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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 13/04/2005) 

 
 
 

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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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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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  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 



SAMENSTELLING EUROPEES PARLEMENT 

 

9 

Bulletin 10.05.2005 
 

- NL- PE 356.656 

 
VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 

IND/DEM 
UEN 
 

HEALTH AND CONSUMER 13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN     (Stand van zaken op 28.04.2005) 
 
 
 
Indiener  Onderwerp Nr. 

Michl Ebner Uitbreiding en euromunten E-1201/05 

Ioannis Gklavakis Groter nitraatgehalte in aardappels uit Turkije E-1202/05 

Chris Davies Bronbelasting E-1203/05 

Chris Davies Shark finning E-1204/05 

Chris Davies Turkse kolonisten op Cyprus E-1205/05 

Michl Ebner Illegaal gebruik van drijfnetten E-1206/05 

Fiona Hall ACS-suikerproducenten E-1207/05 

Fiona Hall Hervorming suikerordening E-1208/05 

Avril Doyle Identificatie van dierlijk eiwit in diervoeders E-1209/05 

Proinsias De Rossa Bushmeat - ECOFAC E-1210/05 

Proinsias De Rossa Vlees van wilde dieren (bushmeat) - integratie in het 
beleid van het bushmeat-probleem 

E-1211/05 

Proinsias De Rossa Bushmeat en FLEGT E-1212/05 

Ilda Figueiredo Toetreding van China tot de WTO E-1213/05 

Christopher Heaton-Harris Gedragscode voor de leden van het kabinet van de 
Commissie 

P-1214/05 

Hannu Takkula Financiering van de investeringssteun voor de schaars 
bewoonde gebieden in Finland 

P-1215/05 

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi 
Guardans Cambó 

Bouw van een recycleringsfabriek voor vliegtuigen bij het 
vliegveld van Rozas (Lugo, Galicië) 

E-1216/05 

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi 
Guardans Cambó 

Oprichting van een communautaire snelle 
interventiemacht voor rampen op zee 

E-1217/05 

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi 
Guardans Cambó 

Heropening van de onderhandelingen over een 
visserijovereenkomst met het Koninkrijk Marokko 

E-1218/05 

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi 
Guardans Cambó 

Schendingen van de EU-milieuwetgeving in Galicië 
(Spanje) 

E-1219/05 
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Indiener  Onderwerp Nr. 

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi 
Guardans Cambó 

Verwerking van afval van de olieramp met de Prestige E-1220/05 

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi 
Guardans Cambó 

Klacht wegens ecologische kwetsbaarheid van het gebied 
van communautair belang Rio Landro (Galicië) dat is 
opgenomen in het voorstel voor Natura 2000 

E-1221/05 

Georgios Karatzaferis Toename van het narcoticagebruik na 11 september E-1222/05 

Ivo Belet Stimuleren van biobrandstof E-1223/05 

José Ribeiro e Castro Oost-Timor - Coloradokoorts E-1224/05 

Ivo Belet Verlaagd BTW-tarief voor schoenherstelling P-1225/05 

José García-Margallo y Marfil De meubelindustrie in Europa: de nieuwe lidstaten en de 
kandidaat-landen 

E-1226/05 

Georgios Karatzaferis Interventies in de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië door openbare aanklager van het 
Internationaal Strafhof, mevrouw Del Ponte 

E-1227/05 

Christopher Huhne Richtlijn omgevingslawaai E-1228/05 

Avril Doyle Particuliere gezondheidszorg en het Grondwettelijk 
Verdrag 

E-1229/05 

Filip Kaczmarek Rechtstreekse betalingen voor Poolse land- of 
tuinbouwers die wilgen voor energiedoeleinden telen 

E-1230/05 

María Ayuso González Krokodillenvlees P-1231/05 

Nikolaos Vakalis Jaarverslag Onderzoek en Technologie (art. 173 VEG) P-1232/05 

Manolis Mavrommatis Europese afbeeldingenbibliotheek P-1233/05 

Rebecca Harms Radioactieve besmetting in de Europese Unie als gevolg 
van het kernongeluk van Tsjernobyl in 1986 

P-1234/05 

Richard Howitt Tussentijdse WIPO-bijeenkomst van 11-13 april 2005, en 
overdracht tussen jurisdicties van materiaal in een opmaak 
die is aangepast aan slechtzienden 

P-1235/05 

Antonio López-Istúriz White De Balearen, een ultraperifeer gelegen regio E-1236/05 

Antonio López-Istúriz White De Balearen, een ultraperifeer gelegen regio E-1237/05 

Ignasi Guardans Cambó Spoorwegverbinding AVE Madrid-Barcelona E-1238/05 

José Ribeiro e Castro Portugal - Seca E-1239/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

14 

Bulletin 10.05.2005 
 

- NL- PE 356.656 

 
Indiener  Onderwerp Nr. 

Sérgio Marques Actieplan groot nabuurschap - ultraperifere regio's E-1240/05 

Sérgio Marques Studies Europese Commissie over diensten van algemeen 
economisch belang en telecommunicatie - ultraperifere 
regio's 

E-1241/05 

Michl Ebner Onderhandelingen met Kroatië P-1242/05 

Raül Romeva i Rueda Richtlijn van de Europese Unie betreffende diensten op de 
interne markt 

E-1243/05 

Raül Romeva i Rueda Richtlijn van de Europese Unie betreffende diensten op de 
interne markt 

E-1244/05 

Raül Romeva i Rueda Behandeling van stedelijk afvalwater, gemeente Mogán, 
Gran Canaria 

E-1245/05 

Raül Romeva i Rueda Behandeling van stedelijk afvalwater (gemeente Mogán, 
Canarische Eilanden) 

E-1246/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou en 
Stavros Arnaoutakis 

Resultaat van de onderhandelingen over de financiële 
vooruitzichten en het al dan niet in aanmerking komen 
van regio's voor doelstelling 1 in de periode 2007-2013 

E-1247/05 

Kyriacos Triantaphyllides Onteigening van onroerend goed E-1248/05 

Kyriacos Triantaphyllides De huidige situatie van de douane-unie Republiek Cyprus 
- Turkije 

E-1249/05 

Kyriacos Triantaphyllides Het reële aantal Koerdische vluchtelingen die door de 
Turkse regering zijn gerepatrieerd 

E-1250/05 

Kyriacos Triantaphyllides Gebruik van geweld door de Turkse politie E-1251/05 

Theresa Villiers Verduidelijking van de verhouding tussen de bepalingen 
inzake gegevensbescherming en die inzake fraude en de 
bestrijding van witwaspraktijken 

E-1252/05 

Michl Ebner Onjuist gebruik van Natura 2000 E-1253/05 

Michl Ebner De zaak Ante Gotovina E-1254/05 

Erik Meijer Stagnatie van medefinanciering milieuvriendelijk 
verkeersproject Interreg III B nr. 363-EB026 'Mobility 
and Communication' voor partners in drie lidstaten 

E-1255/05 
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Indiener  Onderwerp Nr. 

Erik Meijer Het op korte termijn in het terrein afbakenen van de 
staatsgrens binnen het grondgebied van de voormalige 
federatie Joegoslavië tussen Macedonië en Kosovo 

E-1256/05 

Erik Meijer Het door een Europees bedrijf omploegen van de bodem 
van een voor de Europese trekvogels belangrijk 
winterverblijf en voedselgebied voor de kust van 
Mauritanië 

E-1257/05 

Erik Meijer Uitstel van de voor 17 maart 2005 geplande start van de 
onderhandelingen met Kroatië over toetreding tot de EU 
en negatieve effecten voor vrede en integratie in de 
Balkan 

E-1258/05 

Kyriacos Triantaphyllides Website van de vertegenwoordiging van de Europese 
Commissie in Turkije 

P-1259/05 

Glyn Ford Banen in Gibraltar E-1260/05 

Glyn Ford Defensiebanen in Gibraltar E-1261/05 

Glyn Ford De grens tussen Spanje en Gibraltar E-1262/05 

Glyn Ford Een Europese postzegel E-1263/05 

Erik Meijer Voorbereiding van een gemeenschappelijk standpunt over 
software-patenten op 7 maart 2005 

E-1264/05 

Erik Meijer Voorbereiding van een gemeenschappelijk standpunt over 
software-patenten op 7 maart 2005 

E-1265/05 

Erik Meijer Voorbereiding van een gemeenschappelijk standpunt over 
software-patenten op 7 maart 2005 

E-1266/05 

Erik Meijer Voorbereiding van een gemeenschappelijk standpunt over 
software-patenten op 7 maart 2005 

E-1267/05 

Erik Meijer Voorbereiding van een gemeenschappelijk standpunt over 
software-patenten op 7 maart 2005 

E-1268/05 

Georgios Karatzaferis Informatie over de vervuiling van lucht, wateren en 
bodem op de  Balkan door bommen met verarmd uranium 

E-1269/05 

Chris Davies Schadeloosstelling naar eigen goeddunken op medisch 
gebied 

E-1270/05 

Gabriele Albertini Boete Philip Morris International E-1271/05 

Dorette Corbey Achteruitgang grutto E-1272/05 
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Indiener  Onderwerp Nr. 

Richard Seeber Posten voor Oostenrijkse onderdanen bij de Europese 
instellingen 

E-1273/05 

Georgios Karatzaferis Verklaringen van kanselier Schröder over Skopje en 
Turkije 

E-1274/05 

Panagiotis Beglitis en Nikolaos 
Sifunakis 

Het verdwijnen van een archeologische vindplaats in 
Turkije ten gevolge van de bouw van een stuwdam 

E-1275/05 

Michl Ebner Natura 2000 en plattelandsontwikkeling E-1276/05 

Michl Ebner Verordening plattelandsontwikkeling E-1277/05 

Avril Doyle Wetgeving gebaseerd op artikel 152 van het Verdrag E-1278/05 

Antonio De Poli Uitkeringen E-1279/05 

Philip Claeys Veranderen van godsdienst in Turkije E-1280/05 

Frederika Brepoels Overheidssteun aan SNCF E-1281/05 

Frank Vanhecke Persvrijheid in Turkije E-1282/05 

Frank Vanhecke Informatiebeleid Europese Commissie E-1283/05 

Frank Vanhecke Immuniteit medewerkers EU-agentschappen E-1284/05 

Frank Vanhecke Armeense genocide E-1285/05 

Frank Vanhecke Taalgebruik van Koerdische politici E-1286/05 

Frank Vanhecke EU-financiering Palestijnse Autoriteit E-1287/05 

Zbigniew Kuźmiuk De niet-inachtneming van het criterium voor het 
maximale begrotingstekort door bepaalde lidstaten die 
deel uitmaken van de Economische en Monetaire Unie en 
de consequenties daarvan 

E-1288/05 

Richard Seeber Posten voor Oostenrijkse onderdanen bij de Europese 
instellingen 

E-1289/05 

Georgios Karatzaferis Het negeren door Turkije van internationale 
arrestatiebevelen 

P-1290/05 

Georgios Papastamkos Bestrijding van misleidend statistisch effect in West-
Macedonië 

P-1291/05 

Gay Mitchell Exploitatie van migrerende werknemers P-1292/05 
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Indiener  Onderwerp Nr. 

Georgios Karatzaferis Ontwikkeling rondom het derde communautair bestek E-1293/05 

Georgios Karatzaferis Aanwerving nieuwe controle-organen en consultants voor 
het beheer van het derde communautair bestek in 
Griekenland 

E-1294/05 

Gay Mitchell Middelen van het ESF E-1295/05 

Gay Mitchell Milieudelicten E-1296/05 

Silvana Koch-Mehrin Kosten van de detentie van asielzoekers en van de 
vreemdelingenbewaring van illegaal in een land 
verblijvende buitenlanders 

E-1297/05 

Avril Doyle Identificatie, registratie en tracering van dieren E-1298/05 

Frank Vanhecke Actieplan van Commissie over grondwet/toekomst EU E-1299/05 

Koenraad Dillen Fondsen ontwikkelingshulp voor training strijdkrachten E-1300/05 

Koenraad Dillen Toezicht op Europese bedrijven in Soedan E-1301/05 

Philip Claeys Journalistenprijs 2004 tegen discriminatie, deelnemers uit 
België 

E-1302/05 

Marianne Thyssen Europese landbouwhervorming - toeslagrechten - definitie 
landbouwer 

P-1303/05 

Rebecca Harms Overtreding wettelijke EU-voorschriften voor de gunning 
van opdrachten - overeenkomsten over vuilverbranding 
tussen bestuursdistricten in Niedersachsen en de 
stadsreiniging Hamburg 

E-1304/05 

Georgios Papastamkos Bestuurlijke en programmeringsregio's E-1305/05 

Konstantinos Hatzidakis Correcties aan de operationele programma's van het 
tweede communautair bestek 

E-1306/05 

Konstantinos Hatzidakis Operationele programma's van het tweede communautair 
bestek 

E-1307/05 

Simon Coveney Prijsverschillen tussen software uit de VS en software uit 
de EU 

E-1308/05 

Marianne Thyssen Europees systeem voor de overdracht van studiepunten 
(ECTS) - criteria voor het bekomen van het ECTS-label 
door een onderwijsinstelling 

E-1309/05 
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Indiener  Onderwerp Nr. 

José Salafranca Sánchez-Neyra Steun van de Europese Unie aan processen van 
versterking van de instellingen en de rechtsstaat in derde 
landen 

P-1310/05 

Arlene McCarthy Veiligheid en gezondheid op het werk P-1311/05 

Karin Riis-Jørgensen en Gunnar 
Hökmark 

Depositogaranties/ Europese naamloze vennootschap E-1312/05 

Chris Davies Morecambe Bay E-1313/05 

Sebastiano Musumeci Gemengde vennootschappen met derde landen in de 
visserijsector 

P-1314/05 

José García-Margallo y Marfil Protectionisme van Marokko dat schade berokkent aan de 
keramieksector van Castellón 

E-1315/05 

Margrete Auken Verklaring van de uitvoerend directeur van UNICEF dat 
reproductieve gezondheid voor UNICEF niet relevant is 

E-1316/05 

Mathieu Grosch Discriminatie bij de afgifte van paspoorten in Letland E-1317/05 

Antoine Duquesne Piraterij en namaak in de CD-industrie E-1318/05 

Bart Staes Evaluatie Erasmus Mundus E-1319/05 

Bart Staes Evaluatie Erasmus Mundus E-1320/05 

Bart Staes Oliepijplijn in Slowakije E-1321/05 

Maria Martens Schending van de vrouwenrechten in de Verenigde 
Arabische Emiraten 

E-1322/05 

Koenraad Dillen Toetreding Kroatië en Del Ponte E-1323/05 

Monica Frassoni Verwijdering van asbest in de EU P-1324/05 

Mogens Camre Afschaffing van het EUMC E-1325/05 

Philip Claeys Protocol douane-unie, openstelling Turkse zee- en 
luchthavens voor Cyprus 

E-1326/05 

Cristiana Muscardini Bescherming talen en Europese scholen E-1327/05 

Cristiana Muscardini Overeenkomst VS-EU over rijst E-1328/05 

Roberta Angelilli Juridische erkenning van het beroep van desinfecteur E-1329/05 

Roberta Angelilli Vergunning verkoop plantenziektebestrijdingsmiddelen E-1330/05 

Roberta Angelilli Medische aansprakelijkheid: eventuele schadevergoeding E-1331/05 
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Indiener  Onderwerp Nr. 

Roberta Angelilli Financiering van de bouw van een groot telematisch 
bedrijfspark in de regio Lazio 

E-1332/05 

Frank Vanhecke Ιmport Chinese textielproducten E-1333/05 

Frank Vanhecke Europees strafregister en bescherming privéleven E-1334/05 

Frank Vanhecke EU-import van vlees uit landen in Afrika en Latijns-
Amerika 

E-1335/05 

Kartika Liotard De invoer van niet-goedgekeurde genetisch 
gemodificeerde maïs 

E-1336/05 

Véronique Mathieu Textielsector P-1337/05 

Salvador Garriga Polledo Verkeerd gebruik van communautair geld E-1338/05 

Georgios Karatzaferis Toetreding van Turkije tot de EU E-1339/05 

Georgios Karatzaferis Vervuiling van rivieren in Griekenland E-1340/05 

Georgios Karatzaferis Bescherming van de mozaïeken van het Sinaklooster E-1341/05 

Proinsias De Rossa Myanmar: EU-sancties E-1342/05 

José Ribeiro e Castro Europese wereldtalen - Portugees E-1343/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Marburgvirus E-1344/05 

Pedro Guerreiro Sluiting deel multinational Rohde in Santa Maria da Feira 
(Portugal) 

E-1345/05 

Joost Lagendijk Budgetten Euratom P-1346/05 

Paul Rübig Boekhoudkundig bewijs bij uitvoer en bij leveranties 
binnen de Gemeenschap, onder verwijzing naar vraag E-
1782/04 

E-1347/05 

Diana Wallis Het bleken van tanden E-1348/05 

John Bowis Compensatie voor suiker producerende landen met een 
laag BNP 

E-1349/05 

Robert Atkins Veiligheid van luchthavens E-1350/05 

Georgios Karatzaferis Verzoek aan de Griekse autoriteiten om schrapping van de 
vermelding van het geloof uit de identiteitskaart 

E-1351/05 

Georgios Karatzaferis Verdovende middelen en maatregelen van FYROM E-1352/05 
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Robert Sturdy Raadpleging door de Commissie inzake wijziging van 
richtlijn 91/414/EEG 

P-1353/05 

Heide Rühle Aangekondigde verslagen over de sectorsgewijze 
liberalisatie van de diensten van algemeen belang 

P-1354/05 

Mogens Camre Onderdrukking van Koerden in Turkije E-1355/05 

Hiltrud Breyer Gevolgen van de Seveso II-richtlijn op de ontsluiting van 
nieuwe bouwterreinen binnen bestaande woongebieden ( 
bebouwen van open ruimtes) in Duitsland 

E-1356/05 

Dimitrios Papadimoulis Verzekeringsrechten van politieke vluchtelingen die uit de 
landen van Oost-Europa zijn teruggekeerd naar 
Griekenland 

E-1357/05 

Dimitrios Papadimoulis Het Griekse begrotingstekort E-1358/05 

Dimitrios Papadimoulis Overmatige concentratie van microscopisch kleine 
stofdeeltjes in de atmosfeer van Athene 

E-1359/05 

Georgios Karatzaferis Europese Dag van de vrijheid E-1360/05 

Hiltrud Breyer, Margrete Auken en 
Hélène Flautre 

Geplande handel in eicellen E-1361/05 

Simon Busuttil Visumvereisten door de lidstaten voor reizen naar de VS E-1362/05 

Christopher Huhne Cultuursubsidies E-1363/05 

Christopher Huhne Anti-dumping en zelfbeperking E-1364/05 

Christopher Huhne Anti-dumping en zelfbeperking E-1365/05 

Cristiana Muscardini Sekstoerisme E-1366/05 

Cristiana Muscardini Preventie en opleiding op het gebied van drugs E-1367/05 

Albert Maat Bescherming in het wild gevangen vogels E-1368/05 

Luís Queiró Mercosur E-1369/05 

Luís Queiró Chinese textiel E-1370/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Bijeenkomsten met regering en oppositie E-1371/05 

José Ribeiro e Castro Maandelijkse bijeenkomsten met de oppositie op Cuba E-1372/05 

María Salinas García Ongereguleerde invoer en het niet-naleven van de regels 
bij tomaten van buiten de EU 

P-1373/05 
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Willy Meyer Pleite Saharaanse studenten slachtoffer van repressie in 
Marokko 

E-1374/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Marburgvirus. Verzoek om internationale hulp E-1375/05 

Michl Ebner Verklaringen van commissaris Rehn over Kroatië P-1376/05 

Béatrice Patrie Watertekort en gevolgen voor de landbouw P-1377/05 

Hiltrud Breyer Energiebesparing en milieubescherming in de Europese 
ziekenhuizen 

E-1378/05 

Glyn Ford Vrij verkeer van democratische rechten E-1379/05 

Michl Ebner Verklaringen van commissaris Rehn over de 
geloofwaardigheid van Kroatië 

E-1380/05 

Michl Ebner Verklaringen van commissaris Rehn over de 
samenwerking van Kroatië met het ICTY 

E-1381/05 

Michl Ebner Advies van de Commissie over Kroatië E-1382/05 

Antonio Di Pietro Discriminatie jegens werknemers die op basis van een 
tijdelijk arbeidscontract 

E-1383/05 

Eija-Riitta Korhola Ontwikkeling en financiering van een algemeen 
waarschuwingssysteem via mobiele telefoon 

E-1384/05 

István Pálfi Pre-toetredingskredieten bereiken de lokale regeringen in 
Roemenië niet 

P-1385/05 

Raül Romeva i Rueda Niet-naleving door de Spaanse staat van de richtlijn 
inzake het gebruik van biobrandstoffen 

E-1386/05 

Bill Newton Dunn Gelijke beloning E-1387/05 

Erik Meijer Ontoereikende coördinatie tussen 
spoorwegdienstregelingen en de voor douanecontroles aan 
de buitengrenzen van de EU benodigde tijd waardoor 
treinreizen onnodig lang duren 

E-1388/05 

Erik Meijer Beëindiging van de beperkte toegang van burgers van 
nieuwe EU-lidstaten tot voormalige Joegoslavische 
republieken en van burgers uit die republieken tot de EU 

E-1389/05 

Erik Meijer De schade door langdurig op het land stilstaand 
regenwater als gevolg van de aanleg van wegen en 
spoorlijnen met een dijklichaam van niet-waterdoorlatend 
materiaal 

E-1390/05 
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José Ribeiro e Castro Cuba - Portugese nationale feestdag E-1391/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Italiaanse nationale feestdag E-1392/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Zweedse nationale feestdag E-1393/05 

Frank Vanhecke Groenboek economische immigratie en EWRV E-1394/05 

Frank Vanhecke Studie van integratiebeleid van de oude 15 EU-lidstaten E-1395/05 

Frank Vanhecke Verklaringen Beate Winkler (EWRV) E-1396/05 

Frank Vanhecke Uitbreiding douane-unie EU-Turkije E-1397/05 

Ioannis Gklavakis Nieuw rapport van de VN over de vernietiging van de 
mondiale ecosystemen 

P-1398/05 

David Hammerstein Mintz Project ter verbetering van de toegang tot de haven van 
Mutriku vanaf zee 

E-1399/05 

David Hammerstein Mintz Openbare aanbesteding voor het 
wateroverhevelingsproject Júcar-Vinalopó 

E-1400/05 

Horst Schnellhardt Besteding van middelen uit het Europees Sociaal Fonds E-1401/05 

Manolis Mavrommatis Subsidie voor handel in levende runderen E-1402/05 

Dimitrios Papadimoulis Verkoop op de Griekse markt van bedorven yoghurt E-1403/05 

Gay Mitchell Genetisch veranderde levensmiddelen en gewassen E-1404/05 

Gay Mitchell Afvalbehandeling E-1405/05 

Mary McDonald Milieueffectbeoordeling E-1406/05 

Carl Schlyter Gepland afvalverwerkingscentrum nabij de vanuit 
cultureel oogpunt belangrijke archeologische plaats van 
Dodona 

P-1407/05 

Joachim Wuermeling Invoer van jachtwapens in Tsjechië E-1408/05 

Georgios Karatzaferis Beweringen over gevaarlijke Griekse honing E-1409/05 

Carl Schlyter Omzetting van richtlijn 79/409/EEG E-1410/05 

Richard Corbett Schendingen van de rechten van de mens in Oezbekistan E-1411/05 

Willy Meyer Pleite Behandeling van het afvalwater in de stad Vigo (Galicië - 
Spanje) 

P-1412/05 
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Ursula Stenzel Zevende kaderprogramma onderzoek, technische 
ontwikkeling en demonstratie 

P-1413/05 

Hélène Goudin Terrorismebestrijding P-1414/05 

Willy Meyer Pleite Door de Verenigde Staten verrichte aanhoudingen zonder 
gerechtelijke procedures 

E-1415/05 

Karl von Wogau Uitwisseling van persoonsgegevens voor procedures in 
strafzaken tussen de lidstaten 

E-1416/05 

Richard Seeber Controle op genetisch gemodificeerd zaaizaad E-1417/05 

Dimitrios Papadimoulis Programma's voor herintegratie van verslaafden op de 
arbeidsmarkt 

E-1418/05 

Dimitrios Papadimoulis Kindersterfte en ondervoeding in Irak E-1419/05 

Simon Busuttil Autoverzekeringspremie bij reis per auto naar andere 
lidstaat 

E-1420/05 

Robert Atkins Vuurtorengelden E-1421/05 

Mario Borghezio Akkoord tussen de Italiaanse fiscus en de sportvereniging 
Lazio: overheidssteun in strijd met het beginsel van vrije 
mededinging 

E-1422/05 

Erik Meijer, Sepp Kusstatscher en 
Elly de Groen-Kouwenhoven 

Intimidatie ten nadele van de Roma-meerderheid bij de 
verkiezingen voor de gemeenteraad van Šuto Orizari bij 
Skopje in een mogelijk toekomstige EU-lidstaat 

E-1423/05 

Ilda Figueiredo Beroep op waarborgclausules E-1424/05 

Ilda Figueiredo Steun voor landbouwers die kampen met de gevolgen van 
de droogte 

E-1425/05 

Giuseppe Castiglione Wetsdecreet BGA voor balsamico azijn van Modena P-1426/05 

Jens-Peter Bonde Deense bibliotheekbelasting E-1427/05 

Charles Tannock EU-hulpverlening en financiering door middel van 
leningen aan Cuba 

E-1428/05 

David Martin Welzijn van varkens E-1429/05 

Nirj Deva Abchazië, Zuid-Ossetië en Transdnjestrië E-1430/05 

Nirj Deva Kenia E-1431/05 

Nirj Deva Venezuela E-1432/05 
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Nirj Deva Galapagos-eilanden E-1433/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Invoer van Bt 10-maïs P-1434/05 

Saïd El Khadraoui Emissies fijn stof door dieselvoertuigen P-1435/05 

Evangelia Tzampazi Stopzetting van de bouw van een sport- en cultureel 
centrum dat toegankelijk is voor mensen met een 
handicap, in Thessaloniki 

P-1436/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Uitvoering hergebruiksregeling in Verordeningen (EG) 
2100/94 en 1768/95 

E-1437/05 

Georgios Karatzaferis Verklaringen van de heer Karamanlis over "grote 
bezuinigingen" bij de Griekse overheid 

E-1438/05 

Dimitrios Papadimoulis Overstromingsproblemen met de Evros-rivier E-1439/05 

Charles Tannock en Jacques 
Toubon 

Gedwongen verkoop van land van de Assyrisch 
Christelijke gemeenschap in Bote, Turkije 

E-1440/05 

Jacques Toubon en Charles 
Tannock 

In aanmerking neming van de op 15 december 2004 
aangenomen resolutie over de toetreding van Turkije tot 
de Europese Unie 

E-1441/05 

Roberta Angelilli Belangrijke publicaties van de Commissie worden niet in 
het Italiaans vertaald 

E-1442/05 

Roberta Angelilli Subsidies voor de biologische teelt van watermeloenen E-1443/05 

Saïd El Khadraoui "Cycle beating" of fenomeen van hogere reële emissies 
dan in testcycli 

E-1444/05 

Koenraad Dillen EU-beleid ten aanzien van Zimbabwe E-1445/05 

Koenraad Dillen VN-mensenrechtencommissie en Cuba E-1446/05 

Michael Cashman Geldigheid van paspoorten voor reizen binnen de EU en 
Gemeenschapswetgeving inzake vrij verkeer 

P-1447/05 

Dorette Corbey Het rapen van kievitseieren P-1448/05 

Horst Schnellhardt Warmtebehandeling en verplichting tot etikettering van 
melk 

E-1449/05 

Gay Mitchell Equitable Members Action Group E-1450/05 

Gisela Kallenbach De "Ljulin" autorweg in Bulgarije E-1451/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

25

Bulletin 10.05.2005 
 

- NL- PE 356.656 

 
Indiener  Onderwerp Nr. 

Michael Cashman Discriminatie door Britse lokale overheden met 
betrekking tot de geldigheid van kentekens voor 
voertuigen van invaliden 

E-1452/05 

Mario Borghezio Stortplaats "Basse di Stura" in Turijn E-1453/05 

Glenys Kinnock Birma-dag 2005 P-1454/05 

Phillip Whitehead Gebruik van EU-fondsen voor asfaltering van landbouw- 
en jachtpaadjes 

E-1455/05 

Guido Podestà Regeling invoerrechten voor gedopte rijst en volwitte rijst E-1456/05 

Ilda Figueiredo Uitvoering van het LEADER + programma E-1457/05 

Ilda Figueiredo Steun voor braakliggende terreinen en de organisaties van 
vertegenwoordigers 

E-1458/05 

Ilda Figueiredo Financiering van de metro in Porto E-1459/05 

Ilda Figueiredo Discriminatie van werknemers op boorplatforms E-1460/05 

Proinsias De Rossa Venezuela E-1461/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1462/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1463/05 

Proinsias De Rossa Cyprus E-1464/05 

Phillip Whitehead Schadevergoeding voor letsel als gevolg van het gebruik 
van anti-epileptica 

E-1465/05 

Paulo Casaca Veroordeling door het theocratische Iraanse regime van 
kolonel Hamid Pourmand wegens afvalligheid 

P-1466/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Benaming "Galicische mossel" E-1467/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Handelsovereenkomst EU-Mercosur E-1468/05 

Dimitrios Papadimoulis Interreg III E-1469/05 

Frederika Brepoels CE-markering schrijnwerkerij E-1470/05 

Paulo Casaca Onafhankelijkheid van de Europese Commissie ten 
opzichte van het theocratische regime van Iran 

E-1471/05 

Willy Meyer Pleite EU-subsidies voor de bouw van de externe haven van La 
Coruña (Galicië, Spanje) 

E-1472/05 

Michl Ebner Grenswaarden voor uranium in het drinkwater E-1473/05 
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Dimitrios Papadimoulis Schinias E-1474/05 

Gay Mitchell Mensenrechtensituatie in Eritrea E-1475/05 

Erik Meijer Het door een lidstaat verwijzen naar door de EU 
opgelegde verplichtingen ten aanzien van aanbesteding 
van openbaar stadsvervoer die in werkelijkheid niet 
bestaan 

E-1476/05 

Erik Meijer Voorbereiding in 2005 van onderhandelingen in 2006 
over het verzoek tot EU-lidmaatschap van de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië 

E-1477/05 

Erik Meijer en Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ondershands contract met een in meerderheid Portugees 
consortium voor de aanleg van 188 km van de Trakia-
snelweg tussen het oosten en westen van Bulgarije 

E-1478/05 

Riitta Myller Investeringssteun voor bedrijven op terreinen die onder de 
doelstelling voor regionale concurrentiekracht en 
werkgelegenheid vallen 

E-1479/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Situatie van de Roma in de Europese Unie E-1480/05 

Georgios Karatzaferis Illegale transacties met eigendommen van EU-onderdanen 
in het bezette deel van Cyprus 

E-1481/05 

Michl Ebner Hongaarse minderheid in Roemenië E-1482/05 

Richard Corbett Vernietiging van een door de EU gefinancierd project 
door de Israëlische strijdkrachten 

E-1483/05 

Saïd El Khadraoui Artemis-project E-1484/05 

Kartika Liotard Een mogelijk importverbod voor zeehondenbont op 
nationaal en Europees niveau 

E-1485/05 

Bart Staes Park Bialowieza in Polen E-1486/05 

Bart Staes Verdediging van het dierenwelzijn E-1487/05 

Sophia in 't Veld PNR-Overeenkomst - Verbintenissen VS P-1488/05 

Charles Tannock Recent bezoek van president Mugabe van Zimbabwe aan 
Italië en het Vaticaan voor de begrafenis van de paus - 
EU-reisverbod niet toegepast 

P-1489/05 

Bernat Joan i Marí Grensovergangen in Aragón E-1490/05 

Bernat Joan i Marí New Opera-project E-1491/05 

Karin Jöns Huwelijken met minderjarigen in Griekenland E-1492/05 
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Holger Krahmer Reclameverbod E-1493/05 

Holger Krahmer Procedureel probleem voor charitatieve organisaties bij 
traceerbaarheid van levensmiddelen 

E-1494/05 

Georgios Karatzaferis Restauratie van Akropolis en verlaging van de betrokken 
kredieten 

E-1495/05 

Georgios Karatzaferis Eén op de drie werken in Griekenland uit het 
Cohesiefonds lijdt vertraging 

E-1496/05 

André Brie EU-beleidsmaatregelen voor de zigeunerminderheid E-1497/05 

Richard Corbett Europees welzijnswerk in migratieproblemen van 
kinderen 

E-1498/05 

Marie-Line Reynaud Over de bescherming van de euro tegen valsemunterij 
middels de aanwijzing van Europol als centraal orgaan 
voor de bestrijding van euro-valsemunterij 

E-1499/05 

Claude Moraes Tenuitvoerlegging van het voorstel voor een kaderbesluit 
van de Raad betreffende racistische delicten 

P-1500/05 

John Bowis Anti-bekeringswetgeving in Sri-Lanka P-1501/05 

Bernat Joan i Marí ICT-lessen en -leraren in Spanje E-1502/05 

Claude Moraes Voorstellen tegen ongewenste electronische post E-1503/05 

Antonio Di Pietro Hepatitis C-infectie E-1504/05 

Antonio Di Pietro Discriminatie Italiaanse wet nr. 210/92 E-1505/05 

Silvana Koch-Mehrin Financiële steun in de Europese Unie aan WEED P-1506/05 

Salvador Garriga Polledo Brug over de rivier de Taag in het Spaanse dorp Cedillo E-1507/05 

Salvador Garriga Polledo Beter integratie en coördinatie van de Europese 
wetenschap 

E-1508/05 

Salvador Garriga Polledo Het gelijktrekken van de premies die het overbrengen van 
olijvendroesem moeten tegengaan 

E-1509/05 

David Hammerstein Mintz Milieu-effecten van het M-30-ringwegproject E-1510/05 

André Brie Informatie over de hoogte van de EU-middelen die in het 
kader van specifieke EU-programma's naar Mecklenburg-
Vorpommern zijn gegaan (en aantal projecten) 

E-1511/05 

Dimitrios Papadimoulis Gunning van openbare werken in Griekenland E-1512/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

28 

Bulletin 10.05.2005 
 

- NL- PE 356.656 

 
Indiener  Onderwerp Nr. 

Dimitrios Papadimoulis Automatisering in ziekenhuizen E-1513/05 

Dimitrios Papadimoulis Oliepijplijn Bourgas-Alexandroupoli E-1514/05 

Dimitrios Papadimoulis Werken in Griekenland die uit Cohesiefonds worden 
medegefinancierd 

E-1515/05 

Manolis Mavrommatis Het demografische probleem in de EU E-1516/05 

Raül Romeva i Rueda Export van uitrustingsgoederen voor de fabricage van 
militair materiaal in het buitenland 

E-1517/05 

Claude Moraes Inzet van de EU voor de strijd tegen aids E-1518/05 

Claude Moraes Reactie van de Commissie op het gemeenschappelijk 
rapport van de NGO's over hulpverlening, handel en 
schulden 

E-1519/05 

Bart Staes Regelgeving m.b.t. vrachtluchthavens en 
vrachtluchtverkeer 

E-1520/05 

Ingeborg Gräßle Financiële vooruitzichten: berekeningsgrondslag voor de 
structuurfondsen 

E-1521/05 

Konstantinos Hatzidakis Afslankingsinstituten E-1522/05 

James Allister Onafhankelijke protestante kerken in Eritrea E-1523/05 

James Allister Onafhankelijke protestante kerken in Eritrea E-1524/05 

James Allister Het Ierse belastingstelsel E-1525/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Visserijovereenkomst EU-Marokko P-1526/05 

Marianne Thyssen Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik - contingentering/uitputting van de 
voorraad van geneesmiddelen 

P-1527/05 

Bart Staes Vangst van vinken in Vlaanderen P-1528/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Visserijovereenkomst EU-Marokko E-1529/05 

Thijs Berman en Margrietus van 
den Berg 

Dumping op de wereldmarkt van grootste Europese 
suikeroverschot in 20 jaar 

E-1530/05 

José Ribeiro e Castro China - "Guidelines" E-1531/05 

Andreas Mölzer Gevolgen van de dienstenrichtlijn voor Karinthië P-1532/05 

Roberta Angelilli Omvang van de kosten voor de plenaire vergaderingen 
van het Europees Parlement in Straatsburg 

P-1533/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

29

Bulletin 10.05.2005 
 

- NL- PE 356.656 

 
Indiener  Onderwerp Nr. 

Ilda Figueiredo Subsidie voor het concerns Yazaki P-1534/05 

Richard Seeber Beperking van het vrij verkeer van diensten voor 
ingenieursconsulenten 

E-1535/05 

Roberta Angelilli Omvang van de kosten voor de plenaire vergaderingen 
van het Europees Parlement in Straatsburg 

E-1536/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Overgangsperiode voor het Cohesiefonds E-1537/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Overgangsperiode voor het Cohesiefonds E-1538/05 

Mairead McGuinness Traceerbaarheid van Braziliaans rundvlees E-1539/05 

Mairead McGuinness De lancering van nationale proefprojecten voor de 
hervorming van de staatsinstellingen in Roemenië 

E-1540/05 

Mairead McGuinness Bezorgdheid van de Commissie over genetisch 
gemodificeerde voedingsmiddelen 

E-1541/05 

Michl Ebner Bedrijfsinterne dierentransporten E-1542/05 

Michl Ebner Administratieve vereenvoudiging bij de aanmelding voor 
subsidieprogramma's voor de jeugd 

E-1543/05 

Michl Ebner Nationale prijsverschillen voor het versturen van SMS-
berichten 

E-1544/05 

Gay Mitchell Toekomstig regionaal beleid E-1545/05 

Roberta Angelilli Financiële middelen voor de bescherming van de kleine 
bergdorpen in de Italiaanse provincie Rieti 

E-1546/05 

Erik Meijer Plannen voor fusie tussen Belarus en Rusland in 2006 en 
ondersteuning van het recht van de inwoners van Belarus 
om zich daar in vrijheid over uit te spreken 

E-1547/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Exportsubsidies voor oncontroleerbare transporten van 
levend vee naar Egypte en Libanon en de inmiddels in een 
film van CIWF vastgelegde slechte ervaringen 

E-1548/05 

Erik Meijer Bij voorbaat berusten in het verdwijnen van de staat 
Belarus in 2006 of aanbieden door de EU van 
alternatieven aan de kiezers in dat land 

E-1549/05 

Monica Frassoni Omschakeling "Centrale Mercure" van de ENEL in het 
nationaal park van de Pollino 

P-1550/05 

Ignasi Guardans Cambó Beperkingen van de uitvoer van Spaanse plavuizen naar 
Marokko 

E-1551/05 
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Roberta Angelilli Brief van Eurostat aan de Italiaanse regering E-1552/05 

Roberta Angelilli Bescherming van het Europese culturele erfgoed E-1553/05 

Bogdan Golik Erkenning van de beroepskwalificaties van Poolse 
verpleegsters en vroedvrouwen in het licht van 
ontwerprichtlijn 2002/0061(COD) 

E-1554/05 

Bogdan Golik Afschaffing van de contingentering voor de invoer van 
textielproducten uit China 

E-1555/05 
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33 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
Esko SEPPÄNEN 

 
Statuut van de leden 

 
H-0165/05  

 
Robert EVANS 

 
Windkracht-, golf- en getijdenenergie 

 
H-0167/05  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Vergrijzing in Europa en herziening van de regelingen inzake 
vervroegde pensionering 

 
H-0169/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Jeugdzorginstellingen in Roemenië 

 
H-0172/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Geïmmigreerde Britten staan 'buitenspel' bij referenda over 
het Grondwettelijk Verdrag 

 
H-0174/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Christenen in Turkije 

 
H-0177/05  

 
Gunnar HÖKMARK 

 
EU-lijst van terroristische organisaties 

 
H-0185/05  

 
David MARTIN 

 
Onderhandelingen lidmaatschap Kroatië 

 
H-0186/05  

 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Onderzoek naar de moord op de journalist José Couso, 
Europees burger in Irak 

 
H-0188/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Onderzoek naar de moord op de journalist José Couso in Irak 

 
H-0191/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Onderzoek naar de moord op de Europese journalist José 
Couso in Irak 

 
H-0205/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Onderzoek naar de dood van de journalist José Couso in Irak 

 
H-0216/05  

 
Ignasi GUARDANS 
CAMBÓ 

 
Onderzoek naar de moord op José Couso in Irak 

 
H-0219/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Onderzoek naar de dood van de journalist José Couso 

 
H-0240/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Betrekkingen EU/Andes Gemeenschap 

 
H-0193/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Activiteiten van de geheime diensten 

 
H-0195/05  
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE 
 
 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Onderzoek naar de moord op de journalist José Couso, 
Europees burger in Irak 

 
H-0189/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Geïmmigreerde Britten staan 'buitenspel' bij referenda over 
het Grondwettelijk Verdrag 

 
H-0175/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Bio-ethanol uit suiker 

 
H-0204/05  

 
VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
  
Mevrouw KROES 
 
 
Bart STAES 

 
Mededingingsregels en staatssteun aan de nucleaire sector 

 
H-0164/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Fusies in de sector van de audiovisuele middelen 

 
H-0218/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Staatssteun 

 
H-0245/05  

 
Glyn FORD 

 
WK-kaartjes 

 
H-0269/05  

 
De Heer DIMAS 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Verwerking toxische en gevaarlijke afvalstoffen in 
Griekenland 

 
H-0163/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Naleving van de nitratenrichtlijn 

 
H-0173/05  

 
De Heer REHN 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Status van Kosovo 

 
H-0178/05  

 
David MARTIN 

 
Hervormingen van de rechtspraak in Bulgarije 

 
H-0187/05  

 
Anna HEDH 

 
Recht van vrouwen op werk in Turkije 

 
H-0210/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Bouw en openstelling van drie kerncentrales in Turkije 

 
H-0213/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Onderzoek naar de moord op de journalist José Couso in Irak 

 
H-0192/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Onderzoek naar de moord op de Europese journalist José 
Couso in Irak 

 
H-0206/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Onderzoek naar de dood van de journalist José Couso in Irak 

 
H-0217/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Onderzoek naar de dood van de journalist José Couso 

 
H-0241/05  
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OVERZICHT VRAGENUUR 

APRIL 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 
 

 
41 

 
16 

 
25 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
de heer SCHMIT 
 

 
 
Commissie 
 

 
 

63 

 
 

17 

 
 

46 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

0 
 

 
 

0 

 
mevrouw FERRERO WALDNER 
mevrouw KROES 
de heer DIMAS 
de heer REHN 

 
Totaal 

 
104 

 
33 

 
71 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 
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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 

 
112 

 
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 

 
30 

 
03/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey 
BLOOM en Patrick LOUIS 

 
60e verjaardag van de bevrijding van Warschau 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
32 

 
04/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Singapore 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
26 

                                                      
1  Situatie op 14.04.2005 
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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 

 
47 

 
06/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 

 
Veroordeling van de pedofilie 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
96 

 
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 

 
28 

 
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 

 
26 

 
09/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS en Neena GILL 

 
Het erkennen van het godsdienstige belang van het 
hakenkruis 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
16 

 
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 
 

 
27 

 

 
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 

 
26 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

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

 
Endometriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
64 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick GAUBERT, Timothy 
KIRKHOPE en Luis Francisco 
HERRERO-TEJEDOR 

 
over de 3e verjaardag van de gijzeling van Ingrid  
Betancourt et de Clara Rojas 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
16 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle DE SARNEZ en Bernard 
LEHIDEUX 

 
over de erkenning van slavenhandel als misdaad tegen 
de mensheid 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
32 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE en 
Hannes SWOBODA 
 

 
over de verwerping van de benoeming van Paul  
Wolfowitz tot  President van de Wereldbank 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
26 
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17/2005 

 
359.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH en 
Sylwester CHRUSZCZ 

 
Teruggave  van het schilderij "Madonna met kind van 
Lucas Cranach de Oudere aan de stad Glogow 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
15 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER en Paul 
RÜBIG 

 
over de te stellen prioriteiten bij de medefinanciering 
van duurzame trans-Europese vervoersnetwerken  
(TEN-T) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
35 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
en Koenraad DILLEN 

 
over het voornemen van commissaris Louis Michel om 
middelen bestemd voor ontwikkelingssamenwerking te 
gebruiken voor militaire doeleinden 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
12 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline LUCAS 
en  Miguel PORTAS 

 
over exportrestituties voor levend vee naar derde 
landen 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
62 
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 
 
Naam 

 
Betreft 

 
Commissie 

 
atum 

 
Proc. 
 

Duff Andrew (ALDE) 
 

Hoe het Europees 
Parlement zijn 
goedkeuring hecht aan 
de Europese Commissie 
 

AFCO (P) 
 

20/04/2005 2005/2024(INI) 

Belder Bastiaan 
(IND/DEM) 
 

Vooruitzichten voor de 
handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China 
 

AFET (A) 
 

30/03/2005 2005/2015(INI) 

Fotyga Anna Elzbieta 
(UEN) 
 

Strijd tegen de 
georganiseerde misdaad 

AFET (A) 
 

30/03/2005 2005/0003(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Basisbezoldiging en 
vergoedingen van 
personeelsleden van 
Europol 
 

BUDG (A) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Berès Pervenche (PSE) 
 

Benoeming directielid 
ECB (de heer Lorenzo 
BINI SMAGHI) 
 

ECON (P) 
 

11/04/2005 2005/0802(CNS) 

Lulling Astrid (EVP-
ED) 
 

Niet-financiële 
kwartaalrekeningen 
institutionele sector 
 

ECON (P) 
 

29/03/2005 2003/0296(COD) 

Ettl Harald (PSE) 
 

Wijzigingen met 
betrekking tot 
jaarrekeningen van 
bepaalde 
ondernemingsvormen en 
geconsolideerde 
rekeningen 
 

ECON (A) 
 

07/03/2005 2004/0250(COD) 
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Naam 

 
Betreft 

 
Commissie 

 
atum 

 
Proc. 
 

Starkevičiūtė Margarita 
(ALDE) 
 

Wijziging van de 
richtlijn inzake de 
oprichting van naamloze 
vennootschappen 
alsmede het behoud en 
de wijziging van hun 
kapitaal 
 

ECON (A) 
 

07/03/2005 2004/0256(COD) 

Del Turco Ottaviano 
(PSE) 
 

Communautaire 
statistieken over 
inkomen en 
leefomstandigheden (EU 
- SILC) 
 

EMPL (P) 
 

15/03/2005 2005/0004(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

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

ENVI (P) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Trakatellis Antonios 
(EVP-ED) 
 

Gevaarlijke stoffen 
(ftalaten) en veiligheid 
van speelgoed 
 

ENVI (P) 
 

20/04/2005 1999/0238(COD) 

Bauer Edit (EVP-ED) 
 

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

FEMM (A)
 

17/03/2005 2005/2008(INI) 

Gibault Claire (ALDE) 
 

Programma "Cultuur 
2007" (2007-2013) 
 

FEMM (A)
 

17/03/2005 2004/0150(COD) 

Zappalà Stefano (EVP-
ED) 
 

Erkenning 
beroepskwalificaties 

IMCO (P) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 
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Naam 

 
Betreft 

 
Commissie 

 
atum 

 
Proc. 
 

Medina Ortega Manuel 
(PSE) 
 

Wijziging inzake de 
rechtsbescherming van 
ontwerpen of modellen 
 

IMCO (A) 
 

18/04/2005 2004/0203(COD) 

Chichester Giles (EVP-
ED) 
 

Overeenkomst inzake 
wetenschappelijke en 
technologische 
samenwerking 
EG/Mexico 
 

ITRE (P) 
 

17/03/2005 2004/0274(CNS) 

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) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Financiële middelen 
bestemd voor de 
ontmanteling van 
kerncentrales 
 

ITRE (P) 
 

15/03/2005 2005/2027(INI) 

Brejc Mihael (EVP-ED) 
 

Licht grensverkeer aan 
de terrestrische 
buitengrenzen der 
lidstaten 
 

LIBE (P) 
 

12/04/2005 2005/0006(COD) 

Coelho Carlos (EVP-
ED) 
 

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

LIBE (P) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 
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Naam 

 
Betreft 

 
Commissie 

 
atum 

 
Proc. 
 

Klamt Ewa (EVP-ED) 
 

Overeenkomst 
EG/Republiek Albanië 
inzake de overname van 
personen die zonder 
vergunning op het 
grondgebied verblijven 
 

LIBE (P) 
 

12/04/2005 2004/0033(CNS) 

Chmielewski Zdzisław 
Kazimierz (EVP-ED) 
 

Visbestanden in de 
Oostzee, de Belten en 
Øresund 
 

PECH (P) 
 

30/03/2005 2005/0014(CNS) 

Freitas Duarte (EVP-
ED) 
 

Uitgebreider 
samenwerkingsverband 
voor ultraperifere regio's 
 

PECH (A) 
 

13/04/2005 2004/2253(INI) 

Fernandes Emanuel 
Jardim (PSE) 
 

Landbouw in 
ultraperifeer gelegen 
gebieden van de Unie 
 

REGI (A) 
 

14/03/2005 2004/0247(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

De toekomst van de 
textiel- en 
kledingindustrie na 2005 
 

REGI (A) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Sudre Margie (EVP-ED) 
 

Basisrichtsnoeren voor 
een duurzaam Europees 
toerisme 
 

REGI (A) 
 

14/03/2005 2004/2229(INI) 

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) 
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Naam 

 
Betreft 

 
Commissie 

 
atum 

 
Proc. 
 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Bevestigingspunten voor 
veiligheidsgordels 
 

TRAN (P) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap 
en Georgië inzake 
bepaalde aspecten van 
luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

15/03/2005 2005/0009(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Akkoord EG/Libanon 
over bepaalde aspecten 
van luchtvaartdiensten 
 

TRAN (P) 
 

15/03/2005 2005/0012(CNS) 

De Veyrac Christine 
(EVP-ED) 
 

Informatieverstrekking 
aan passagiers over 
identiteit van de 
feitelijke 
luchtvaartmaatschappij 
 

TRAN (P) 
 

15/03/2005 2005/0008(COD) 

Evans Robert (PSE) 
 

Rechten van personen 
met beperkte mobiliteit 
tijdens vliegreizen 
 

TRAN (P) 
 

05/04/2005 2005/0007(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(EVP-ED) 
 

Zitplaatsen en 
hoofdsteunen in 
motorvoertuigen 
 

TRAN (P) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (EVP-ED) 
 

Europese 
mededingingsregels 
voor het vervoer over 
zee 
 

TRAN (P) 
 

15/03/2005 2005/2033(INI) 
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
Verslagen en mededelingen 
 
 
Betreft 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 
 

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

ITRE 
 

COM(2004)0863 

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 en het Europees 
Parlement: Europees groei-initiatief - Haalbaarheidsverslag 
over een EU-leninggarantie-instrument voor TEN-
vervoersprojecten 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

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

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0076 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad: Een raamwerk voor de ontwikkeling van de 
betrekkingen met de Russische Federatie op het gebied van het 
luchtvervoer 
 

TRAN 
 

COM(2005)0077 

Mededeling van de Commissie: Een communautair 
burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van de Volksrepubliek 
China  - versterking van samenwerking en openstelling van 
markten 
 

TRAN 
 

COM(2005)0078 

Mededeling van de Commissie: Ontwikkeling van de agenda 
voor het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap 
 

TRAN 
 

COM(2005)0079 

Groenboek over het toepasselijke recht en de rechterlijke 
bevoegdheid in echtscheidingszaken 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0082 
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Betreft 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 
 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement:  Verslag betreffende de toepassing van artikel 37 
van het Euratom-Verdrag, Juli 1994 - december 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2005)0085 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Betere regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0097 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de toepassing van de postrichtlijn (Richtlijn 
97/67/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0102 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Verslag over de werking van het systeem van 
vroegtijdige waarschuwing en maatregelen van het 
communautaire netwerk voor epidemiologische surveillance en 
beheersing van besmettelijke ziekten (Beschikking 
2000/57/EG) in 2002 en 2003 
 

ENVI 
 

COM(2005)0104 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de nationale strategieën voor de vermindering 
van de naar stortplaatsen over te brengen biologisch 
afbreekbare afvalstoffen, overeenkomstig artikel 5, lid 1, van 
Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen 
 

ENVI 
 

COM(2005)0105 

Mededeling van de Commissie: Bouwen aan de EOR van 
kennis voor groei 

ITRE 
BUDG 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0118 

Mededeling van de Commissie: Herstructureringen en 
werkgelegenheid - Anticiperen op en begeleiden van 
herstructureringen met het oog op de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid: de rol van de Europese Unie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0120 
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Betreft 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 
 

* 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 

* 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 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication on Better Regulation for Growth and Jobs in 
the European Union - Minimising administrative costs imposed 
by legislation - Detailed outline of a possible EU Net 
Administrative Cost Model 
 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0175 

* Commission staff working document : Annex to the 2003 
Report on phare and the pre-accession instruments for Cyprus, 
Malta and Turkey Country sections & additional information 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0273 

* Commission staff working paper  Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" - Country Report Armenia 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0285 

* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Azerbaijan 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0286 

* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Egypt 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0287 

* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Georgia 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0288 
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* Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Lebanon 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0289 

* Commission staff working document : Annex to the 
communication on risk and crisis management in agriculture 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0320 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - European initiative for growth EU loan 
guarantee instrument for TEN-Transport projects 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)0323 

* Commission staff working paper : Annex to the Green Paper 
on applicable law and jurisdiction in divorce matters 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0331 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication on the implementation of the EU Forestry 
Strategy 
 

AGRI 
ENVI 
 

SEC(2005)0333 

* Commission staff working paper on the development of the 
second generation Schengen information system (SIS II) 
December 2004 Progress Report 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0338 

* Commission staff working paper on the development of the 
visa information system (VIS) 2004 Progress Report 
(submitted to the European Parliament and the Council in 
response to the obligation of Article 6 of the Council Decision 
No. 2004/512/EC of 8 June 2004) 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0339 
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* Document de travail des services de la Commision : Annexe 
au rapport sur l'application de l'article 37 du Trait Euratom, 
juillet 1994 à décembre 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

SEC(2005)0343 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission "Better Lawmaking 2004" pursuant to 
Article 9 of the Protocol on the application of the principles of 
subsidiarity and proportionality (12th Report) 
 

JURI 
 

SEC(2005)0364 

* Commission staff working document : Women and Science : 
Excellence and Innovation - Gender Equality in Science 
 

FEMM 
ITRE 
 

SEC(2005)0370 

* Commission staff working document : Principles for an EU 
contribution to the Global Fund to Fight HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria (GFATM) with a view to the 
2006/2007 Replenishment Process 
 

DEVE 
ENVI 
 

SEC(2005)0374 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-
Garantie - Alarmsysteem nr. 11/2004 en nr. 12/2004 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0383 

* Commission Staff Working Paper - Annex to the Report on 
the application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as 
amended by Directive 2002/39/EC) 
 

TRAN 
 

SEC(2005)0388 
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* Commission staff working document : Annex to the report 
on the operation of the early warning and response system of 
the community network for the epidemiological surveillance 
and control of communicable diseases (decision 2000/57/ec) 
during 2002 and 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0394 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission to the Council and the european 
Parliament on the national strategies for the reduction of 
biodegradable waste going to landfills pursuant to article 5(1) 
of directive 1999/31/EC on the landfill of waste 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0404 

* Commission staff working paper: Administrative 
preparations for enlargement: an analysis 
 

AFET 
JURI 
 

SEC(2005)0417 

* Commission staff working paper : Progress towards the 
Lisbon objectives in education and training 
 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0419 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals - The 
European Union's contribution - Impact assessment 
 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0452 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission  Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals 
Financing for Development and Aid Effectiveness EU follow - 
up to the Barcelona Commitments and operationalisation of the 
Monterrey consensus 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0453 
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* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals 
Financing for Development and Aid Effectiveness Impact 
assessment 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0454 

* Commission staff working document Annex to the 
Communication from the Commission - Policy Coherence for 
Development Accelerating progress towards achieving the 
Millennium Development Goals - Impact assessment 

DEVE 
AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
PECH 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0455 

* Commission staff working document : EU Report on 
Millennium Development Goals 2000 - 2004 EU contribution 
to the review of the MDGs at the UN 2005 High Level Event 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0456 

* Commission staff working paper : New Sources of Financing 
for Development : A Review of Options 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ECON 
 

SEC(2005)0467 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission on the preparedness of 
Serbia and Montenegro to negotiate a Stabilisation and 
Association Agreement with the European Union 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0478 
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* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Tenth anniversary of the euro-
mediterranean partnership : A work programme to meet the 
challenges of the next five years 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0482 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Tenth anniversary of the euro-
mediterranean partnership : A work programme to meet the 
challenges of the next five years 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0483 

* Document de travail de la Commission : 
Ajustements techniques à la proposition de la 
Commission pour le cadre financier pluriannuel 
2007-2013 

BUDG 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
REGI 
AGRI 
PECH 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0494 

* Commission staff working document : Annual 
report and work plan of the European Forum for the 
Prevention of Organised Crime 2004 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0524 

* Commission staff working paper : Report of the 
European Commission on the Development, 
Validation and Legal Acceptance of Alternative 
Methods to Animal Tests in the Field of Cosmetics 
(2004) 
 

ENVI 
INTA 
 

SEC(2005)0525 

 
 
*  Deze documenten zijn niet beschikbaar in het Nederlands 

______________ 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
33/05 
 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de heren Marinitch en Bandajevski 

Brussel, 1 april 2005 
 
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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34/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het verloop 
 van de verkiezingen in Zimbabwe 

Brussel, 5 april 2005 
 
De Europese Unie neemt nota van de parlementsverkiezingen die op 31 maart 2005 in Zimbabwe zijn 
gehouden. De Europese Unie stelt vast dat zij niet is uitgenodigd om de verkiezingen waar te nemen. 
De Europese Unie heeft goede nota genomen van het streven van Zimbabwe om zich te voegen naar de 
beginselen en richtsnoeren van de SADC inzake de verkiezingen en van de inzet van de SADC in dit 
verband. 
 
Er was sprake van enige verbeteringen in het verloop van de verkiezingen in vergelijking met de vorige en 
Zimbabwe heeft een aantal technische wijzigingen in het verkiezingskader aangebracht om de beginselen en 
richtsnoeren van de SADC te eerbiedigen. 
 
Desondanks is de Europese Unie bezorgd over een reeks ernstige tekortkomingen die in het Zimbabwaanse 
kiesstelsel zijn geconstateerd. De Europese Unie spreekt voorts bedenkingen uit met betrekking tot het 
klimaat waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Deze laatste constateringen komen bovenop de meer 
algemene en nog verontrustender constateringen betreffende de situatie van de mensenrechten. 
 
Op grond van deze beoordeling en het onderzoek naar de toepassing van de internationale normen terzake 
kan de EU niet concluderen dat de verkiezingen vrij en democratisch zijn geweest. 
 
Het herstel van de democratie en de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en het treffen van 
maatregelen waarmee in de dringende humanitaire behoeften van de bevolking wordt voorzien, blijven in 
Zimbabwe derhalve essentiële vereisten. 
 
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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35/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Somalië 
Brussel, 7 april 2005 

 
De EU dringt er bij alle partijen binnen en buiten de overgangsinstellingen met klem op aan de 
vijandelijkheden en gewapende confrontaties op alle fronten onmiddellijk te staken en de dialoog weer op te 
nemen als grondslag voor consensus en compromis. 
 
De EU wijst er nadrukkelijk op dat inclusiviteit en verzoening nog steeds de twee pijlers van het 
vredesproces zijn en als zodanig onmiddellijk moeten terugkeren aangezien de instellingen een 
overgangskarakter hebben en de besluitvorming consensueel en compromissoir moet blijven. Een gebrek aan 
consensus over belangrijke aangelegenheden zoals veiligheid en hervestiging zal alleen leiden tot 
verdeeldheid waardoor het welslagen van de vredesconferentie onder auspiciën van de IGAD wordt 
ondermijnd en het vertrouwen van de internationale gemeenschap in de prille overgangsinstellingen wordt 
aangetast. In dit verband mag het onverdroten zoeken naar consensus niet worden belemmerd door 
onredelijke voorwaarden of onbuigzaamheid. 
 
De EU herinnert eraan dat haar bereidheid het overgangsproces te steunen ingegeven is door de inclusieve 
aanpak die geleid heeft tot een succesvolle afsluiting van de nationale verzoeningsconferentie in Somalië. 
 
De EU pleit voor een onmiddellijke dialoog tussen alle betrokken partijen binnen de overgangsinstellingen, 
opdat de Raad van ministers en het Parlement een akkoord kunnen bereiken over een nieuw alomvattend 
voorstel betreffende hervestiging en veiligheid, dat de volgende elementen kan bevatten: 
 
a. Herziening van het plan van Mogadishu via overleg en opneming van de operationele onderdelen 
daarvan in een inclusief nationaal hervestigingsplan van de federale overgangsregering. In dit verband moet 
absoluut worden gezorgd voor onafhankelijke monitoring en verificatie van de vorderingen in alle 
uitvoeringsstadia, ook wat de vooruitzichten van ontwapening, demobilisatie en reïntegratie betreft. 
 
b. Conclusies van de 24e zitting van de IGAD-raad van ministers over Somalië van 19 maart 2005 
inzake de eerste fase van de inzet van de IGASOM; volgens de EU moet deze eerste fase voldoende lang zijn 
en moet zij uitgaan van modaliteiten die voor alle partijen aanvaardbaar zijn, alsook van de noodzaak 
Somalische veiligheidstroepen op te leiden. De EU moedigt aan de planning voort te zetten op grond van een 
gecoördineerd AU-kader. 
c. Voorstellen voor tijdelijke operationele vestigingsplaatsen voor de overgangsinstellingen totdat de 
veiligheidssituatie in de hoofdstad adequaat geregeld is, met inachtneming van de punten van zorg van alle 
partijen. 
 
d. Planning van een staakt-het-vuren en wederzijdse terugtrekking in het gehele land. 
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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36/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Guinee-Bissau 
Brussel, 8 april 2005 

 
De Europese Unie schaart zich volledig achter de verklaring van de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad 
van 31 maart waarin wordt erkend dat de afgelopen maanden in Guinee-Bissau vooruitgang is geboekt, in het 
bijzonder inzake het verkiezingsproces en het economisch en budgettair beheer. 
 
De Europese Unie stelt nogmaals dat zij steun wil verlenen aan een vreedzaam en vrij verkiezingsproces dat 
leidt naar presidentsverkiezingen op 19 juni 2005. Tevens steunt de EU de niet aflatende inspanningen van 
Guinee-Bissau om te komen tot vrede, politieke stabiliteit en duurzame ontwikkeling, waarvan de 
hervorming van de veiligheidssector een belangrijk onderdeel is. In dit verband benadrukt de EU het belang 
van de rondetafelconferentie van donorlanden die in oktober 2005 moet plaatsvinden. 
 
Tevens geeft de Europese Unie uiting aan haar groeiende bezorgdheid over recente politieke ontwikkelingen 
in het land, in het bijzonder het besluit van Kumba Yalá, die de steun heeft van de PRS-partij, om zich 
kandidaat te stellen voor de komende presidentsverkiezingen op 19 juni. Dit besluit, dat ingaat tegen het 
overgangshandvest, dat is ondertekend in aanwezigheid van internationale waarnemers zoals de EU, 
ECOWAS en de VN, evenals zijn recente in het openbaar gedane radicale uitlatingen en zijn oproepen tot 
maatschappelijke en politieke onrust, kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de inspanningen van de 
autoriteiten van Guinee-Bissau en de goede resultaten die zij in het lopende politieke en militaire 
overgangsproces hebben bereikt, ernstig ondermijnen. 
 
De Europese Unie moedigt alle belanghebbenden in Guinee-Bissau aan zich nogmaals uit te spreken voor 
verzoening teneinde te voorkomen dat het overgangsproces ontspoort en ervoor te zorgen dat het land de 
kringloop van politieke conflicten kan doorbreken. 
 
De EU blijft de primordiale rol van de VN steunen en roept de relevante regionale organisaties, zoals de 
CPLP en ECOWAS, op om Guinee-Bissau actief te blijven helpen bij het verwezenlijken van politieke 
stabiliteit. 
 
De EU memoreert de conclusies van het overleg uit hoofde van artikel 96 en wijst daarbij met name op de 
toezegging om opnieuw tot een onafhankelijke rechterlijke macht en civiele controle op de strijdkrachten te 
komen en democratische verkiezingen te organiseren. 
 
In dit verband spreekt de EU haar ernstige bezorgdheid uit over de onmisbare risico's van een toenemende 
sfeer van straffeloosheid, die verband houdt met politiek gemotiveerde gewelddadigheden die tijdens crises 
in het verleden zijn gepleegd, en zij benadrukt dat deze ontwikkeling wordt gezien als een van de 
grondoorzaken van de voortdurende instabiliteit in het land.  
 
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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37/05 
 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Gemeenschappelijk Standpunt 
2005/149/GBVB van de Raad van 21 februari 2005 houdende wijziging van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2004/423/GBVB tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar 

Brussel, 8 april 2005 
 
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, verklaren dat zij de doelstellingen 
onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/149/GBVB van de Raad van 21 februari 2005 
houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/423/GBVB tot verlenging van de beperkende 
maatregelen tegen Birma/Myanmar. 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. 
 

__________________ 
 

38/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de recente 
 ontwikkelingen in Ecuador  

Brussel, 22 april 2005 
 

De Europese Unie blijft ernstig bezorgd over de instabiele politieke en sociale situatie in Ecuador. 
 

De Europese Unie betreurt dat er tijdens de recente manifestaties doden zijn gevallen en doet een oproep tot 
de regering en de politieke krachten om een vreedzame, op consens berustende en door onderhandelingen 
overeengekomen oplossing te vinden voor de huidige crisis, teneinde een snelle terugkeer tot de normale 
constitutionele situatie mogelijk te maken. 
 
De Europese Unie vraagt dat alles in het werk wordt gesteld om het democratische proces en de 
overheidsinstellingen te versterken met inachtneming van het recht en de fundamentele vrijheden en 
overeenkomstig het beginsel van de scheiding der machten. 
 
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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39/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Togo 
Brussel, 25 april 2005 

 
Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen in Togo, die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van 
het land, doet de Europese Unie een dringend beroep op alle partijen om deze verkiezingen correct en in alle 
kalmte te laten verlopen. In dit verband is zij bezorgd over de spanningen die zich tijdens de voorbereiding 
op de verkiezingen hebben voorgedaan en die tot een verslechtering van het politieke klimaat in Togo 
hebben geleid. 
 
De Europese Unie roept tevens alle politieke krachten en instellingen van Togo op de 
verantwoordelijkheidszin en openheid aan de dag te leggen om de burgers in alle rust en transparantie 
vrijelijk hun stem uit te laten brengen, en zo geloofwaardige verkiezingen mogelijk te maken. 
 
De Europese Unie hernieuwt haar steun aan de inspanningen van de ECOWAS inzake bemiddeling in en 
follow-up van het verkiezingsproces, die plaatsvinden in het kader van het akkoord dat de meerderheid en de 
oppositie op 28 februari onder auspiciën van president Tandja hebben gesloten 
. 
De Europese Unie zal het verloop van de verkiezingsverrichtingen voor, tijdens en na de stemming 
aandachtig volgen en haar toekomstige standpunten bepalen in het licht van al deze elementen. 
 
De Europese Unie acht het van belang dat de Togolese regering zich houdt aan de 22 verbintenissen die zij in 
het kader van het overleg uit hoofde van artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou is aangegaan op het 
stuk van herstel van de democratie en eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. 
 
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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40/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Togo 
Brussel, 29 april 2005 

 
Het voorzitterschap spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de ontwikkelingen in Lomé en in de rest van 
Togo, na de verkiezingen van 24 april. Het prijst het Togolese volk, dat ondanks moeilijke omstandigheden 
aan de stembusgang heeft deelgenomen. 
 
Het voorzitterschap veroordeelt de huidige golf van geweld met klem en doet een dringend beroep op alle 
partijen om de rust te herstellen. In dit verband roept het de veiligheidstroepen op hun ordehandhavingstaak 
te vervullen met strikte eerbiediging van de mensenrechten, teneinde wandaden tegen de bevolking te 
voorkomen. 
 
Het voorzitterschap dringt er bij de leiders van alle politieke krachten en van de burgerlijke en militaire 
instellingen op aan van het grootst mogelijke verantwoordelijkheidsgevoel blijk te geven, de weg van 
nationale verzoening in te slaan en een geslaagde overgang te verwezenlijken. 
 
 
 

_______________ 
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 

Brussel, 14 april 2005 
 
 

ZITTING VAN 
6 EN 7 APRIL 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 WALLSTRÖM, vice-voorzitter van de Europese Commissie. 
Tijdens haar toespraak en de daarop volgende discussie werd gesproken over de interinstitutionele 
betrekkingen, participatieve democratie en het communicatiebeleid. 
Mevrouw WALLSTRÖM heeft onder andere voorgesteld om de cultuur van samenwerking tussen de 
Commissie en het EESC te versterken. Het EESC moet meer invloed uitoefenen op de voorstellen van de 
Commissie, alsook op de ideeën en de wetgeving. Deze grotere inbreng dient te worden geformaliseerd in 
het nieuwe samenwerkingsprotocol waarover de twee instellingen momenteel onderhandelen. Daarnaast 
heeft de commissaris de belangrijke rol van het Comité benadrukt, m.n. bij de consolidatie van de groei- en 
werkgelegenheidsstrategie. Volgens haar is voor het Comité een sleutelrol weggelegd bij het overbrengen 
van Europese boodschappen naar specifieke doelgroepen. Daarom vormt het een belangrijke spil in de 
algemene communicatiestrategie van de Europese Unie, zoals die zich momenteel ontwikkelt. Mevrouw 
WALLSTRÖM heeft ook voorgesteld om conferenties van het maatschappelijk middenveld te houden en het 
EESC uitgenodigd om het concept van participatieve democratie mee in te vullen.  
 
 
1. STRUCTUURFONDSEN EN SECTORALE ONTWIKKELING 
 
• Fondsen (algemene bepalingen) 
– Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers – FR) 

 
− Referenties: COM(2004) 492 def.– 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 

http://www.cese.europa.eu
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− Hoofdpunten:  
De voorgestelde verordening vormt een adequaat technisch en financieel raamwerk voor het toekomstige 
cohesiebeleid en is erop gericht dit beleid af te stemmen op de grote strategische doelstellingen van de Unie. 
Het Comité is echter van oordeel dat dit raamwerk beter moet aansluiten bij de prioriteiten, omdat anders het 
gevaar bestaat dat de programma's niet kunnen worden uitgevoerd als gevolg van de discrepantie tussen de 
omvang van de beschikbare middelen en de doelstellingen die ermee moeten worden bereikt. 
 
Het Comité heeft bezwaren tegen het voorstel van de Commissie om de keuze van de selectiecriteria en van 
de te ondersteunen regio's aan de lidstaten zelf over te laten. Het is ook van oordeel dat de lokale actoren veel 
te weinig inspraak krijgen.  
 
Verder heeft het nog kritiek op de bepalingen met betrekking tot de invoering van één enkel fonds, de 
stroomlijning van het gedecentraliseerde beheer en het decommitteren van niet-uitgegeven middelen. 
Daarentegen staat het positief tegenover de voorstellen met betrekking tot het opstellen van een "nationaal 
kaderdocument", de toepassing van het additionaliteitsbeginsel, het differentiëren van de steunpercentages en 
het verlenen van steun via globale subsidies. Wat de voorstellen met betrekking tot de samenwerking tussen 
de publieke en de particuliere sector betreft pleit het voor een diepgaande impactanalyse. Het is van oordeel 
dat absoluut moet worden voorkomen dat de particuliere sector op den duur minder belangstelling gaat tonen 
en uiteindelijk misschien zelfs helemaal afhaakt. 
 
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00  32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Cohesiefonds 
− Rapporteur: SILVA (Diverse werkzaamheden – PT) 

 
− Referenties: COM(2004) 494 def. – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Hoofdpunten:  

Het Comité staat achter de keuze van de Commissie om zich in dit voorstel voor een verordening 
betreffende het Cohesiefonds te beperken tot de hoofddoelstellingen en de voornaamste bepalingen 
inzake toepassing en toegang. 
 
Om de convergentiedoelstelling sneller en op een doeltreffendere manier te bereiken, zou de Commissie 
volgens het Comité met de lidstaten moeten samenwerken. 
 
Het Comité verzoekt de Commissie om het nut van de voorwaarden inzake een buitensporig 
overheidstekort nauwgezet af te wegen tegen de doelstellingen van de landen die steun ontvangen uit dit 
fonds. 
 
Ten slotte dringt het Comité erop aan dat het Cohesiefonds meer middelen krijgt. 

 
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
– Rapporteur: MATOUSEK (Werknemers – CZ) 

 
− Referenties: COM(2004) 495 def. – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
− Hoofdpunten:  

Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie voor een brede aanpak heeft gekozen. 
 
Het is met name verheugd dat de Commissie de EFRO-steun wil reserveren voor de prioriteiten die zijn 
vastgesteld tijdens de toppen van Lissabon en van Göteborg; 
 
Het is ook van oordeel dat het bevorderen van O&TO, innovatie en ondernemerschap een hoge prioriteit 
moet krijgen, met name om de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. 
 
Het Comité staat ook volledig achter de voorstellen ten behoeve van de Europese territoriale 
samenwerking, een aspect dat z.i. nog meer aandacht zou moeten krijgen. 

 
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00  32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) 
– Rapporteur: NOLLET (Werknemers – BE) 

 
− Referenties: COM(2004) 496 def. – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Hoofdpunten:  

Volgens het Comité zou het interessant kunnen zijn om lokale en regionale sociaal-economische actoren 
uitdrukkelijk bij de oprichting van een EGGS te betrekken. 
 
Het schaart zich achter het Commissievoorstel en de daarmee beoogde doelstellingen. 
Het vindt het echter jammer dat niets expliciets wordt bepaald over de deelname van de sociale partners 
aan de toezichtsystemen. 

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

 
• Europese industriedistricten 
– Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 374/2005 
 
– Hoofdpunten:  
Het Comité hoopt dat een Europees platform voor districten wordt opgericht, dat een programmakader zou 
moeten uitwerken. 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Het vindt dat moet worden nagedacht over de communautaire erkenning van de Europese netwerken van op 
kennis gebaseerde metadistricten, teneinde een soort Europees consortium in het leven te roepen dat de 
ondernemingsgeest en maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten stimuleren, evenals de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten, acties op het gebied van levenslang leren en grensoverschrijdende 
partnerschappen. 
 
Tot slot is het van mening dat de opgedane ervaring met districten en de huidige focus op de op kennis 
gebaseerde metadistricten, uitstekende mogelijkheden bieden voor: 
 
− groei van de werkgelegenheid; 
− het verbeteren van de sociale verhoudingen op de arbeidsmarkt; 
− het vergroten van de beroepscapaciteiten van werknemers, op alle niveaus; 
− het verbeteren van de veiligheid en hygiëne op de arbeidsplaats; 
− het ontwikkelen en uitbreiden van ethische en milieucertificaten (ISO 14.000 en EMAS); 
− het oplossen van de problemen i.v.m. de kredietverlening en de impact van Bazel II; 
− het verbeteren van de kwaliteit en het commercieel succes van in Europa gefabriceerde producten; 
− het ondersteunen en uitbreiden van de exportmogelijkheden; 
− het vergroten van de greep van de arbeid, arbeiders en ondernemingen op de bureaucratie. 
 
In dit verband acht het Comité het wenselijk dat op basis van onderhavig advies een openbare hoorzitting 
wordt georganiseerd, waaraan zal kunnen worden deelgenomen door bestaande districten en betrokken 
organisaties op de verschillende territoriale niveaus. 

 
– Contactpersoon:  João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Toerismebeleid van de EU na de uitbreiding  
– Rapporteur: MENDOZA (Werknemers – ES) 
 
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 375/2005 
 
– Hoofdpunten: 
Het Comité beschouwt toerisme als een economische sector en branche die van cruciaal belang is voor de 
daadwerkelijke eenwording van de EU-25 en die zich op duurzame wijze, in de ruimste zin van het woord, 
moet ontwikkelen teneinde een effectieve bijdrage te leveren aan de sociale samenhang van Europa.  
 
De nieuwe lidstaten zien toerisme als een ideaal middel om economische ontwikkeling tot stand te brengen, 
die de inkomensverschillen tussen de oude en nieuwe lidstaten van de Unie kunnen helpen verkleinen. Hun 
grote diversiteit op het gebied van cultuur, erfgoed en natuur betekent een verrijking van zowel de vraag naar 
als het aanbod van toerisme in binnen- en buitenland. 
 
De uitbreiding met nieuwe lidstaten zal volgens het Comité een positieve invloed hebben op de toekomst van 
de toerismesector, vooral indien het Europese toerismemodel de beginselen van duurzaamheid in acht neemt. 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 

 

67

Bulletin 10.05.2005 
 

- NL- PE 356.656 

 
Eén van de voorstellen die het Comité graag goedgekeurd zou zien en aan de instanties van alle lidstaten zou 
willen voorleggen, is dat er een grootscheepse voorlichtingscampagne wordt opgezet over de rol van 
toerisme als strategische branche voor Europa. 
 
– Contact: Nemesio Martinez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
• MEDIA 2007 
– Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 

 
 – Referenties: COM(2004) 470 def. – 2004/0151 COD – CESE 380/2005 

 
– Hoofdpunten: 
 
Het Comité is zeer te spreken over het initiatief van de Commissie, waarin diverse van zijn in eerdere 
adviezen geformuleerde voorstellen en aanbevelingen grotendeels zijn overgenomen. 
 
Het vindt dat bepaalde aspecten niet voldoende uit de verf komen in het nieuwe voorstel van de Commissie. 
Het pleit ervoor: 

 
− meer initiatieven te ontplooien om concentraties te voorkomen die schadelijk zijn voor pluralisme en 

diversiteit, 
− de complementariteit en samenhang met de overige vormen van steunverlening van de Gemeenschap 

die onderdeel zijn van een gemeenschappelijke strategie, te verzekeren, 
− prioriteit te geven aan m.n. technologische ontwikkeling, innovatie en transnationale circulatie, 
− de toegang van het publiek tot het Europees audiovisueel patrimonium duurzaam te verbeteren via 

onderlinge verbindingen op Europees niveau,  
− een passende en systematische evaluatie van de steunverlening te maken, teneinde de beschikbare 

financiële middelen optimaal aan te wenden, 
− Europese films binnen en buiten Europa beter te promoten door systematisch informatie te verstrekken 

over festivals. 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
2. WERKGELEGENHEID EN ONDERWIJS 
 
• Rol van het maatschappelijk middenveld bij voorkomen van zwartwerk 
− Rapporteur: HAHR (Werkgevers – SE) 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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− Referentie: initiatiefadvies – CESE 385/2005 
 
− Hoofdpunten: 
Het Comité is ermee ingenomen dat de Raad middels een resolutie de discussie over zwartwerk een nieuwe 
impuls wil geven. Tegelijkertijd stelt het vast dat de Commissie in 2003 het initiatief heeft genomen tot een 
breed opgezet onderzoek naar zwartwerk in de uitgebreide Unie. Volgens het Comité zouden de volgende 
punten nader onderzocht en in acht moeten worden genomen: 
 

• Het moet aantrekkelijker worden om werk officieel aan te melden en effectieve sancties moeten 
worden toegepast.  

 
• Vrouwen verkeren vaak in een kwetsbare positie als het gaat om zwartwerk tegen lage lonen. 

Hun situatie moet beter in kaart worden gebracht om gerichte maatregelen te kunnen nemen. 
 
• De overheden hebben de taak de immigranten duidelijk op hun rechten en plichten te wijzen, 

erop toe te zien dat ze toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt en hun alle kans te geven 
gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen; van sommige mensen worden de papieren 
gestolen of in beslag genomen om hen te dwingen om hun "overtocht" terug te betalen. 

 
• De regelgeving voor (vooral nieuwe) ondernemingen moet worden veranderd ter verlichting van 

de administratieve lasten. Personen die een bedrijf opstarten, moeten weten welke 
maatschappelijke eisen aan het runnen van een bedrijf worden gesteld (arbeidsrecht, sociale 
zekerheid voor personeel e.d.). 

 
• Er moet een brede op producenten en consumenten gerichte voorlichtingscampagne op touw 

worden gezet om duidelijk te maken hoe schadelijk zwartwerk is voor de inkomsten van de staat 
en voor het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen. 

 
• De effectieve controle door de bevoegde overheidsinstanties moet worden opgevoerd, o.a. door 

een grotere strafvervolgingscapaciteit en samenwerking tussen alle betrokken instanties. 
 
• Er moet een uitgebreide studie worden uitgevoerd om aan het licht te brengen welk verband er 

bestaat tussen belastingen en bijdragen enerzijds en de omvang van zwartwerk anderzijds.  
 
• Ondernemingen uit EU-lidstaten moeten er rekening mee houden dat er bepaalde derde landen 

zijn die de hand lichten met de algemeen gangbare normen op het gebied van sociale 
verantwoordelijkheid. 

 
• Het is zaak ervoor te zorgen dat de Europese werkgelegenheidsstrategie geïmplementeerd wordt; 

een goed functionerende arbeidsmarkt met volledige werkgelegenheid en kwalitatief 
hoogwaardige arbeidsplaatsen is het middel bij uitstek om zwartwerk tegen te gaan. 

 
− Contactpersoon: Torben Bach Nielsen 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit - Progress  
– Rapporteur: GREIF (Werknemers – AT) 

 
– Referenties: (COM(2004) 488 def.) – CESE 386/2005 
 
− Hoofdpunten: 

Het Comité is over het algemeen ingenomen met onderhavig voorstel van de Commissie, hoewel het een aantal 
bedenkingen heeft bij enkele punten. 

 
De opmerkingen betreffen met name: a) de behoefte aan meer samenhang met andere communautaire 

beleidsterreinen, b) de financiële middelen, die moeten worden uitgebreid, en de verdeling ervan, die onlangs 
nauwkeuriger werd bepaald, c) betere toegang en bruikbaarheid voor eindgebruikers ondanks de 
rationalisering door de Commissie, d) transparantie en participatie in het programma-comité, en e) 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld op nationaal en Europees niveau. 
 
− Contactpersoon: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18– e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
• Kwaliteitsborging in het onderwijs 
 Rapporteur: SOARES (Werknemers – PT) 

 
− Referenties: COM(2004) 642 def. – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
− Hoofdpunten:  
De vereiste van onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit is van fundamenteel belang met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie van Lissabon. Het Comité wijst in dit verband 
nogmaals op het belang van een grotere mobiliteit van studenten en werknemers voor de ontwikkeling van 
de kennismaatschappij in Europa. Versterkte mobiliteit kan cruciaal zijn voor de totstandkoming van een 
Europese arbeidsmarkt en een meer concurrerende kennismaatschappij.  
 
De ontwerpaanbeveling is een stap in de goede richting. De onderlinge erkenning van kwalificaties en 
diploma's is een vereiste om de mobiliteitsdoelstelling ten volle te kunnen verwezenlijken. Zulks impliceert 
dat op Europees niveau efficiënte en coherente mechanismen worden opgezet, die moeten openstaan voor 
alle betrokkenen. Van bijzonder belang in dit verband is de uitwerking van methoden voor 
kwaliteitsbeoordeling en accreditatie van het hoger onderwijs in Europa.  
 
Wel wil het Comité erop wijzen dat deze beoordelingsmechanismen, die ontegensprekelijk van groot belang 
zijn voor de verbetering van de kwaliteit en de geloofwaardigheid van het hoger onderwijs, niet al te sterk 
mogen worden afgestemd op de onmiddellijke marktbehoeften. Het hoger onderwijs werkt immers met 
langetermijndoelstellingen en moet vooruit kijken; fundamenteel onderzoek is prioritair.  
 
Ook beklemtoont het Comité dat de financiering van het hoger onderwijs cruciaal is voor de verwezenlijking 
van de hoofddoelstellingen. Het zou onaanvaardbaar zijn dat bepaalde instellingen voor hoger onderwijs 
geen gebruik kunnen maken van de organisaties voor kwaliteitsborging en accreditatie omdat hun financiële 
armslag onvoldoende is.  
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Om de doelstellingen i.v.m. onderlinge erkenning te bereiken, zijn de volgende twee punten van cruciaal 
belang:  
 
− de kwaliteitsborgingssystemen mogen niet verplicht worden gesteld; de belangrijkste betrokkenen, in 

hoofdzaak de docenten en de directies, moeten akkoord gaan met de invoering van een dergelijk 
systeem; kwaliteitsborging moet in de eerste plaats gericht zijn op de verbetering van het hoger 
onderwijs in de lidstaten; 

− de instellingen voor hoger onderwijs moeten over de nodige middelen beschikken om de bevordering, 
ondersteuning en uitvoering van de kwaliteitsmethoden en –technieken te financieren; participatie van 
de betrokkenen zelf is onontbeerlijk. 
 

Deze punten dienen dan ook uitdrukkelijk te worden opgenomen in de tekst van de aanbeveling aan de 
lidstaten. 
 
− Contactpersoon: Stefania Barbesta 

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
3. INTERNE MARKT 
 
• Prioriteiten voor de interne markt 2005-2010 
– Rapporteur: CASSIDY (Werkgevers – UK) 
 
– Referentie: vervolg van initiatiefadvies – CESE 376/2005 
  
– Hoofdpunten: 
De Commissie zou er zich in haar werkzaamheden vooral op moeten toeleggen om bestaande Europese 
voorschriften te vereenvoudigen en te consolideren, en de onderlinge samenhang te verbeteren, zodat 
volledig van de mogelijkheden van de interne markt kan worden geprofiteerd. 
 
Het Comité is van mening dat de lidstaten het belangrijkste obstakel voor de voltooiing van de interne markt 
vormen. Sommige zijn traag met de omzetting en in andere lidstaten gaat deze met teveel details gepaard, 
hetgeen tot weerstand ten aanzien van de interne markt en de EU leidt. Weer andere lidstaten liggen dwars 
door bijv. een verbod uit te vaardigen op grensoverschrijdende overnames van financiële instellingen als 
banken. Ook zijn er lidstaten die hun staatsbedrijven grensoverschrijdende overnames toestaan, maar daarbij 
niets van wederkerigheid willen weten. De beschikbaarheid van nagenoeg ongelimiteerde middelen voor 
staatsbedrijven in sommige landen vormt een mededingingsdistorsie en de Commissie heeft daar tot op 
heden in wezen nog niets aan gedaan. 
 
– Contactpersoon: Jean-Pierre Faure  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
• Distributiesector – tendensen en gevolgen voor landbouwers en consumenten 
– Rapporteur: ALLEN (Diverse werkzaamheden – IE) 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 

 

71

Bulletin 10.05.2005 
 

- NL- PE 356.656 

 
– Reférentie: initiatiefadvies – CESE 381/2005 
 
– Hoofdpunten: 
In dit initiatiefadvies komt de toenemende concentratie in de distributie van voedingsmiddelen aan de orde 
en wordt een algemene analyse gemaakt van de (eventuele) gevolgen hiervan voor de diverse betrokkenen 
(consumenten, personeel van de supermarkten, landbouwers en leveranciers). Daarbij worden de volgende 
trends en problemen aangestipt: 
 
• Het prijsbeleid van grote distributeurs, die voortdurend streven naar lagere prijzen, lijkt op korte termijn 

gunstig, maar kan op lange termijn aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de voedselkwaliteit, de 
keuze van de consument en het milieu. 
 

• Het personeel van grootwinkelbedrijven is in de regel vrouwelijk en nauwelijks geschoold. Vaak werkt 
het in deeltijd. Hoewel de specifieke werkomstandigheden in supermarkten aan mensen die studeren of 
een gezin hebben goede mogelijkheden bieden om in deeltijd te werken, kunnen ze ook tot uitbuiting en 
slechte salarissen leiden. Het is van groot belang dat deeltijdwerkers niet gediscrimineerd worden. 
 

• In het advies wordt ingegaan op de verschillen tussen de aan landbouwers, de leverancier, en de door de 
consument betaalde prijzen. De conclusie luidt dat er een trend is om lagere prijzen te betalen aan de 
producent, terwijl de consument niet minder betaalt voor het eindproduct in de supermarkt, d.w.z. dat de 
winstmarge voor de supermarkten stijgt. Dit heeft zwaardere arbeids- en levensomstandigheden voor de 
landbouwers en andere leveranciers tot gevolg. Door agressief prijsbeleid en verkoop onder de kostprijs 
komen zij onder grotere druk te staan. 

 
Hoewel grootwinkelbedrijven meerdere voordelen bieden voor de economie en aan de consumenten, is het 
erg belangrijk dat de lidstaten en de Commissie zich bewust zijn van mogelijke problemen en de gepaste 
maatregelen nemen. De conclusies van het advies luiden als volgt: 
 
• Het is zaak dat er meer transparante informatie beschikbaar komt over de opbouw van de prijzen en de 

winstmarges van detailhandelaars, leveranciers (voedselverwerkers) en primaire producenten. 
• De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat er in hun regio's daadwerkelijk sprake is van concurrentie. 
• In het mededingingsrecht moet goed worden gekeken naar de definitie van "algemeen belang", waarin 

ook andere aspecten dan prijzen en marktwerking een plaats moeten hebben. 
 
– Contact: Annika Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• B2B-e-markten 
– Rapporteur: LAGERHOLM (Werkgevers – SE) 
 
– Referenties: COM(2004) 479 def. – CESE 377/2005 
 
– Hoofdpunten: 
Het Comité maakt over de bevordering van het vertrouwen in elektronische business-to-businessmarkten 
(B2B-e-markten) de volgende opmerkingen: 
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− Over het algemeen wordt in de Commissiemededeling op de juiste manier een aantal belangrijke 

vraagstukken omtrent de aanvaarding van e-markten behandeld. 
 
− Het moet echter niet bij deze ene Mededeling blijven, er is meer actie nodig. Daarnaast is het tot op 

zekere hoogte begrijpelijk dat de markt enigszins wantrouwig staat tegenover e-zakendoen. Vooral de 
meer geavanceerde vormen daarvan (zoals B2B-e-markten) verschillen sterk van de traditionele manier 
van handeldrijven van het MKB. 

 
− Grensoverschrijdende e-handel brengt weer andere, grotere obstakels met zich mee. 
 
– Contactpersoon: Nemesio Martinez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• PRISM 2004 (WIM) 
– Rapporteur: SHARMA (Werkgevers – UK) 
 
– Referentie: Informatief rapport – CESE 835/2004 fin 
 
– Hoofdpunten: 
Het Comité is van oordeel dat de doeltreffendheid van de databank PRISM moet worden verbeterd en de 
inhoud ervan moet worden aangepast aan de verwachtingen van de mogelijke gebruikers. De databank moet 
afgestemd zijn op trends en prioriteiten van de interne markt. 
 
Er is een actieplan opgesteld om PRISM bij te werken en de rol van het Comité te versterken en zichtbaarder 
te maken. Dit actieplan (business plan) omvat doelstellingen voor de korte, de middellange en de lange 
termijn, met een tijdpad om vooruitgang te kunnen meten. 
 
Er zijn nu gezamenlijke inspanningen nodig om financiële en andere middelen vrij te maken voor PRISM, 
zodat de databank een prominente plaats kan gaan innemen en aan de oorspronkelijke doelstelling kan gaan 
beantwoorden. Met de toetreding van de nieuwe lidstaten is de tijd rijp om de website uit te breiden en te 
consolideren. 
 
– Contact: Jean-Pierre Faure  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
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4. MILIEU- EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 
• LIFE+ 
– Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
– Referenties: COM(2004) 621 def. – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
– Hoofdpunten: 
Het Comité is verheugd over de aanpak waarbij het milieubeleid in alle overige beleidsterreinen wordt 
geïntegreerd, aangezien de bescheiden middelen uit het LIFE programma op zich niet toereikend zijn om de 
milieubescherming in de EU verder te ontwikkelen. 
 
Desondanks is het van mening dat het voorstel van de Commissie en de algehele discussie die momenteel 
over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 wordt gevoerd een serieuze bedreiging kunnen 
vormen voor het welslagen van het LIFE-programma in de toekomst. In de eerste plaats is er geen enkele 
garantie dat milieuzaken voortaan daadwerkelijk uit andere begrotingen zullen worden gefinancierd. Met de 
voorgenomen overdracht van bevoegdheden aan de lidstaten geeft de EU een weliswaar bescheiden, maar 
uiterst effectief instrument uit handen. Het Comité eist dan ook dat de innovatieve aspecten van LIFE-Milieu 
en LIFE-Natuur worden gehandhaafd door ze onder te brengen in een door de Commissie zelf te beheren 
steunfonds. 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 
• Europees register verontreinigende stoffen 
– Rapporteur: SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers – ES) 

 
– Referenties: COM(2004) 634 def. – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 
 
− Contactpersoon: Annika Korzinek  
 (Tel.: 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Voorverpakte producten 
– Rapporteur: SHARMA (Werkgevers – UK) 
 
– Referenties: COM(2004) 708 def. – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
  
– Hoofdpunten: 

Volgens het Comité biedt de nieuwe richtlijn meer mogelijkheden voor innovatie, marktonderzoek en 
ontwikkeling, met meer keuzemogelijkheden en een grotere variëteit voor de consumenten als gevolg. 
 
Het is er ook mee ingenomen dat de regelgeving inzake de metrologische hoeveelheid binnenkort wordt 
herzien; dit is een absolute prioriteit voor de bescherming van de consumenten en de Europese industrie. 
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Toch kunnen sommige consumenten worden verward door de te grote variatie aan verpakkingsmaten, en 
door verpakkingen die misschien niet als bedrieglijk kunnen worden bestempeld maar die toch de indruk 
wekken een grotere inhoud te bevatten. 
 
Het is absoluut zaak dat de doelstellingen van de richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval 
worden gerealiseerd, ongeacht het feit of de maten worden gereguleerd. 

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

 
• Levensmiddelenadditieven en zoetstoffen 
– Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden – UK) 

 
– Referenties: COM(2004) 650 def. – 2004/0237 COD – CESE 384/2005 

 
− Contactpersoon: Annika Korzinek  
  (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• Gevaarlijke stoffen – c/m/r 
– Rapporteur: SEARS (Werkgevers – UK) 
 
– Referenties: COM(2004) 638 def. – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Hoofdpunten: 
Het staat achter de voorgestelde beperkingen inzake het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde 
stoffen en preparaten.  
 
Net als het geval was met de vorige wijzigingen op Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreurt het Comité 
evenwel dat niet-gerelateerde producten in één enkele tekst worden ondergebracht. In andere 
omstandigheden zou zulks er toe kunnen leiden dat voortdurend specifieke wijzigingen moeten worden 
aangebracht om de tekst aan de externe omstandigheden aan te passen.  
 
– Contact: João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 63
Type: http:

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu
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Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: http:

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