-strategie in te halen en de 
geloofwaardigheid van de doelstellingen van die strategie te herstellen door nieuwe initiatieven te 
ontplooien en de banden met hun partners aan te halen.  De afspraken die in Lissabon zijn gemaakt, 
zullen niet worden nagekomen tenzij consequente regels in acht worden genomen. Daartoe moet een pact 
met het maatschappelijk middenveld worden gesloten.  
 
Om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te vergroten en te stimuleren heeft het EESC 
een actieplan opgesteld aan de hand waarvan het samen met de sociaal-economische raden van de 
lidstaten en alle belangstellende partners uit sociale en beroepskringen een netwerk van het 
maatschappelijk middenveld wil opzetten. Doel daarvan is initiatieven te nemen om van de 
hervormingen een succes te maken.  
 
Het zal jaarlijks, vóór elke voorjaarstop, een conferentie met de netwerkpartners organiseren om de 
initiatieven van het maatschappelijk middenveld in kaart te brengen.  
 
Het EESC verzoekt de Europese Raad dringend zijn onvoorwaardelijke steun aan deze benadering te 
verlenen en het maatschappelijk middenveld tot een actievere betrokkenheid bij de tenuitvoerlegging van 
de Lissabon-strategie aan te sporen. 

 
– Contactpersoon: Gilbert Marchlewitz 

 (tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
2.  STRATEGIE VAN LISSABON – ONDERNEMERSCHAP 

• Meerjarenprogramma MKB 
– Rapporteur : de heer PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties : COM(2004) 781 final – 2004/0272 COD – CESE  
  
– Hoofdpunten: 
Het EESC hoopt dat DG Ondernemingen zo spoedig mogelijk in de nieuwe lidstaten een reeks 
ontmoetingen met vertegenwoordigers van het MKB van alle landen organiseert, teneinde beste 
praktijken te bespreken en de specifieke problematiek van de nieuwe lidstaten in kaart te brengen. De 
aldus verkregen elementen zouden dan in het nieuwe kaderprogramma verder moeten worden uitgewerkt. 
  

Het is van mening dat in de loop van 2006 een vierde Europese conferentie voor micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven zou kunnen worden georganiseerd. 
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Het streeft ernaar het ontwikkelingsbeleid meer waarde en meer concrete inhoud te geven; dat vereist een 
debat tussen en met rechtstreeks betrokkenen uit het bedrijfsleven (ondernemers en werknemers). 
Bovendien moet worden erkend dat micro- en kleine bedrijven meestal met andere problemen kampen 
dan grote bedrijven. Als het toch dezelfde problemen zijn, dan vragen zij om andere oplossingen. Het 
dringt er bij de Commissie op aan hierover verslag uit te brengen dat zowel voor hem zelf als voor het 
Europees Parlement is bestemd. 

 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos 

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

 
• Coöperatieve vennootschappen 

– Rapporteur : de heer HOFFELT (Diverse werkzaamheden – BE) 
  
– Referenties : COM(2004) 18 final – CESE  
  
– Hoofdpunten : 

 
Het EESC vindt het in het bijzonder positief dat de bevordering van coöperatief ondernemen prioriteit 
krijgt. Het staat achter de kerngedachten uit de Commissiemededeling, maar vindt dat in een aantal 
gevallen concretere acties hadden moeten worden voorgesteld en dat er vooraf een tijdschema voor de 
uitvoering van die acties had moeten liggen. Daarom adviseert het EESC de Commissie om zo snel 
mogelijk een procedure uit te werken waarmee het verloop van de voorgestelde acties kan worden 
gevolgd, en niet alleen, zoals ze zelf voorstelt, deze acties pas na 2008 te evalueren. 

 
– Contactpersoon : Aleksandra Klenke 

 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
3.  STRATEGIE VAN LISSABON – DE ROL VAN DE EIB 

 
• De rol van de EIB bij publiek-private samenwerking (PPS) 

– Rapporteur : de heer LEVAUX (Werkgevers – FR) 
 

– Referentie: initiatiefadvies 
 

– Hoofdpunten :  
 

In dit advies zijn grote delen overgenomen van de informatieve notitie die de EIB in juli 2004 voor het 
EESC heeft opgesteld (De rol van de EIB in publiek-private samenwerking (PPS), EIB, juli 2004; dit 
document werd opgesteld t.b.v. de studiegroep van het EESC en kan per e-mail worden aangevraagd bij 
het secretariaat van het Comité: eco@esc.eu.int). 
 
Middels PPS kan gebruik worden gemaakt van de efficiëntie van de particuliere sector en kunnen er 
adequate mechanismen voor risicoverdeling tussen de private en particuliere sector worden gebruikt 
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De bank eist in de eerste plaats dat alle door haar gesteunde PPS-projecten financieel degelijk in elkaar 
zitten, economisch en technisch levensvatbaar zijn, en aan haar milieunormen en aan de desbetreffende 
aanbestedingsvoorschriften van de EU voldoen. De EIB wordt, voor zover mogelijk, reeds in het vroegste 
stadium van projecten actief. 

 
Globaal gesproken heeft de EIB de ervaring dat de door haar gefinancierde projecten tot goede resultaten 
hebben geleid. De EIB heeft significante waarde toegevoegd aan de door haar gefinancierde PPS-
projecten. 

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

 
 

• Kredietinstellingen 
 – Rapporteur : de heer RAVOET (Werkgevers – BE) 
 

– Referenties : COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 COD – CESE  
 

– Hoofdpunten : 
Voor onderhavig Commissievoorstel is een ongekend raadplegingniveau bereikt, met inbegrip van de 
deelname van de Commissie aan de impactstudie van het Comité van Basel waarvan het doel was de regels 
van Basel in EU-recht om te zetten. Het Comité kan een dergelijke ontwikkeling alleen maar van harte 
toejuichen en roept de medewetgevers ertoe op om de standpunten van marktpartijen in het EU-
wetgevingsproces door te laten werken. 
Er dient nu te worden toegewerkt naar een flexibele richtlijn die met de Baselse regelingen overeenstemt en 
een stimulans vormt voor uniforme toepassing in de gehele Unie. 
Ten slotte is het belangrijk dat het ontwerp betrekkelijk snel wordt goedgekeurd. Vertraging bij de 
tenuitvoerlegging daarvan zou het Europees bankbedrijf een nadeel berokkenen ten opzichte van de 
mondiale concurrentie, en dat is niet in het voordeel van de Europese beleggers en kredietnemers. 
Volgens het Comité is het beter dat de richtlijn, wat de standaardbenadering betreft, op 1 januari 2007 in 
plaats van op 31 december 2006 in werking treedt. Voor de geavanceerde benadering verdient 1 januari 2008 
de voorkeur boven 31 december 2007. Inwerkingtreding op 31 december zou slechts zware rapportage-eisen 
opleveren. 
 
– Contactpersoon : Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
4. PLATTELANDSONTWIKKELING  

 
• Plattelandsontwikkeling / ELFPO 

– Rapporteur : de heer BROS (Diverse werkzaamheden – FR) 
 

– Referenties : COM(2004) 490 final – 2004/0161 COD – CESE 
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– Hoofdpunten : 

 
Onderhavig wetgevingsvoorstel van de Commissie sluit grotendeels aan op de uitkomsten van de 
conferentie van Salzburg. Het EESC hecht zeer veel belang aan plattelandsontwikkeling en dankt de 
Commissie dan ook voor de manier waarop zij zijn leden bij het opstellen van dit voorstel heeft 
betrokken. In dit verband wil het in de eerste plaats benadrukken 
 

− dat het ELFPO geen oplossing biedt voor álle problemen die samenhangen met 
plattelandsontwikkeling; 

− dat dit fonds beter op het EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het ESF 
(het Europees Sociaal Fonds) dient te worden afgestemd; 

− dat voor de totstandbrenging of instandhouding van een in sociaal-economisch opzicht duurzaam 
platteland ook dient te worden gekeken naar de bijdrage die de twee pijlers van het GLB aan 
behoud en groei van werkgelegenheid in heel Europa leveren, o.a. via de ontwikkeling van 
concurrerende agrarische en niet-agrarische activiteiten met een innovatief karakter. 

 
Derhalve verzoekt het EESC de Commissie en de Raad bij de tussentijdse evaluatie van de 
Lissabonstrategie oog te hebben voor de nieuwe richtsnoeren voor het GLB. De begroting vormt een van 
de belangrijkste punten van zorg voor het EESC. Het heeft het voorstel van de Commissie (1,24% van 
het BNP) bescheiden maar evenwichtig genoemd, en staat op grond daarvan kritisch tegenover de 
volledige integratie van Natura 2000 in het ELFPO, omdat die integratie bijna de helft van de voor het 
EFLPO beschikbare middelen zou opslokken. Evenzo is de verdrievoudiging van het voor de Leader-
aanpak beschikbare budget tegenstrijdig met de veranderingen in de medefinanciering door de lidstaten. 
Het financieringsvoorstel van de Commissie vormt voor het EESC het absolute minimum en dus het 
uitgangspunt voor verdere discussie. Zonder de voorgestelde financiering zou het toekomstige 
plattelandsontwikkelingsbeleid niet concreet passen in de duurzameontwikkelingsstrategie noch in de 
Lissabonstrategie. Het EESC stelt de Commissie, het Europees Parlement en de Raad tevens een aantal 
aanpassingen voor van de beleidslijnen die n.a.v. de conferentie van Salzburg zijn uitgezet, zoals behoud 
van het verband tussen de eerste en tweede pijler van het GLB, inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel bij de programmering van de maatregelen en eenvoudigere regels voor de 
uiteindelijke begunstigden. Het EESC zou in het vervolg nauwer bij de uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid en het bijbehorende besluitvormingsproces betrokken willen worden, 
zodat het zich over de communautaire strategie kan uitspreken en erop kan toezien dat de georganiseerde 
civiele samenleving naar behoren wordt geraadpleegd als plattelandsontwikkelingsprogramma's worden 
uitgewerkt. 

 
 -  Contactpersoon : Eleonora di Nicolantonio 

 (Tel : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
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5. SOCIAAL BELEID + JEUGD 

 
•  Europees Sociaal Fonds 

– Rapporteur : Mevrouw ENGELEN-KEFER (Werknemers – DE) 
 

– Referenties : COM(2004) 493 final – 2004/0165 COD – CESE  
 
– Hoofdpunten : 

 
• Het EESC staat achter het voorstel van de Commissie om de financiële middelen op de 

economisch zwakste regio's te concentreren, wat met name de nieuwe lidstaten ten goede zou 
komen. De voorgestelde verhoging lijkt redelijk, omdat dat bedrag voortaan over 25 lidstaten 
moet worden verdeeld. 

•  Deze herformulering van doelstellingen is volgens het EESC zinvol. De nieuwe structuur van de 
doelstellingen biedt mogelijkheden, als er tenminste voor wordt gezorgd dat de programmering 
dienovereenkomstig wordt geïntegreerd. Daarnaast moeten voor de 
werkgelegenheidsmaatregelen in het kader van het ESF– afhankelijk van de 
werkloosheidsstructuur – regionale prioriteiten kunnen worden gesteld.  

• Door middel van maatregelen op het gebied van sociale ondersteuning, scholing en 
arbeidsvoorwaarden moet speciale aandacht worden geschonken aan de integratie van kansarme 
groepen. Uit het ESF moeten ook maatregelen worden gesteund die gericht zijn op de 
hervorming van onderwijs en beroepsopleiding, vooral om die aan de behoeften van een 
kennismaatschappij aan te passen en om de relevantie van de opgedane kennis en vaardigheden 
voor de arbeidsmarkt te vergroten.  

• Het EESC vraagt zich af of de Commissie werkelijk gediend is met het opstellen van 
jaarverslagen (over zowel de nationale strategische referentiekaders als de operationele 
programma's) en doet in plaats daarvan de aanbeveling om na te gaan of, ter vereenvoudiging van 
een en ander, het nationale actieplan voor de tenuitvoerlegging van de communautaire 
werkgelegenheidsrichtsnoeren wellicht kan worden gekoppeld aan de eisen die worden gesteld 
aan de programmering van de ESF-maatregelen.  

• Het EESC is verheugd dat de beginselen die tot dusver voor de structurele steun golden 
(concentratie, programmering, additionaliteit en partnerschap) worden gehandhaafd. Het zou 
evenwel graag zien dat er meer nadruk wordt gelegd op de speciale rol die de sociale partners 
spelen in de werkgelegenheidsmaatregelen in het kader van het ESF, en dat met meer klem wordt 
gewezen op de noodzaak om hen op zowel centraal als regionaal niveau hierbij te betrekken.  

• Het EESC verwelkomt het dat ook niet-gouvernementele organisaties toegang wordt geboden tot 
uit het ESF gefinancierde maatregelen en dat de lidstaten en de beheersautoriteiten van de 
afzonderlijke operationele programma's bij ESF-steunmaatregelen (programmering, 
tenuitvoerlegging en toezicht)  adequaat overleg moeten plegen met niet-gouvernementele 
organisaties. 
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− Contactpersoon :   Torben Bach Nielsen 

 (Tel. : 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

 
• Programma Jeugd in actie 2007-2013  

− Rapporteur : de heer RODRIGUEZ GARCIA CARO (Werkgevers – ES) 
 

− Referenties : COM(2004) 471 final – 2004/0152 COD – CESE  
 
− Hoofdpunten :  

 
Het EESC stelt tot zijn genoegen vast dat de aanbevelingen uit zijn initiatiefadvies over het "Witboek 
inzake jongerenbeleid"7 in de hele tekst van het voorstel terug te vinden zijn. Als integrerend deel van 
de Europese civiele samenleving heeft het EESC de taak op te treden als spreekbuis van de 
maatschappelijke organisaties naar de Europese instellingen toe. Met zijn kennis en ervaring kan het zo 
alle acties ten behoeve van de burgers van de Unie een meerwaarde geven.  
 
Het EESC vestigt de aandacht op een van de in het voorstel opgenomen aanbevelingen, die is gebaseerd 
op de tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd", te weten dat het programma moet worden 
afgestemd op alle jongeren ongeacht hun achtergrond, en in het bijzonder kansarme jongeren, in de 
meest ruime zin van het woord. Het staat volledig achter deze aanbeveling en herhaalt hier nogmaals dat 
deze groepen extra steun verdienen, iets waar het al van in zijn eerste adviezen over de 
jongerenproblematiek op hamert. Het zou overigens graag nauwkeurige gegevens ontvangen over de 
daadwerkelijke deelname van kansarme jongeren aan deze jongerenprogramma’s.  
 
De uitbreiding van de leeftijdscategorie waartoe de deelnemers moeten behoren – de minimumleeftijd is 
verlaagd tot dertien, de maximumleeftijd is opgetrokken tot dertig – is een stap voorwaarts, waarmee 
wordt ingegaan op eerdere aanbevelingen van het EESC. Hierdoor wordt een aanzienlijk segment van 
de bevolking, dat eerst buiten de boot viel, bij het programma betrokken, en krijgen nu zo'n 75 miljoen 
burgers de kans deel te nemen. Het zou zinvol zijn deze leeftijdsgroep beter in kaart te brengen (in al 
zijn heterogeniteit èn nooit eerder geziene eenheid) zodat het programma  beter onderbouwd kan 
worden. Een dergelijke aanpak ligt overigens in de lijn van de aanbevelingen van de groep op hoog 
niveau die zich heeft gebogen over de toekomst van het sociaal beleid met het oog op de wijziging in de 
relaties tussen de generaties. 
 
Toch herhaalt het EESC hier zijn suggestie om de minimumleeftijd voor deelname aan 
uitwisselingsprogramma's te verlagen tot elf. Deze jongeren bevinden zich weliswaar nog in de 
prepuberteit, maar waarden die al op vroege leeftijd worden aangereikt en overgedragen, worden op een 
betere manier eigen gemaakt. Dergelijke jonge kandidaten kunnen nooit individueel maar enkel in het 
kader van een goed georganiseerd programma deelnemen. 
 
Het EESC is ingenomen met het nieuwe initiatief van de staatshoofden en regeringsleiders van 
Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zweden, die een overeenkomst voor de Europese jeugd willen afsluiten, 
daarbij rekening houdend met de doelstellingen van de Lissabonstrategie. Bedoeling is nieuwe 
stimulansen te ontwikkelen om jongeren ertoe aan te zetten actief deel te nemen aan het politieke leven. 
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− Contactpersoon : Stefania Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 
6. HET EUROPESE SOCIAAL MODEL - EEN VOORBEELD VOOR DE 

WERELD  
 

• De sociale dimensie van de globalisering – hoe de EU ertoe bijdraagt dat 
iedereen er voordeel van heeft 
– Rapporteurs: de heer ETTY (Werknemers – NL) 
                mevrouw HORNUNG-DRAUS (Werkgevers – DE) 
 
– Referentie:     COM(2004) 383 final – CESE 
 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC pleit voor een waardengestuurde benadering van het fenomeen "globalisering", d.w.z. een 
benadering waarbij wordt uitgegaan van de grondbeginselen van de sociale markteconomie: individuele 
verantwoordelijkheid, eerbiediging van de rechtsstaat, respect voor het individu en voor particulier 
eigendom, transparantie, integriteit, menselijke waardigheid, gelijkheid en vrijheid, naleving van de 
fundamentele werknemers- en vakbondsrechten, goede arbeidsverhoudingen, toegang tot onderwijs en 
opleiding voor iedereen zonder onderscheid naar geslacht, en een degelijke sociale bescherming. Deze 
beginselen liggen ten grondslag aan de sleutelelementen van de EU-strategie ten aanzien van de 
globaliseringsproblematiek, nl.:  
 
• een solide institutioneel bestel;  
• een behoorlijke publieke dienstverlening en dienstverlening van algemeen belang;  
• een krachtige sociale dialoog en burgerdialoog;  
• investeringen in menselijk kapitaal;  
• kwalitatief goede banen. 

 
 

Het EESC is van oordeel dat de Unie een fundamentele bijdrage kan leveren aan het uitbouwen van de 
sociale dimensie van het globaliseringsproces. Als de Unie daadwerkelijk een bijdrage wil leveren, is het 
zaak dat de Commissie en de lidstaten zorgvuldig waken over de coherentie van hun eigen beleid op 
terreinen die voor de sociale dimensie van het globaliseringsproces relevant zijn.  
 
Het stelt met voldoening vast dat de Commissie van plan is in het kader van bilaterale overeenkomsten 
"gemeenschappelijke mechanismen" op te zetten om te bekijken in hoeverre het globaliseringsproces van 
invloed is op de sociale situatie. Dergelijke instrumenten kunnen de betrokken landen helpen overtuigen 
van de rol en verantwoordelijkheid van vrije en onafhankelijke sociale partners en andere relevante 
maatschappelijke organisaties.  
 
Het is van oordeel dat het welslagen van de strategie van Lissabon bepalend zal zijn voor het welslagen 
van een specifieke EU-bijdrage aan de sociale dimensie van het globaliseringsproces.  
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− Contactpersoon: Beatriz Porres de Mateo 
 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
7. ECONOMISCH EN HANDELSBELEID 
 
• De nieuwe lidstaten en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid 
 

- Rapporteur : de heer KOULUMIES (Werkgevers – FI) 
 

− Referentie : initiatiefadvies 
 
− Hoofdpunten :  
 
De economische convergentie tussen de nieuwe en oude lidstaten is tot nu toe vrij voorspoedig verlopen 
en deze ontwikkeling zal zich voortzetten, ook al bergt de toekomst zekere risico's in zich. Het meest voor 
de hand liggende scenario is dat het voordeel van het in vergelijking met EU-15 over het algemeen lage 
loon- en prijsniveau zal wegebben, maar dat dit nog geruime tijd in beslag zal nemen omdat de kloof 
oorspronkelijk zo groot was. 
 
In de hele EU zal men zich ervoor moeten blijven inspannen dat de interne markt wordt voltooid, dat de 
hervormingen van Lissabon beter ten uitvoer worden gelegd en dat de governance van de economie actief 
tot ontwikkeling wordt gebracht. Als dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat de economische groei en 
welvaart overal in de EU teruglopen. 

 
− Contactpersoon : Gilbert Marchlewitz 

 (Tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
• PRISM 2004 (WIM) 

– Rapporteur : mevrouw SHARMA  (Werkgevers – UK) 
 
– Referentie: Informatief rapport – EESC 
 
– Contactpersoon : Jean-Pierre Faure  
− (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@esc.eu.int) 

mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu
mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu
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− 8. VERVOERSINFRASTRUCTUUR 
 
• Financiële bijstand TEN-T/E 

– Rapporteur : de heer RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties : COM(2004) 475 final – 2004/0154 COD – CESE 
 
– Hoofdpunten : 

 
Het EESC is ingenomen met dit Commissievoorstel, dat grotendeels tegemoetkomt aan zijn opmerkingen 
en aanbevelingen in eerdere adviezen. Het is van mening dat een zeer streng beleid t.a.v. de lidstaten moet 
worden gevoerd (inclusief het opleggen van boetes of het terugvorderen van uitgekeerde gelden), opdat 
de aanleg van de door de EU vastgestelde infrastructuur geen vertraging oploopt en de aangegane 
verplichtingen worden nagekomen. Daarentegen vreest het EESC dat, zelfs met de voorgestelde 
verhogingen, de beschikbare middelen niet altijd voldoende zullen zijn om particuliere investeringen te 
stimuleren en de aangegane verplichtingen onomkeerbaar te maken. Daarom denkt het EESC dat zijn 
voorstel – in een eerder advies – om een "Europees Vervoersinfrastructuurfonds" op te richten, dat zou 
worden gefinancierd d.m.v. een bescheiden solidariteitsheffing op de in de EU-25 gebruikte brandstoffen, 
nog steeds de moeite van het overwegen waard is, hoewel de accijnzen niet mogen worden verhoogd. De 
heffing zou eventueel kunnen worden beperkt tot de lidstaten die betrokken zijn bij TEN-T projecten. Het 
zou goed zijn de inwerkingtreding van de nieuwe verordening zoveel mogelijk te vervroegen, zodat 
onmiddellijk een begin kan worden gemaakt met de werkzaamheden. Het EESC is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de uitvoeringsbepalingen voor de algemene beginselen door middel van 
een comitéprocedure en niet met een medebeslissingsprocedure vast te stellen. De Commissie dient nog 
wel helderheid te verschaffen over de taken van het "uitvoerend agentschap voor de trans-Europese 
vervoersnetwerken". 

 
– Contactpersoon : Luís Lobo 

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

 
• Financiële bijstand Marco Polo II 

– Rapporteur : de heer LEVAUX (Werkgevers – FR) 
  
– Referenties : COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 
  
– Contactpersoon : Luís Lobo 

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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• Vergunning luchtverkeersleiders  

– Rapporteur : de heer McDONOGH (Werkgevers – IE) 
  

 – Referenties : COM(2004) 473 final – 2004/0146 COD – CESE 
    
– Contactpersoon : Luís Lobo 

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

 
•  Wijziging TSE  

– Rapporteur : de heer CHIRIACO (Werknemers – IT) 
 

– Referenties : COM(2004) 775 final – 2004/0270 COD – CESE  
 
– Contactpersoon : Annika Korzinek  

 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 
• Contingenteringsregeling aardappelzetmeel 

– Rapporteur : de heer KONSTANTINIDIS (Diverse werkzaamheden – CY) 
 

– Referenties : COM(2004) 772 final – 2004/0269 CNS – CESE  
 

– Contactpersoon : Eleonora di Nicolantonio 
 (tel : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

_____________ 
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 71
Type: http:

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu
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Page: 81
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 85
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 85
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

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

Page: 89
Type: http:

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

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

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

Page: 91
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:eco@esc.eu.int
New: mailto:eco@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 97
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