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

22/05 Reimbursement of taxi fares 
 
23/05 Verzekering persoonlijke draagbare computers van de leden 
 
24/05 Afbakening van rokerszones in de gebouwen van het Parlement in Brussel en Straatsburg 
 

 26/05 Kapsalon in de gebouwen van het Parlement in Straatsburg 
 
 
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het College van Quaestoren: 
 

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

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

____________________ 
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT 
 
 
 

BEËINDIGING MANDAAT IN HET EUROPEES PARLEMENT 
VAN EEN ITALIAANS LID 

 
 
 
In de vergadering van 9 mei 2005 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van 
 

de heer Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT) 
 
in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. 
 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met 
ingang van 2 mei 2005. 
 
 

___________ 
 

 
BEËINDIGING MANDAAT IN HET EUROPEES PARLEMENT 

VAN EEN BRITS LID 
 
 
 
In de vergadering van 11 mei 2005 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van 
 
 

mevrouw Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK) 
 
 
in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. 
 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met 
ingang van 11 mei 2005. 
 

__________ 
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BEËINDIGING MANDAAT IN HET EUROPEES PARLEMENT 
VAN EEN BRITS LID 

 
 
 
In de vergadering van 11 mei 2005 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van 
 
 

de heer Christopher HUHNE (ALDE/UK) 
 
 
in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. 
 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met 
ingang van 11 mei 2005. 
 

__________ 
 
 
 
 

BEËINDIGING MANDAAT IN HET EUROPEES PARLEMENT 
VAN EEN ITALIAANS LID 

 
 
 
In de vergadering van 25 mei 2005 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van 
 
 

mevrouw Mercedes BRESSO (PSE/IT) 
 
 
in een functie die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. 
 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met 
ingang van 25 mei 2005. 
 

__________ 
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING 
VAN EEN BRITS LID HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 
 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 25 mei 2005 kennisgenomen van de 
verkiezing van 

 
 

mevrouw Sharon Margaret BOWLES 
 
 

 
ter vervanging van de heer Christopher HUHNE (ALDE/UK),  met  ingang van 12 mai  2005. 
  

____________________ 
 
 
 
 

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING 
VAN EEN BRITS LID IN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 
 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 25 mei 2005 kennisgenomen van de 
verkiezing van 

 
 

de heer Syed Salah KAMALL 
 
 

 
ter vervanging van mevrouw Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK),  met  ingang van 12 mai  2005. 
  

____________________ 
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING 
VAN EEN ITALIAANS LID IN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 
 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 25 mei 2005 kennisgenomen van de 
verkiezing van 

 
 

de heer Vincenzo LAVARRA 
 
 

 
ter vervanging van de heer Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT), met  ingang van 24 mai  2005. 
  

____________________ 
 
 
 

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING 
VAN EEN ITALIAANS LID IN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 
 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 25 mei 2005 kennisgenomen van de 
verkiezing van 

 
 

de heer Giovanni RIVERA 
 
 

 
ter vervanging van mevrouw Mercedes BRESSO (PSE/IT), met  ingang van 25 mai  2005. 
  

____________________ 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN     (Stand van zaken op 30.05.2005) 
 
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

Panagiotis Beglitis Subsidie uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
voor de provincie Evros, voor de schade ten gevolge van 
de overstromingen in februari 

P-1556/05 

Giusto Catania Bescherming en financiële ondersteuning van inheemse 
druivenrassen in de Siciliaanse provincie Trapani 

P-1557/05 

David Hammerstein Mintz CIA-vliegtuigen P-1558/05 

David Hammerstein Mintz Milieueffecten van de lozing van riolering in het meer van 
Albufera 

E-1559/05 

Raül Romeva i Rueda en David 
Hammerstein Mintz 

Invoer van genetisch gemodificeerd Bt-10-zaad E-1560/05 

Jens-Peter Bonde Geschenken aan de commissarissen E-1561/05 

Brice Hortefeux Mensenhandel E-1562/05 

Dan Jørgensen Dierenvervoer naar het Midden-Oosten E-1563/05 

Richard Seeber Discriminatie van Duitse native speakers bij kennisgeving 
van vacatures op Europees niveau 

E-1564/05 

Alyn Smith Schotse visteeltindustrie E-1565/05 

Frank Vanhecke Lijst van terroristische organisaties buiten de EU E-1566/05 

Frank Vanhecke Bijdrage EG/EU voor Europese scholen E-1567/05 

Frank Vanhecke Bijdrage lidstaten voor Europese scholen E-1568/05 

Frank Vanhecke Diverse ontvangsten van Europese scholen E-1569/05 

Frank Vanhecke Bijdrage van niet-communautaire organisaties voor 
Europese scholen 

E-1570/05 

Frank Vanhecke EU-agentschappen en officiële talen EU E-1571/05 

Frank Vanhecke Rechten van Palestijnse vrouwen E-1572/05 

Frank Vanhecke 'Goede praktijken' bij uitwijzing uitgeprocedeerde 
asielzoekers en illegalen 

E-1573/05 

Georgios Karatzaferis Medegefinancierde werken in Griekenland en initiatieven 
van nieuwe Griekse regering 

P-1574/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Locatieregister in de Duitse wet inzake genetische 
modificatie 

E-1575/05 

Agnes Schierhuber Regeling inzake de coëxistentie van conventionele en 
genetisch gemodificeerde organismen 

E-1576/05 

Ioannis Gklavakis Gevaarlijk vismeel E-1577/05 

Georgios Karatzaferis Gevaar van terugvordering van aan Griekenland 
toegekende communautaire subsidies 

E-1578/05 

Georgios Karatzaferis Griekse studenten uit Noord-Epirus - Ontzegging van 
toegang tot het hoger onderwijs in Griekenland 

E-1579/05 

Georgios Karatzaferis Verklaringen van de personen die belast zijn met het 
beheer van het derde communautair bestek in Athene 

E-1580/05 

Georgios Karatzaferis Beursschandaal in Griekenland E-1581/05 

Bart Staes Verdeling landbouwsubsidies E-1582/05 

Bart Staes Verdeling landbouwsubsidies E-1583/05 

Dimitrios Papadimoulis Antibiotica in yoghurt E-1584/05 

Manuel Medina Ortega Praktijken bij de Commissie: willekeurige afwijzing van 
een kandidatuur 

E-1585/05 

Marie-Noëlle Lienemann Etikettering van wagens E-1586/05 

Charles Tannock Moord op onschuldige schoolkinderen in Gambia in april 
2000 

E-1587/05 

Giovanni Pittella Europese wetgeving inzake volksgezondheid E-1588/05 

Mario Borghezio Censuur op de film "Submission": een schending van de 
vrijheid van kunstzinnige expressie 

E-1589/05 

Mario Borghezio Censuur op de film "Submission": een schending van de 
vrijheid van kunstzinnige expressie 

E-1590/05 

Cecilia Malmström Equatoriaal-Guinea E-1591/05 

Mathieu Grosch Taaleisen bij sollicitatieprocedures E-1592/05 

Rebecca Harms EFRO-steun voor bouwproject in Cuxhaven/Duhnen E-1593/05 

Ingo Friedrich, José García-
Margallo y Marfil en Joachim 
Wuermeling 

EU-richtlijnen die van toepassing zijn op de 
speelgoedindustrie 

E-1594/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Cristiana Muscardini Risico verspreiding nieuwe virussen E-1595/05 

Thomas Ulmer Luchtzuiverheidrichtlijn 1999/30/EG P-1596/05 

Panagiotis Beglitis Beschermingsmaatregelen tegen de import van 
textielproducten uit China 

P-1597/05 

Michael Cramer Richtlijn 2003/97/EG "Dodehoekspiegel" bij 
vrachtwagens - haalbare alternatieven voor de aanpassing 
van de huidige wetgeving 

E-1598/05 

Michl Ebner Harmonisering van de wetgeving inzake kansspelen op 
Europees niveau 

E-1599/05 

Ilda Figueiredo Invoer van illegaal gekapt hout E-1600/05 

José García-Margallo y Marfil Investeringen in O&O in de lidstaten P-1601/05 

Ari Vatanen Plaatsing van uitlaten onder auto's P-1602/05 

Manuel Medina Ortega Belastingharmonisering en bescherming van de burger E-1603/05 

Manuel Medina Ortega Belastingharmonisering en bescherming van de burger E-1604/05 

Hynek Fajmon Gesubsidieerde uitvoer van boerderijdieren naar derde 
landen 

E-1605/05 

Margrete Auken Grenswaarden voor dioxine in zalm E-1606/05 

Glyn Ford Aanduiding "eerlijke handel" E-1607/05 

Glyn Ford Hotelbrand in Parijs E-1608/05 

Caroline Jackson en anderen Grote apensoorten E-1609/05 

Marco Pannella Zevende Kaderprogramma - onderzoek embryonale 
stamcellen 

E-1610/05 

Luis de Grandes Pascual Sociale steun in de lidstaten P-1611/05 

Corien Wortmann-Kool Het schakelindicatielichtje, een zinvol technisch middel 
om het brandstofverbruik en de CO2-emissies van 
personenauto's te verminderen? 

P-1612/05 

Bernhard Rapkay Subsidiabiliteit van participatiefondsen door het 
meerjarenprogramma voor ondernemingen en 
ondernemerschap 

E-1613/05 

Konstantinos Hatzidakis Voorstellen voor communautaire programma's van 
Griekse regio's 

E-1614/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

 Vraag geannuleerd E-1615/05 

Matteo Salvini Waarnemingspost tegen racisme en vreemdelingenhaat P-1616/05 

Raül Romeva i Rueda Alternatieven voor de gasfabrieken van Granadilla en 
Arinaga op de Canarische Eilanden 

E-1617/05 

Mathieu Grosch Cabotage - verplaatsing van zetels van ondernemingen E-1618/05 

Stavros Arnaoutakis Statistisch effect en landen van "doelstelling 1" E-1619/05 

Rebecca Harms Overeenkomst voor het overbrengen van radioactief afval 
tussen Hongarije en Rusland 

E-1620/05 

Antonio De Poli Nee tegen wijziging van kaderwet 266/91 en de kortingen 
op de financiering van het vrijwilligerswerk 

E-1621/05 

Antonio De Poli Nee tegen wijziging van kaderwet 266/91 en de kortingen 
op de financiering van het vrijwilligerswerk 

E-1622/05 

Karin Riis-Jørgensen Veiligheidsventielen voor schepen P-1623/05 

Íñigo Méndez de Vigo De onderwijsstelsels in de lidstaten P-1624/05 

Dimitrios Papadimoulis Mediaconcentraties P-1625/05 

Daniel Cohn-Bendit Toegang tot vergelijkende onderzoeken van EPSO voor 
Turks-Cyprioten 

P-1626/05 

Christine De Veyrac Handel in textielwaren P-1627/05 

Charlotte Cederschiöld Burgerschap en burgerlijke stand P-1628/05 

Renato Brunetta Herhaalde uitlatingen van commissaris Joaquín Almunia 
over de Italiaanse overheidsfinanciën 

P-1629/05 

Monica Frassoni en Satu Hassi Verkeerstunnel in het centrum van Lissabon E-1630/05 

Glyn Ford Regularisering van illegale immigranten in Spanje E-1631/05 

Glyn Ford Gedragscode over doping E-1632/05 

Bernat Joan i Marí Westelijke Sahara - MEDA-programma van de Europese 
Commissie 

E-1633/05 

Christine De Veyrac Internationale handel: amendement-Byrd E-1634/05 

Christine De Veyrac Uitbreiding van de Europese Unie tot Turkije E-1635/05 

Roberta Angelilli Eventuele verhoging van de Europese rentetarieven E-1636/05 

Roberta Angelilli Geld voor het inrichten van een didactisch park E-1637/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Marco Pannella Discriminatie door de Iraanse regering E-1638/05 

Renato Brunetta Herhaaldelijke uitspraken van commissaris Joaquin 
Almunia over de Italiaanse overheidsfinanciën 

E-1639/05 

Glenys Kinnock Recht van in het buitenland woonachtige burgers hun stem 
uit te brengen tijdens Europese verkiezingen 

E-1640/05 

Antonios Trakatellis Mobiliteit van patiënten: grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, 
verrekeningsmechanisme en grensoverschrijdende 
betalingen 

P-1641/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Trafficking in Zuid-Oost-Europa E-1642/05 

Giovanni Pittella Registratie van voertuigen die afkomstig zijn uit het 
buitenland 

E-1643/05 

Paulo Casaca Gebrekkige wetgevingstechniek in de voorstellen van de 
Europese Commissie 

E-1644/05 

Paulo Casaca Voorstel voor een verordening COM(2004)0687, 
verwerkte producten en gebruikte producten 

E-1645/05 

Luis de Grandes Pascual Financiering van transportmiddelen en oneerlijke 
concurrentie 

E-1646/05 

Luis de Grandes Pascual Dieselolie E-1647/05 

Luis de Grandes Pascual Compenserende maatregelen voor vervoerders uit perifere 
landen 

E-1648/05 

Ashley Mote Vragenlijst over mededingingsbeleid E-1649/05 

Margrietus van den Berg Kimberley Process Certification Scheme en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 

E-1650/05 

Jim Higgins Alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen E-1651/05 

Graham Watson Doodstraf in Singapore E-1652/05 

Paulo Casaca Onjuiste informatie van de Europese Commissie E-1653/05 

Renate Sommer Drempelwaarden voor het merken van conventioneel 
zaaigoed 

P-1654/05 

Renate Sommer Grenswaarden voor de etikettering van conventioneel 
zaaizaad 

E-1655/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Georgios Karatzaferis Uitkering van pensioenen en teruggave van betaalde 
bijdragen aan Griekse burgers 

E-1656/05 

Georgios Karatzaferis Geringe opname van middelen door de Griekse steden en 
gemeenten 

E-1657/05 

Georgios Karatzaferis Werking van de controlemechanismen van het derde CB 
in Griekenland 

E-1658/05 

Georgios Karatzaferis Filmmuseum van Thessaloniki E-1659/05 

Erik Meijer en Helmuth Markov Aanzienlijke aantallen slachtoffers en hoge kosten als 
gevolg van het nog steeds ontbreken van 
dodehoekspiegels op vrachtwagens geproduceerd voor 
2006 

E-1660/05 

Hélène Goudin Invoer van gezelschapsdieren in Zweden E-1661/05 

Ole Christensen Richtsnoeren voor meting van het teer- en nicotinegehalte 
van sigaretten 

E-1662/05 

Maria Matsouka Onthullingen over de schending van de mensenrechten in 
landen waar producten voor de multinational NIKE 
worden geproduceerd 

E-1663/05 

Graham Watson Uitkeringen buiten de lidstaat van herkomst E-1664/05 

David Martin De kerkverantwoordelijke Hamid Pourmand/recht om van 
geloofsovertuiging te veranderen 

E-1665/05 

Cristiana Muscardini De visa-affaire en de minister E-1666/05 

Werner Langen EU-bepalingen voor geldovermakingen P-1667/05 

Proinsias De Rossa Birma-dag 2005 in de EU P-1668/05 

Richard Ashworth Verkeersonderbrekingen op de route Dover-Calais P-1669/05 

Neil Parish Te late verzending aanvraagformulieren voor 
bedrijfstoeslagregeling in Engeland en Wales 

P-1670/05 

Dan Jørgensen Russische oliepijpleiding E-1671/05 

Mogens Camre Turkse militaire interventie en de stabiliteit in het Midden-
Oosten 

E-1672/05 

Michl Ebner Mensenrechten in Transsylvanië E-1673/05 

Manolis Mavrommatis Hernieuwing van monumenten en symbolen van 
beschaving 

E-1674/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

María Ayuso González Project voor watervoorziening voor de vlakte van La 
Mancha 

P-1675/05 

Chris Davies Interne markt op Cyprus P-1676/05 

Avril Doyle Regionale investeringssteun Intel in Leixlip, Ierland P-1677/05 

María Salinas García Mogelijke schending van het Verdrag in de zaak van de 
pensioenen in Gibraltar 

E-1678/05 

Helmuth Markov Traject federale autoweg A 14 E-1679/05 

Helmuth Markov Traject federale autosnelweg A 14 E-1680/05 

Konstantinos Hatzidakis Gevaarlijk chroom in het Attische grondwater E-1681/05 

Simon Busuttil Het in rekening brengen van kosten bij het gebruik van 
kredietkaarten op Malta 

E-1682/05 

Simon Busuttil Compagnie Algérienne de Banque E-1683/05 

Mario Borghezio Dringende concrete maatregelen tegen de tabaksmokkel 
uit China 

E-1684/05 

Mario Borghezio Dringende concrete maatregelen tegen de tabaksmokkel 
uit China 

E-1685/05 

Erik Meijer De verantwoordelijkheid van een staat die tot de EU wil 
toetreden voor vrijheidsberoving om een EU-burger te 
verhoren in door de Verenigde Staten beheerst gebied 

E-1686/05 

Rebecca Harms Illegale beperkingen op de vrijheid van dr. Mordechai 
Vanunu en schending van het internationaal verdrag 
inzake burgerlijke en politieke rechten 

P-1687/05 

Margrietus van den Berg Transparantie EOGFL subsidies P-1688/05 

Paul van Buitenen Frauduleuze uitgifte Schengenvisa, verwevenheid 
ambassadepersoneel en criminaliteit, gebrek aan 
maatregelen 

P-1689/05 

Witold Tomczak Hulp voor Poolse vissers P-1690/05 

José García-Margallo y Marfil Nieuwe watervoorzieningsprojecten van het Spaanse 
Ministerie van Milieuzaken 

E-1691/05 

David Hammerstein Mintz Urbanisatieprogramma "La Tanguera" in de Sierra de 
Escalona 

E-1692/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

David Hammerstein Mintz Urbanisatie in de speciale beschermingzone voor vogels 
"El Valle y sierras de Altaona y Escalona" 

E-1693/05 

David Hammerstein Mintz Project voor de bouw van vier ontziltingsinstallaties op 
Mallorca 

E-1694/05 

David Hammerstein Mintz Wijziging van het decreet houdende voorschriften voor 
milieueffectrapportages 

E-1695/05 

Willy Meyer Pleite Herstel van het bos van Pinar del Grau (Castelló de la 
Plana, Spanje) 

E-1696/05 

Albert Deß Gevolgen van de subsidiëring van hernieuwbare 
grondstoffen met het oog op de macro-economische 
uitwerking en de gevolgen voor de werkgelegenheid 

E-1697/05 

Michael Cramer Tweede spoorwegenpakket - aanleg van een geïntegreerd 
Europees spoorwegnet/-markt 

E-1698/05 

Dimitrios Papadimoulis Niet-naleving van de richtlijnen 95/53/EG, 95/69/EG en 
98/51/EG 

E-1699/05 

Dimitrios Papadimoulis Vervuiling van de rivier de Piniós E-1700/05 

Glenys Kinnock Verkiezingen in Togo E-1701/05 

Anne Van Lancker en Saïd El 
Khadraoui 

Illegale houtkap en het actieplan inzake wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw (FLEGT) 

E-1702/05 

Kathalijne Buitenweg Illegale internationale handel in exotische dieren E-1703/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1704/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1705/05 

Paulo Casaca Commissie negeert de Europese rechtspraak E-1706/05 

Paulo Casaca Gebruik van algemene regel voor specifieke doeleinden E-1707/05 

Ilda Figueiredo Overplaatsing van SCBO (Philips) E-1708/05 

Ilda Figueiredo Uitbuiting van Portugese werknemers in Spanje E-1709/05 

Ivo Belet Ontslagen bij Bosch in Tienen ten gevolge van 
delocalisatie 

P-1710/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Veiligheid op zee: verplichte "black boxes" op schepen E-1711/05 

Anne Jensen Keuring van buitenlandse auto's E-1712/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Richard Seeber Beperkingen van de toegang van Hongaarse 
uitzendkrachten tot de Europese en met name de 
Oostenrijkse arbeidsmarkt 

E-1713/05 

Proinsias De Rossa Colombia - Luis Miguel Gomez E-1714/05 

Proinsias De Rossa Verkoop van financiële producten door Equitable Life E-1715/05 

Proinsias De Rossa Rechten van minder validen die reizen als 
vliegtuigpassagiers 

E-1716/05 

Proinsias De Rossa Colombia E-1717/05 

Ivo Belet Ontslagen bij Bosch in Tienen ten gevolge van 
delocalisatie 

E-1718/05 

Anneli Jäätteenmäki Financiering van het Europees Genderinstituut E-1719/05 

Hélène Goudin Exportsteun Europese melkproducten E-1720/05 

Luciana Sbarbati Liberalisering van de markt: gevolgen voor de Europese 
textiel 

P-1721/05 

Hiltrud Breyer Onderzoek voor de toelating van Bt-11-maïs P-1722/05 

Glyn Ford Kaartjes voor wedstrijden van het Wereldkampioenschap 
voetbal 2006 

P-1723/05 

Mario Borghezio Waakzaamheid van Europa ten aanzien van levering 
nucleair materieel aan Iran 

P-1724/05 

Margrete Auken Naleving van het Verdrag van Bazel bij sloop van schepen E-1725/05 

Margrete Auken Naleving van het Verdrag van Bazel bij sloop van schepen E-1726/05 

Horst Schnellhardt Pluimveeslachterijen E-1727/05 

Dimitrios Papadimoulis Biologische zuivering van de Psittalia E-1728/05 

Dimitrios Papadimoulis Verwerking van toxische en gevaarlijke afvalstoffen E-1729/05 

Monica Frassoni Drijfnetten in de Middellandse Zee E-1730/05 

Marian Harkin Harmonisatie van stekkers E-1731/05 

John Bowis Polisario E-1732/05 

Mario Borghezio Waakzaamheid van Europa ten aanzien van de levering 
van nucleair materieel aan Iran 

E-1733/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Erik Meijer en Kartika Liotard Afwijkende toepassing van de Opvangrichtlijn door de 
Nederlandse staat waardoor asielzoekers in afwachting 
van een tweede asielaanvraag geen opvang krijgen 

E-1734/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Het oproepen van de behoefte aan "lifestyle-
geneesmiddelen" door symptoomreclame die het verbod 
op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen omzeilt 

E-1735/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Aantasting van de onafhankelijkheid van 
beoordelingscommissies, publicaties en onderzoek door  
commerciële afzetbevordering van de farmaceutische 
industrie 

E-1736/05 

Erik Meijer De van ideëel naar commercieel veranderde rol van de 
Nederlandse woningcorporaties en hun overlevingskansen 
indien zij  moeten voldoen aan EU-eisen voor 
aanbesteding 

E-1737/05 

Erik Meijer Toenemende kans dat de nieuwe Betuwe-spoorlijn tussen 
de haven van Rotterdam en het Duitse achterland niet 
voor goederenvervoer kan worden gebruikt 

E-1738/05 

Kartika Liotard Het omkatten van eieren en Nederlandse klachten hierover 
bij de Europese Commissie 

E-1739/05 

Hélène Goudin Hervorming van de suikersector P-1740/05 

André Brie Ontvoering van Duitse onderdaan door Amerikaanse 
instanties in Macedonië 

E-1741/05 

Hélène Goudin Dienstenrichtlijn E-1742/05 

Roberta Angelilli Liberalisering van de importquota voor textiel en kleding 
uit China 

P-1743/05 

Thomas Ulmer Transparante bankrekeningen E-1744/05 

Roberta Angelilli Mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in de 
Europese textielsector 

E-1745/05 

Roberta Angelilli Bescherming en instandhouding van de Europese 
wijnproductie 

E-1746/05 

Christine De Veyrac Aankoop van Amerikaanse vliegtuigen door Polen P-1747/05 

Alessandro Battilocchio Adopties in Roemenië P-1748/05 

Paul Rübig Discriminatie van personen waarvan de moedertaal niet 
Engels is, bij kennisgeving van vacatures op Europees 
niveau 

E-1749/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Jonas Sjöstedt Speciale Milieu-inspectiedienst E-1750/05 

Christine De Veyrac Aankoop van Amerikaanse vliegtuigen door Polen E-1751/05 

Ingo Schmitt Overdracht van in verschillende lidstaten verworven 
pensioenaanspraken 

P-1752/05 

Claude Moraes Gunstige reisfaciliteiten voor oudere, gepensioneerde 
burgers van de EU 

P-1753/05 

Bill Newton Dunn Gezamenlijke Onderzoekteams - of liever, het ontbreken 
daarvan 

P-1754/05 

Henrik Kristensen Noorse lentepaaiende haring E-1755/05 

Bill Newton Dunn Stemrecht bij Europese verkiezingen E-1756/05 

Joseph Muscat VHF-radio's E-1757/05 

Antoine Duquesne Europees beleid inzake zich tot sekten ontwikkelende 
groeperingen 

E-1758/05 

Luca Romagnoli Erkenning van beroepsorganisaties E-1759/05 

Luca Romagnoli Inbeslagneming en teruggave van drijfnetten E-1760/05 

Luca Romagnoli Akkoord EU-VS over rijstimport E-1761/05 

Roberta Angelilli Plannen voor vergoeding van Parmalat-obligaties E-1762/05 

Roberta Angelilli Gevolgen van het arrest van het Hof voor het Europese 
voetbal 

E-1763/05 

Saïd El Khadraoui Terrorismebeveiliging van spoorwegen E-1764/05 

Bart Staes Sociale minimumnormen in de hele Europese Unie en 
kandidaat-lidstaten 

E-1765/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Gemeenschappelijk visserijbeleid en regionale 
ontwikkeling 

E-1766/05 

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

E-1767/05 

Bill Newton Dunn Aanspraak op sociale verzekering E-1768/05 

Marie Isler Béguin Dreigende uitsterving van de woelrat E-1769/05 

Giusto Catania Schending van de mensenrechten van asielzoekers door de 
EU 

P-1770/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Cristiana Muscardini Crisis in de Europese huishoudelijke elektrische 
apparatenindustrie: de zaak Whirlpool 

P-1771/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard De Conventie van Bazel, Verordening 259/1993 en het 
vinden van oplossingen voor de in februari 2005 mislukte 
internationale onderhandelingen over te slopen schepen 

E-1772/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Grootschalige export van afval van te slopen zeeschepen 
naar Turkije en Azië en maatregelen om voortzetting 
daarvan op de korst mogelijke termijn te stoppen 

E-1773/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Het COWI-rapport en het op korte termijn vinden van 
oplossingen voor het tekort aan groene sloopcapaciteit 
voor enkelwandige olietankers 

E-1774/05 

Edite Estrela en Emanuel 
Fernandes 

Europese licentie voor cabinepersoneel E-1775/05 

Edite Estrela en Emanuel 
Fernandes 

Europese licentie voor cabinepersoneel E-1776/05 

Ole Krarup Uitbreiding van de Schengen-samenwerking en keuze van 
de rechtsgrondslag 

P-1777/05 

Antonio López-Istúriz White EFRO en doelstelling "territoriale samenwerking" E-1778/05 

Antonio López-Istúriz White EFRO en doelstelling "territoriale samenwerking" E-1779/05 

Ole Krarup Uitbreiding van de Schengen-samenwerking en keuze van 
de rechtsgrondslag 

E-1780/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - verbod op contact met buitenlanders E-1781/05 

Martin Schulz Sociale rechten van arbeidscontractanten P-1782/05 

Renato Brunetta Beschermingsmaatregelen en merk van oorsprong voor de 
brillensector 

P-1783/05 

Luciana Sbarbati Discriminatie bij arbeidsaanbod ten gunste van personen 
met Engels als moedertaal 

P-1784/05 

Lilli Gruber Verenigbaarheid van de Italiaanse regelgeving in de 
audiovisuele sector met het communautaire 
mededingingsrecht 

P-1785/05 

José García-Margallo y Marfil Het recht van de consument op informatie over 
gepasteuriseerd vruchtensap 

E-1786/05 

José García-Margallo y Marfil De traditionele citrusteelt en de hervorming van de GMO 
voor groenten en fruit 

E-1787/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Hiltrud Breyer Niet geautoriseerde GGO's E-1788/05 

Herbert Bösch Overtollige voorraden in de suikersector E-1789/05 

Gay Mitchell Beslaglegging op een gastenverblijf dat aan de Episcopale 
Kerk van Soedan (ECS) toebehoorde 

E-1790/05 

Glyn Ford Reizen binnen de EU E-1791/05 

Roberta Angelilli Middelen voor de productie en verwerking van kastanjes E-1792/05 

Roberta Angelilli Het aan een Italiaanse staatsburger geweigerd recht op 
omgang met zijn minderjarig kind 

E-1793/05 

Ilda Figueiredo Verplaatsing van de onderneming Molex Automotive naar 
het buitenland 

E-1794/05 

Ilda Figueiredo Leningen aan KMO's E-1795/05 

Ilda Figueiredo De initiëring van crisisdestillatie E-1796/05 

Ilda Figueiredo Het gebruik van Gemeenschapsmiddelen E-1797/05 

Kyriacos Triantaphyllides Britse staatsburgers uit de Europese Unie schenden het 
eigendomsrecht van Cypriotische vluchtelingen 

E-1798/05 

Georgios Karatzaferis Tegenstrijdige cijfers inzake de communautaire kredieten 
die Griekenland in het eerste trimester van 2005 heeft 
ontvangen 

E-1799/05 

Georgios Karatzaferis Uitspraken van de Duitse ex-kanselier Schmidt over 
etnische zuivering in Cyprus 

E-1800/05 

Jana Bobošíková Ratificatie Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor 
Europa 

P-1801/05 

José Ribeiro e Castro Kaapverdië - bijzonder partnerschap met de Europese 
Unie 

P-1802/05 

Jana Bobošíková Accijnstarief voor niet-mousserende wijn E-1803/05 

 Vraag geannuleerd E-1804/05 

Marie-Line Reynaud Referenda en Grondwet E-1805/05 

José Ribeiro e Castro Internationale dag van het gezin E-1806/05 

José Ribeiro e Castro Kaapverdië - bijzonder partnerschap met de Europese 
Unie 

E-1807/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Schoenenindustrie in Spanje P-1808/05 

Yannick Vaugrenard Verplaatsingen van bedrijven binnen de Europese Unie P-1809/05 

Luis Yañez-Barnuevo García Bolivia's toegang tot de zee E-1810/05 

Mogens Camre Concentratie van Turkse troepen langs de grens met Irak E-1811/05 

Mario Mauro Voorlopig antidumpingrecht op de invoer van veredelde 
textielweefsels uit China 

E-1812/05 

Roberta Angelilli Financieringsmogelijkheden inzake maatregelen ter 
bestrijding van lawaaioverlast 

E-1813/05 

Nikolaos Vakalis Aanwending van onderzoeksresultaten betreffende de 
bouw van een door waterstof aangedreven vliegtuig 

E-1814/05 

Nikolaos Vakalis Zeevervoer en uitwisseling van emissierechten E-1815/05 

Georgios Karatzaferis Epirus uitgesloten van aardgaspijpleiding E-1816/05 

Cristiana Muscardini Invoer uit China: de Europese textielsector in gevaar E-1817/05 

Bernat Joan i Marí Waterleiding Xúquer - Vinalopó en de aantasting van 
Albufera 

P-1818/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Handelspreferenties van de EU voor Thailand P-1819/05 

Bernat Joan i Marí Valenciaans windparkplan E-1820/05 

Eija-Riitta Korhola Aansluitende vraag op de antwoorden van de Commissie 
op vragen E-2711/04 en E-0215/05 over de handel in 
emissierechten 

E-1821/05 

Riitta Myller Naleving van de vogelrichtlijn in alle lidstaten P-1822/05 

Jorgo Chatzimarkakis Weigering milieueffectbeoordeling voor beschermd 
natuurgebied door stad Trier 

P-1823/05 

Bernat Joan i Marí Vooruitgang bij erkenning van beroepsbekwaamheden E-1824/05 

David Hammerstein Mintz Stedenbouwkundig project Porxinos in Riba-roja 
(Valencia) 

E-1825/05 

Jens-Peter Bonde Gebruik van Deens in werkgroepen E-1826/05 

Jens-Peter Bonde Gebruik van het Deens in werkgroepen E-1827/05 

Mogens Camre Naleving van de Europese milieuwetgeving E-1828/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Mogens Camre Behandeling van pelsdieren in Chinese pelsdierfokkerijen E-1829/05 

Daniel Caspary Technologie van de elektriciteitscentrales op zonne-
energie 

E-1830/05 

Koenraad Dillen Censuur en vrije meningsuiting in Turkije E-1831/05 

Bart Staes Historische contracten elektriciteitstransport en 
vrijmaking energiemarkt 

E-1832/05 

Erik Meijer Het verdringen uit de woningbouw in het noordoosten van 
Nederland van Nederlandse ondernemingen door Duitse 
met behulp van ongelijkwaardige concurrentie 

E-1833/05 

Ilda Figueiredo Raadpleging van werknemers E-1834/05 

Ilda Figueiredo Verplaatsing van de firma Cotesi S.A. E-1835/05 

Evangelia Tzampazi Milieuramp in pijnboombossen in Griekenland P-1836/05 

Koenraad Dillen De zaak Orhan Pamuk en censuur in Turkije P-1837/05 

Elisabeth Jeggle Precisering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 E-1838/05 

James Allister Dienst voor extern optreden E-1839/05 

James Allister Dienst voor extern optreden E-1840/05 

Charles Tannock Het aan de grond houden van het Flying Fortress-vliegtuig E-1841/05 

Charles Tannock Gebruik van landbouwgrond voor motorsporten E-1842/05 

Alyn Smith Contracten voor overheidsopdrachten in de 
scheepsbouwindustrie 

E-1843/05 

Alyn Smith Tijdelijke compensatiesteun voor de 
scheepsbouwindustrie 

E-1844/05 

Alyn Smith Scheepsbouwindustrie in Polen E-1845/05 

Alyn Smith Herziening van de Kaderregeling inzake staatssteun aan 
de scheepsbouw 

E-1846/05 

Alyn Smith Staatssteun voor scheepsbouw E-1847/05 

Alyn Smith Staatssteun voor scheepsbouwindustrie in de EU E-1848/05 

Alyn Smith Staatssteun aan Schotse scheepswerven E-1849/05 

Alyn Smith Staatssteun voor Clydeside-scheepswerven E-1850/05 

Alyn Smith Staatssteun in Schotland - succesvolle aanvragen E-1851/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Alyn Smith Staatssteun in Schotland - afgewezen aanvragen E-1852/05 

Alyn Smith "Grijze schepen " E-1853/05 

Alyn Smith Hoeveelheid in Schotland ontvangen staatssteun E-1854/05 

Alyn Smith Slachthuizen in verafgelegen gebieden en eilandgebieden E-1855/05 

Robert Goebbels Invoer van textielproducten uit China E-1856/05 

Ilda Figueiredo Bouw van pieren aan de monding van de Duero E-1857/05 

Henrik Lax Overweging van de standpunten van het Parlement bij de 
visa-onderhandelingen met Rusland 

E-1858/05 

Erika Mann Gevolgen van de fusies van de Amerikaanse 
ondernemingen Verizon/MCI en SBC/AT&T voor de EU 

P-1859/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Datum invoering digitale tachograaf P-1860/05 

Raül Romeva i Rueda CAT op het autonummerbord E-1861/05 

Alyn Smith Europees aanhoudingsmandaat E-1862/05 

Catherine Stihler De Europese Unie en de walvisvangst in Noorwegen E-1863/05 

Poul Rasmussen Mensenrechtensituatie in Sri Lanka P-1864/05 

Hiltrud Breyer Vervuiling met schadelijke stoffen op de Dietrich-
Bonhoeffer-school in Hamm 

E-1865/05 

Michl Ebner Uitspraken van Commissielid Rehn over de Kroatische 
regering 

E-1866/05 

Graham Watson Verkrijgbaarheid van AIMSPRO E-1867/05 

Chris Davies Uitbreiding van de geldigheid van nationale 
vliegbrevetten tot het Europese luchtruim 

E-1868/05 

Chris Davies Voorlopig antidumpingrecht op polyesterweefsels uit 
China 

E-1869/05 

Chris Davies Vorderingen ten aanzien van voorstellen van de 
Commissie ter voorkoming van verkeerde brandstof in 
voertuigen (vervolg op schriftelijke vraag E-0657/04) 

E-1870/05 

Alyn Smith Offshorewerknemers en Europese arbeidstijdrichtlijn E-1871/05 

Alyn Smith Offshorewerknemers en onderzoek van arbeidstijd E-1872/05 

Alyn Smith Offshorewerknemers en arbeidstijd E-1873/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Alyn Smith Grensoverschrijdende fusies tussen Europese 
kapitaalvennootschappen 

E-1874/05 

Geoffrey Van Orden Noord-Cyprus E-1875/05 

Geoffrey Van Orden Noord-Cyprus E-1876/05 

Adriana Poli Bortone Dossier Cea E-1877/05 

Alessandro Foglietta en Adriana 
Poli Bortone 

Consumenteninformatiecampagne over Chinese invoer E-1878/05 

Erik Meijer Uitsluiting van een onveilige luchtvaartmaatschappij uit 
Turkije van landingen in Nederland, Duitsland en 
Frankrijk en verplaatsing naar luchthavens in België 

E-1879/05 

José Ribeiro e Castro Donorconferentie voor Angola E-1880/05 

Satu Hassi Dag tegen homofobie in de EU en de lidstaten E-1881/05 

Werner Langen Rechtelijke status van snus (fijngemalen zuigtabak) P-1882/05 

Panagiotis Beglitis De invloed van de aardolieprijs op het tempo van de 
economische ontwikkeling van de lidstaten van de 
Europese Unie 

E-1883/05 

Chris Davies Plastic komkommers E-1884/05 

Fernand Le Rachinel Mensenrechten in Polen E-1885/05 

Antonio Di Pietro Niet naleven van de EOGFL-verordening met het oog op 
het gebruik van communautaire middelen voor de 
herbebossing van het gebied van communautair belang 
"Colle della Suolfa" op het grondgebied van Macchia di 
Isernia (IS) 

E-1886/05 

Péter Olajos Onrechtmatige belemmeringen voor Hongaarse 
ondernemingen in Duitsland 

P-1887/05 

Witold Tomczak Discriminatie van Poolse verpleeg- en verloskundigen P-1888/05 

Vittorio Agnoletto Huidige tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst 
EG-Israël en het nieuwe protocol betreffende 
oorsprongregels 

P-1889/05 

Antonio Di Pietro Overtreding Europese MER-regelgeving bij afgraving 
Colle della Duolfa (Macchia di Isernia, Italië) 

P-1890/05 

Teresa Riera Madurell Klooster van Santa María de la Real E-1891/05 
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Indiener Onderwerp Nr. 

Ole Krarup Zweedse financiële voordelen voor de 
automobielindustrie 

E-1892/05 

Ole Krarup De situatie in Andorra E-1893/05 

Hiltrud Breyer Invoervergunning voor een medicament ter behandeling 
van "leeftijdsgebonden maculadegeneratie 

E-1894/05 

Hiltrud Breyer Nadere vraag naar aanleiding van het antwoord van de 
heer Kyprianou op schriftelijke vraag E-1086/05 

E-1895/05 

Alyn Smith Belasting over de toegevoegde waarde E-1896/05 

Elspeth Attwooll De insolventierichtlijn en het Britse "Pension Protection 
Fund" 

E-1897/05 

Raül Romeva i Rueda Griekse gewetensbezwaarden, fundamentele rechten E-1898/05 

Mary McDonald Aanbestedingen E-1899/05 
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VRAGENUUR (B6-0236/05)  10 en 11 mei 2005 
 
 
32 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
Robert EVANS 

 
Universitair docenten in de VS 

 
H-0284/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Minderhedenregelingen in Macedonië en Servië 

 
H-0294/05  

 
Chris DAVIES 

 
Directe handel met Noord-Cyprus 

 
H-0295/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Uitvoering van hulpverbintenissen door de EU-lidstaten 

 
H-0299/05  

 
David MARTIN 

 
Mordechai Vanunu 

 
H-0302/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Fundamentele rechten van Grieken worden in Georgië met 
voeten getreden 

 
H-0306/05  

 
Claude MORAES 

 
Decennium Roma-integratie 2005-2015 

 
H-0309/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
Pakket maatregelen inzake kernenergie 

 
H-0311/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Uitstel voor nieuw wetboek van strafrecht in Turkije 

 
H-0312/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Doodstraf 

 
H-0317/05  

 
Doris PACK 

 
Mogelijkheden om aan verkiezingen deel te nemen en gelijke 
kansen van partijen van de etnische Hongaarse minderheid in 
Roemenië 

 
H-0319/05  

 
Diana WALLIS 

 
Ratificatie van het Verdrag van Den Haag van 19 oktober 
1996 betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid en 
maatregelen ter bescherming van kinderen 

 
H-0322/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Begroting voor de periode 2004-2007 

 
H-0323/05  

 
Lidia GERINGER de 
OEDENBERG 

 
Europese Groeperingen voor Grensoverschrijdende 
Samenwerking (EGGS) 

 
H-0327/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Steun aan het verkiezingsproces in Burundi 

 
H-0332/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Nieuw ledenstatuut 

 
H-0334/05  

 
Paulo CASACA 

 
Gebruik van een algemene regel voor een specifiek doel 

 
H-0340/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Palestina 

 
H-0347/05  
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE 
 
 
Eoin RYAN 

 
Textielimporten 

 
H-0350/05  

 
Robert EVANS 

 
Bescherming van vliegtuigpassagiers ingeval van insolventie 

 
H-0285/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Wet betreffende de referentieaandeelhouder 

 
H-0288/05  

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

 
Communicatie over de Europese Unie 

 
H-0272/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Public relations van de Commissie 

 
H-0281/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Informatie over de Europese grondwet 

 
H-0300/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Voorlichtings- en communicatiestrategie van de EU 

 
H-0329/05  

  
Mevrouw HÜBNER 
 
 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Aanleg van stadspark op de plaats van de oude luchthaven 
Hellinikou 

 
H-0273/05  

 
Markus PIEPER 

 
Hervorming van het Europees regionaal beleid 

 
H-0274/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Natural effect regio's en de afdeling convergentie 

 
H-0282/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Herziening van het derde communautaire bestek (CB) 

 
H-0290/05  

 
David MARTIN 

 
MG Rover 

 
H-0303/05  

  
De Heer VERHEUGEN 
 
 
John BOWIS 

 
Voorlichting van de patiënt 

 
H-0287/05  

 
Othmar KARAS 

 
Strategie voor KMO van de Commissie 

 
H-0336/05  
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OVERZICHT VRAGENUUR 

MEI 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 
 

 
28 

 
18 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
0 

 
SCHMIT 

 
Commissie 
 

 
57 

 
14 

 
43 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
McCREEVY 
WALLSTRÖM 
HÜBNER 

 
Totaal 

 
85 

 
32 

 
47 

 
17 

 
4 

 
2 

 
0 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 
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 
 

 
30 

 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, Johannes 
BLOKLAND, Kathy SINNOTT en 
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 

 
29 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

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

 
Endometriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
91 

 
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 

 
21 

                                                      
1  Situatie op 12.05.2005 
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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 

 
54 

 
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 

 
41 

 
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 

 
19 

 
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 

 
50 

 
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 

 
14 

 
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 

 
161 
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21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan MAAT, Camiel 
EURLINGS, Niels BUSK, Edith 
MASTENBROEK en Struan 
STEVENSON 

 
De keuze van één enkele zetel voor het Europees 
Parlement 
 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
77 

 
22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Pierre SCHAPIRA en Patrick 
GAUBERT 

 
De erkenning van de slavenhandel als misdrijven 
tegen de mensheid 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
21 

 
23/2005 
 

 
358.387 

 
Robert EVANS, Richard FALBR, 
Helmut KUHNE, Thomas MANN en 
Klaus-Heiner LEHNE 

 
Organisatie in vakbonden van universitaire 
docenten in de Verenigde Staten 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
9 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
Poging tot rehabilitatie van Stalin 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 
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25/2005 

 
358.999 

 
Maciej GIERTYCH 

 
De hervorming van het Europees Parlement en de 
keuze voor een enkele zetel voor het Europees 
Parlement in de stad Rome 

 
27.04.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

 
Geplande aanvulling van de middelen van het 
onderzoeksprogramma van EURATOM 2007-2011 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
en Koenraad DILLEN 
 

 
De gelijke toegang van alle politieke partijen tot de 
Vlaamse openbare omroep 

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
3 
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 

Naam Betreft Commissie Datum 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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 
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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) 

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. 

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

 
PECH 
 

 
COM(2003)0573 

Werkdocument van de Commissie over de integratie van 
milieuoverwegingen in het beleid op andere gebieden - een 
inventaris van het proces van Cardiff 

ENVI 
DEVE 
INTA 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
AGRI 
PECH 
 

COM(2004)0394 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad: "Verslag over de verantwoordelijkheid  in verband met 
de herziening van de Griekse begrotingsgegevens" 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2004)0784 

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

ECON 
 

COM(2004)0813 

Verslag van de Commissie over de werkzaamheden van de 
comités in 2003 
 

AFCO 
 

COM(2004)0860 

Mededeling van de Commissie: Tweede verslag over de 
tenuitvoerlegging van de GREB voor 2003-2005 (ingediend 
overeenkomstig artikel 99, lid 3, van het EG-Verdrag) 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0008 

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

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 
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Betreft 
 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 

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

ALLE 
COMMISSIES 

COM(2005)0012 

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

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

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

 COM(2005)0015 

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

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

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

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 

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

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

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

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 
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Betreft 
 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 

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

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
COM(2005)0030 

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

COM(2005)0033 

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

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad over een EU-drugsactieplan (2005-2008) 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0045 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad: Versterking van de passagiersrechten in de Europese 
Unie 
 

TRAN 
IMCO 
 

COM(2005)0046 

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

AFET 
 

COM(2005)0055 

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Europees 
nabuurschapsbeleid - Aanbevelingen betreffende Armenië, 
Azerbeidzjan en Georgië en betreffende Egypte en Libanon 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0072 

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het 
voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Oostenrijk van 
genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn T25) uit 
hoofde van Richtlijn 2001/18/EG 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0161 
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Betreft 
 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 

 
Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het 
voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Frankrijk van 
een genetisch gemodificeerde koolzaadhybride (Brassica napus 
L. ssp. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) uit hoofde van 
Richtlijn 2001/18/EG 
 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0162 

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het 
voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Griekenland 
van genetisch gemodificeerd zomerkoolzaad (Brassica napus L. 
ssp. oleifera) met de genetische modificatie Topas 19/2 uit 
hoofde van Richtlijn 2001/18/EG 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0164 

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het 
voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Luxemburg 
van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn Bt 176) uit 
hoofde van Richtlijn 2001/18/EG 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0165 

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het 
voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Frankrijk van 
genetisch gemodificeerd zomerkoolzaad (Brassica napus L. ssp. 
oleifera) met de genetische modificatie Topas 19/2 uit hoofde 
van Richtlijn 2001/18/EG 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0166 

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de 
voorlopige beperking van het gebruik en de verkoop in 
Duitsland van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn 
Bt 176) uit hoofde van Richtlijn 2001/18/EG 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0167 

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het 
voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Oostenrijk van 
genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn Bt 176) uit 
hoofde van Richtlijn 2001/18/EG 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0169 
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Betreft 
 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 

 
Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad : algemeen verslag over de pretoetredingssteun (Phare - 
Ispa - Sapard) in 2003 

 
AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

 
COM(2005)0178 

Mededeling van de Commissie betreffende de stand van de 
voorbereidingen van Servië en Montenegro op de 
onderhandelingen over een stabilisatie- en 
associatieovereenkomst met de Europese Unie 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0476 

Verslag van de Commissie - Algemeen Verslag 2004 Finaal ALLE 
COMMISSIES  
 

SEC(2004)1000 

* Commission staff working document: Complementary 
evaluation of the activities of the European Anti-Fraud Office 
(OLAF) - Article  15 of European Parliament and Council 
Regulation (EC) No 1073/1999 and Council Regulation 
(EURATOM) No 1074/1999 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

* Commission staff working paper: Report on a multiannual 
programme for enterprise and entrepreneurship and in particular 
for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-
2005)(pursuant to Article 5(1) of Council Decision 2000/819/EC 
of 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 

* Commission staff working document - Annex to the Proposal 
for a Regulation to the European Parliament and to the Council 
concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange 
of data between Member States on short stay-visas - Extended 
impact assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission to the budgetary authority on guarantees 
covered by the general budget situation at 30 June 2004 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

SEC(2004)1629 

*Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions "Action plan for 
the implementation of the legal framework for electronic public 
procurement" Extended Impact Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 
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Betreft 
 

 
Bevoegdheid 

 
Doc. 

 
* Commission staff working document : Annex to the Report in 
support of the review of Council Directive 1999/30/EC relating 
to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides 
of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air, with 
consideration of Council Directive 96/62/EC on ambient air 
quality assessment and management 
 

 
ENVI 
 

 
SEC(2004)1713 

* Commission staff working document : Annex to the report 
from the commission on the monitoring of the member states' 
implementation of the common fisheries policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

* Commission staff working document : Annex to the SAPARD 
annual report - Year 2003 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

* Commission staff working document : Technical Annexes to 
the Report from the Commission on the Implementation of the 
Gas and Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

* Commission staff working document : Annex to the Fifth 
report under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 
1553/89 on VAT collection and control procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission on the working of committees during 2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission on national measures taken to comply with the 
Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint 
Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

* Commission staff working document : Industrial Relations in 
Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the implementation of 
national residue monitoring plans in the Member States in 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

* Commission staff Working Document - Annex to the Report 
on the Statistics on the Number of Animals used for 
Experimental and other Scientific Purposes in the Member 
States of the European Union in the ear 200 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 
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Doc. 

 
* Commission staff working paper : Action Plan on 
accompanying measures for Sugar Protocol countries affected by 
the reform of the EU sugar regime 

 
AGRI 
DEVE 
INTA 
 

 
SEC(2005)0061 

* Commission staff working paper : Annex to the white paper on 
exchanges of information on convictions and the effect of such 
convictions in the European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the Draft Joint 
Report on Social Protection and Social Inclusion 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

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

AGRI 
 

SEC(2005)0096 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament on the 2004 environmental Policy Review 
EU Environmental Policy in 2004: developments, new evidence 
and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission on the implementation of the Environmental 
Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

* Commission staff working document in support of the report 
from the Commission to the Spring European Council, 22-23 
March 2005, on the Lisbon Strategy of economic, social and 
environmental renewal 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the 
implementation of the European Charter for Small Enterprises in 
the Member States of the European Union 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
the candidate countries 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 
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Bevoegdheid 

 
Doc. 

 
* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
Moldova and the countries in the western balkans 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0169 

* Document de travail de la Commission : Annexe au rapport de 
la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise 
en œuvre à mi-parcours du programme cadre de coopération 
judiciaire en matière civile (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0176 

* Document de travail des services de la Commission : Annexe à 
la Communication de la Commission sur L'agenda social - 
Analyse d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the 
Report from the Commission "Catching Up With The 
Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 final, adopted on 
20.12.2004) 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication "Winning the battle against global climate 
change" - Background paper 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 
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Doc. 

 
* Lisbon action plan incorporating EU Lisbon programme and 
recommendations for actions to member states for inclusion in 
their national Lisbon programmes : Companion document to the 
Communication to the Spring European Council 2005 COM 
(2005) 24 Working together for growth and jobs 

 
EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0192 

* Delivering on growth and jobs: A new and integrated 
economic and Employment co-ordination cycle in the EU : 
Companion document to the Communication to the Spring 
European Council 2005 - COM (2005) 24 final Working 
together for growth and jobs 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0193 

* Commission staff working document "eInclusion revisited : 
The Local Dimension of the Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

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

JURI 
 

SEC(2005)0207 
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Doc. 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council on a EU Drugs Action Plan (2005-
2008) - Impact assessment 
 

 
LIBE 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0216 

* Commission staff working document : Annex to the 2005 
Review of the EU Sustainable Development Strategy :  
Stocktaking of Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 

* Commission staff working paper : Report on social inclusion 
2004. An analysis of the National Action Plans on Social 
Inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

* Commission staff working document : Annex to the new 
Community measures for the control of Avian Influenza, in 
accordance with the draft Commission proposals for a new 
Council Directive on the control of Avian Influenza and for a 
Council Decision amending Council Decision 90/424/EEC as 
regards Community compensation for Avian Influenza control 
measures - Impact assessment 
 

ENVI 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0549 

* Commission staff working document : Annexes (country 
sections & additional information) to the general report on pre-
accession assistance (Phare - Ispa - Sapard) in 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

SEC(2005)0558 

* Commission staff working paper : Annual evaluation review 
2004 - Overview of the Commission's Evaluation findings and 
activities 
 

ALLE 
COMMISSIES  
 

SEC(2005)0587 

* Commission staff working paper : Report on the public 
consultation on the green paper on public-private partnerships 
and community law on public contracts and concessions 

ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
 

SEC(2005)0629 

 
 
 
* Deze documenten zijn niet beschikbaar in het Nederlands 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
41/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de sluiting van het onafhankelijk 
instituut voor sociaal-economische en politieke studies (IISEPS) 

Brussel, 29 april 2005 
 
De Europese Unie is bezorgd over de maatregelen die de Belarussische autoriteiten onlangs genomen hebben 
om niet-gouvernementele organisaties te controleren en af te schaffen; met name het besluit van het hoogste 
gerechtshof om het onafhankelijk instituut voor sociaal-economische en politieke studies (IISEPS) te sluiten, 
baart de Unie zorgen. 
 
Het instituut, dat opiniepeilingen uitvoert (onder meer over verkiezingen), neemt in Belarus een belangrijke 
en unieke plaats in en heeft dankzij zijn professionele en objectieve manier van werken een uitstekende 
reputatie opgebouwd. Zonder het instituut zal het nog moeilijker worden gegevens te verzamelen over de 
mening van de bevolking met betrekking tot tal van aspecten van het politieke, sociale en economische leven 
in Belarus. 
 
Onafhankelijk onderzoek naar de mening van de burgers over actuele onderwerpen is in een democratische 
samenleving een normale activiteit, en wij verzoeken de Belarussische autoriteiten dan ook de bevolking - en 
zichzelf - deze kostbare informatie over de publieke opinie niet te ontzeggen. 
 
Het besluit van het hoogste gerechtshof is het zoveelste signaal dat de autoriteiten in Minsk de Belarussische 
maatschappij van de buitenwereld proberen af te sluiten. Voortdurend vernemen we uit rapporten hoe leden 
van de civiele samenleving lastiggevallen en geïntimideerd worden. De vrijheid van de media is door de 
activiteiten van de Belarussische regering fors beknot en de toegang tot onafhankelijke informatie wordt 
ernstig bemoeilijkt. De vrijheid van vereniging wordt gehinderd door al te restrictieve formaliteiten. 
 
Het resultaat van dit beleid is dat de Belarussische regering zelf de kansen en voordelen laat liggen die het 
nabuurschapsbeleid van de Europese Unie te bieden heeft. De Europese Unie roept de regering nogmaals op 
de in het kader van de OVSE vrijwillig aangegane verbintenissen na te komen en zich constructief op te 
stellen ten aanzien van de ontwikkeling van goede betrekkingen met de civiele samenleving. 
 
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 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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42/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Gemeenschappelijk 
Standpunt2005/340/GBVBvan de Raad van 25 april 2005 tot verlenging van de beperkende 

maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 
2004/423/GBVB 

Brussel, 12 mei 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 2005/340/GBVB van de Raad van 25 april 2005 tot 
verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot wijziging van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2004/423/GBVB. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit 
gemeenschappelijk standpunt overeenstemt. 
 
De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

 
 

_______________ 
 
 

43/05 
 

Gezamenlijke verklaring van de VS en de EU over Somalië 
Brussel, 11 mei 2005 

 
De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn verheugd over de inspanningen van Somalië voor het sluiten 
van een overeenkomst over de verplaatsing van de federale overgangsinstellingen naar Somalië en over de 
inspanningen van de Somalische partijen om de demilitarisering in Mogadishu, die zo spoedig mogelijk in 
een nationaal plan zou moeten worden opgenomen, te faciliteren. 
 
Het verzoeningsproces in Somalië is in een kritieke fase gekomen. Er is dringend behoefte aan een werkbaar 
akkoord over de verplaatsing en de veiligheid dat door de federale overgangsinstellingen wordt 
onderschreven. Wil dit proces slagen, dan moet het Somalische volk, via de federale overgangsinstellingen, 
zelf beslissen op welke wijze de verplaatsing naar Somalië het best haar beslag krijgt en hoe met het 
geleidelijke proces van de totstandbrenging van governance kan worden aangevangen. 
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De Europese Unie en de Verenigde Staten roepen alle Somalische partijen op om te blijven streven naar 
verzoening en dialoog en snel tot een akkoord te komen dat de verplaatsing van de federale 
overgangsinstellingen naar Somalië zal faciliteren. 
 
De Europese Unie en de Verenigde Staten waarderen voorts het bezoek van minister-president Ali Mohamed 
Ghedi aan Mogadishu. Het bezoek is een stap vooruit in het verzoeningsproces. We betreuren evenwel ten 
zeerste het incident dat op 3 mei tijdens het bezoek van de minister-president in het stadion van Mogadishu 
heeft plaatsgevonden en betuigen de familieleden en verwanten van de slachtoffers onze innige deelneming.  
 
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. 
 
 
 

_______________ 
 
 
 
44/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de aankondiging van de bepaling 
door de politieke partijen in Nepal van een gemeenschappelijk standpunt 

Brussel, 23 mei 2005 
 
De EU is verheugd over de aankondiging door de Nepalese politieke partijen van een gemeenschappelijk 
standpunt, dat zij op 8 mei 2005 hebben bekendgemaakt. De EU hoopt dat deze inspanningen zullen dienen 
als basis voor een dialoog tussen de politiek partijen en de koning. Zij verzoekt met klem zowel de koning 
als de politieke partijen blijk te geven van de nodige soepelheid bij het aangaan van deze dialoog en het weer 
op gang brengen van het democratische proces. 
 
De EU is er vast van overtuigd dat de totstandbrenging van een pluralistische democratie in Nepal een 
essentieel onderdeel moet zijn van elke aanvaardbare en duurzame regeling voor het huidige conflict. De EU 
maakt van de gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat de civiele en politieke rechten moeten worden 
geëerbiedigd. Zij roept zowel de regering als de maoïsten op de mensenrechten te eerbiedigen, en veroordeelt 
de schendingen daarvan, ongeacht door welke partij zij worden gepleegd. De EU zal de ontwikkeling van de 
situatie in Nepal met grote belangstelling blijven volgen. 
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De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen 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. 
 
 

_______________ 
 
 
45/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Ivoorkust 
Brussel, 19 mei 2005 

 
De Europese Unie neemt nota van de laatste ontwikkelingen in Ivoorkust en spreekt haar waardering uit voor 
de rol daarin van de Afrikaanse Unie en van de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, die met zijn 
doortastend optreden de belangrijkste actoren in Ivoorkust heeft kunnen mobiliseren. 
 
De ondertekening in Pretoria op 6 april jl. door de Ivoriaanse partijen van een beslissend akkoord, dat 
Ivoorkust in staat moet stellen een uitweg te vinden uit de politieke crisis die het land sinds meer dan twee 
jaar in haar greep houdt, heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet die door de Europese 
Unie met instemming worden begroet. 
 
Met name het besluit van president Gbagbo om de ondertekenaars van het akkoord van Linas-Marcoussis toe 
te staan zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen is een positieve ontwikkeling en een 
belangrijke stap op weg naar de verzoening van het Ivoriaanse volk. 
 
Ook de ondertekening door de Ivoriaanse nationale strijdkrachten en de strijdkrachten van Forces Nouvelles, 
op 14 mei in Yamoussoukro, van een akkoord over de ontwapening en demobilisatie van de strijdende 
partijen, inclusief tijdschema, is een nieuwe stap voorwaarts bij de uitvoering van het akkoord van Pretoria. 
Nu is het zaak dat alle partijen onverwijld hun beloften gestand doen. 
 
De Europese Unie herinnert er tevens aan dat het houden van vrije en transparante verkiezingen de hoeksteen 
vormt van het Ivoriaanse verzoeningsproces. Zij roept het Ivoriaanse volk dan ook op om alles in het werk te 
stellen en zijn volle medewerking te verlenen aan de internationale gemeenschap, en met name aan de 
Verenigde Naties, opdat deze verkiezingen, die op 30 oktober 2005 zullen plaatsvinden, normaal kunnen 
verlopen en de voorbereiding terstond kan beginnen. Het is nu van belang dat de in Pretoria overeengekomen 
wetgevingshervormingen die vóór de verkiezingen moeten zijn doorgevoerd, worden bekrachtigd door de 
regering en de nationale vergadering van Ivoorkust. 
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De Europese Unie is er dan ook voorstander van dat het mandaat en de middelen van de operatie van de 
Verenigde Naties in Ivoorkust (ONUCI) worden uitgebreid, zodat deze een grotere rol kan spelen in de 
beslissende fase van het ontwapeningsproces. De Europese Unie is ook van mening dat de Verenigde Naties 
een actieve rol moeten kunnen spelen bij de organisatie van en het toezicht op de verkiezingen. 
 
De Europese Unie is, van haar kant, bereid te helpen om de ontwapening van de strijdende groeperingen in 
goede banen te leiden. Zij is tevens bereid de helpende hand te bieden bij het organiseren van de 
verkiezingen. In ieder geval acht de Europese Unie internationaal toezicht op de naleving van de 
internationale normen en maatstaven van doorslaggevend belang om de samenwerking met Ivoorkust 
volledig te kunnen hervatten, samen met de andere internationale donoren die het land nodig heeft om de 
weg van vooruitgang en ontwikkeling weer te kunnen inslaan. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
46/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Burundi 
Brussel, 20 mei 2005 

 
Aansluitend bij haar permanente steun aan het vredesproces van Arusha, toont de Europese Unie zich 
verheugd over het gezamenlijk communiqué dat de overgangsregering van Burundi en de Palipehutu-FNL op 
15 mei 2005 in Dar-es-Salaam hebben ondertekend. De onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden is 
haars inziens een eerste belangrijke stap naar een algemene en alomvattende vrede in Burundi. 
 
De Europese Unie is de regering van de Verenigde Republiek Tanzania erkentelijk voor haar doeltreffende 
bemiddeling en haar aanhoudende inzet voor het vredesproces in Burundi. 
 
De Europese Unie doet een dringende oproep aan alle Burundese partijen om zich te scharen achter het 
resultaat van de onderhandelingen met de FNL en te blijven streven naar een permanent staakt-het-vuren en 
een alomvattend vredesproces, een succesvolle overgang en nationale verzoening.  
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De Europese Unie waardeert de inzet van beide partijen om te vermijden dat hun onderhandelingen op 
enigerlei wijze het verkiezingsproces beïnvloeden dat met het op 22 april laatstleden in Kampala gesloten 
Regionale Initiatief is bekrachtigd, en doet een oproep om de vastgestelde termijnen in acht te nemen. 
 
De Europese Unie herinnert aan het bloedbad van Gatumba in augustus 2004, en herhaalt haar wens dat de 
verantwoordelijken voor deze misdaad en andere wreedheden tegen de burgerbevolking, voor de rechter 
worden gebracht. Voor de Europese Unie is het doorbreken van de sfeer van straffeloosheid in Burundi en in 
het gehele gebied van de Grote Meren een onontbeerlijke voorwaarde voor de terugkeer naar duurzame 
vrede en welvaart in de regio. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de kandidaat-
lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese 
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan. 

 

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 
 
 

_______________ 
 
 
 
47/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen in Ethiopië 
Brussel, 20 mei 2005 

 
De Europese Unie feliciteert het Ethiopische volk voor de sereniteit en waardigheid waarmee het heeft 
deelgenomen aan de federale en regionale verkiezingen van 15 mei 2005. Deze verkiezingen zijn een 
belangrijke stap voor het democratiseringsproces in Ethiopië en voor het onomkeerbare proces van regionale 
stabilisatie. 
 
De Europese Unie waardeert dat de Ethiopische autoriteiten internationale verkiezingswaarnemers hebben 
uitgenodigd en dat met name de EU-missie, die tijdens het gehele verkiezingsproces aanwezig was, het 
verloop van de verkiezingen in de verschillende delen van het land heeft kunnen volgen. De Unie brengt de 
opmerkingen in herinnering die haar missie op 17 mei 2005 heeft gemaakt, zowel over de positieve aspecten 
als over de gerapporteerde onregelmatigheden; het is zaak die nader te bestuderen. De Europese Unie 
beklemtoont dat haar waarnemingsmissie het verdere verloop van het verkiezingsproces zal blijven volgen 
en aanwezig zal zijn tijdens de voor 21 augustus 2005 geplande parlementsverkiezingen in de regio Somali. 
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De Europese Unie herinnert eraan dat de officiële gegevens over de verkiezingsresultaten pas worden 
verstrekt na de telling door het nationaal verkiezingscomité en dat elke andere verklaring over de resultaten 
derhalve voorbarig is. 
 
De Europese Unie moedigt alle partijen aan om hun verkiezingsgeschillen bij te leggen via de mechanismen 
die daartoe zijn ingesteld. 
 
De Europese Unie doet een dringende oproep aan alle politieke leiders om in deze periode na de 
verkiezingen in een geest van wederzijds respect en dialoog samen te werken bij de aankondiging van de 
verkiezingsresultaten en de installatie van de nieuwe vergaderingen, zodat, overeenkomstig de regels van de 
rechtsstaat en met volledige inachtneming van de rechten van de mens, een vreedzaam 
democratiseringsproces kan worden gewaarborgd. De Europese Unie blijft in deze cruciale fase van het 
proces voor de partijen beschikbaar voor elke vorm van steun. 
 
De Europese Unie spoort de burgers van Ethiopië aan om, in afwachting van de definitieve resultaten, hun 
streven naar democratische waarden, waarvan zij tijdens de verkiezingen blijk hebben gegeven, in alle rust 
en met inachtneming van de wettelijke procedures verder gestalte te geven. 
 
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 en 
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan. 

 

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 
 
 

_______________ 
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 

ZITTING VAN  
11 EN 12 MEI 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 de heer KOVÁCS, lid van de Europese Commissie, in het kader van de 
discussie over het fiscaal beleid van de Unie. 
 
 
1. FINANCIEEL EN FISCAAL BELEID VAN DE UNIE 

 
• Vereenvoudiging BTW 
− Rapporteur: BURANI (Werkgevers – IT) 
 
− Referenties: COM(2004) 728 def. – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 
 

− Hoofdpunten:  
 

Het EESC spreekt wel zijn steun uit voor het Commissievoorstel, maar wil toch ook de aandacht vestigen 
op een fundamenteel aspect: als de éénloketregeling de enige schakel wordt tussen de ondernemers en de 
diverse nationale overheidsdiensten, dan dient zij echt de enige te zijn voor de procedures en de 
administratie van de verschuldigde en te ontvangen bedragen. Het proces zal pas afgerond zijn als het tot 
een harmonisatie van de belastingtarieven en de nationale regelgeving komt, wat essentieel is voor de 
totstandbrenging van een daadwerkelijke interne markt. 

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

http://www.cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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• Stelsel van eigen middelen 
− Rapporteur: BURANI (Werkgevers – IT) 

 
− Referenties: COM(2004) 501 def. – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Hoofdpunten :  
 

Door de aandacht te richten op kwesties in verband met de billijkheid van de bijdragen en de 
mechanismen voor de bijdrage en verdeling van de baten en lasten tussen de lidstaten, vraagt het EESC 
zich af of het zinvol is de BTW-heffing te handhaven als bron van eigen middelen van de Unie. Voorts is 
het de vraag of het zinvol is als eigen middelen ook de gestaag dalende inkomsten te handhaven die 
afkomstig zijn uit de traditionele eigen middelen, in plaats van deze te vervangen, in tegenstelling tot wat 
de Commissie wil, door een passend percentage van het bruto nationaal inkomen. Het EESC herhaalt zijn 
reeds geuite weerstand tegen een belasting op vervuilende energiebronnen en tegen elke verhoging van de 
fiscale bijdrage, zeker als dit gebaseerd wordt op de naar zijn oordeel onjuiste overtuiging dat op die 
manier Europa dichter bij de burger wordt gebracht en aan zichtbaarheid wint.  
 
De vooruitzichten zullen grotendeels worden bepaald door twee begrippen, die kunnen worden 
omschreven als algehele solidariteit en totale ontwikkeling. Wat de herziening betreft van de berekening 
van de algemene correctie, is het EESC van oordeel dat dit een integraal onderdeel moet worden van de 
criteria voor de verdeling, door middel van evenwichtige, heldere en goed gemotiveerde oplossingen, 
waarbij het "evenwichtig rendement" en de solidariteit elkaar in balans houden. In dat verband moet 
politiek zeer tactisch te werk worden gegaan ten aanzien van de publieke opinie in Europa en in het 
bijzonder die in de nieuwe lidstaten.  

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

 
 

• Witwassen van geld 
− Rapporteur: SIMPSON (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
− Referenties: COM(2004) 448 def. – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Hoofdpunten:  

 
De opgedane ervaringen met de tenuitvoerlegging van anti-witwas- en terrorismefinancieringsrichtlijnen 
zouden de Unie wel eens kunnen nopen tot dwarsverbanden en beleidssynergie met de afschrikking van 
andere vormen van criminaliteit. Het EESC beveelt in zijn advies het volgende aan:  

  
- het voorstel moet tegen de achtergrond van de werkzaamheden van de Raad van Europa inzake het 

strafrecht worden bezien;  
- de regelingen betreffende inbeslagname van criminele gelden moeten worden verduidelijkt;  

- derde landen dient meer ondersteuning bij criminaliteitsbestrijding worden geboden;  
- er dient meer aandacht te worden besteed aan specifiek gevoelige onderwerpen, zoals 

grensoverschrijdende belastingontwijking. 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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− Contactpersoon: mevrouw Szij 
   (Tel. : 00 32 2 546 92 54 – e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. COMMUNAUTAIRE FINANCIERING DUURZAME ACTIVITEITEN 
 

•  Duurzame ontwikkeling – financiële perspectieven 
–  Rapporteur: SIRKEINEN  (Werkgevers – FI) 
–  Co-rapporteurs: EHNMARK (Werknemers – SE) 
    RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
– Referentie:  Verkennend advies –  CESE 528/2005 

 
–  Hoofdpunten : 

 
Het EESC hoopt dat de Commissie ook bij de uitvoering van de begroting het belang van duurzame 
ontwikkeling inziet, en dat zij straks ondanks de nieuwe zwaartepunten niet gewoon op de oude voet 
verdergaat. Het uitgavenpatroon moet absoluut ten gunste van de nieuwe prioriteiten worden gewijzigd, 
ongeacht het uiteindelijk vast te stellen niveau van de eigen uitgaven. Als de financiële vooruitzichten 
met hun langetermijnkarakter de ontwikkeling van de EU niet de juiste kant op sturen, is er weinig hoop 
dan andere maatregelen of latere financiële aanpassingen daar wel in zullen slagen.  
 
De Commissie geeft in de verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen tot 2010 terecht voorrang aan 
groei en werkgelegenheid. Concurrentievermogen en economische groei zijn geen doel op zichzelf, maar 
middelen om sociale en ecologische doelen te verwezenlijken. De prioriteiten van de duurzame-
ontwikkelingsstrategie, en ook andere gebieden met erkend niet-duurzame ontwikkelingen – 
klimaatverandering, vervoer, volksgezondheid, natuurlijke hulpbronnen, uitroeiing van armoede, 
vergrijzing en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – moeten ook in het begrotingsbeleid als 
prioriteiten worden behandeld.  
 
Een begrotingslijn is als zodanig meestal 'duurzaam' noch 'niet-duurzaam'. Het effect ervan op duurzame 
ontwikkeling hangt af van de gedetailleerde opzet van programma's, doelstellingen en criteria waaraan te 
financieren projecten aan moeten voldoen. Effectbeoordeling is hét instrument om te garanderen dat het 
beleid strookt met het streven naar duurzaamheid. Alle afzonderlijke programma's in de begroting 
moeten stuk voor stuk op hun mogelijke effecten worden beoordeeld. Het is hierbij vooral van belang dat 
subsidies voor niet-duurzame activiteiten worden stopgezet.  
 
Het EESC wil vooral de belangrijke rol van kennis, O&O en nieuwe technologie benadrukken. Als 
Europa hier werkelijk op inzet en er de nodige middelen aan besteedt, heeft het een unieke kans om zijn 
productiviteit, concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid te vergroten in de felle 
concurrentiestrijd met andere economische grootmachten. Bovendien kan het dan de druk op het milieu 
en de natuurlijke hulpbronnen verminderen met milieuvriendelijkere technische oplossingen, die 
voorzien in de behoeften van de bevolking en haar gezondheid en veiligheid waarborgen. 

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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– Contactpersoon: de heer Kind 

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

 
• Europees Visserijfonds 
–  Rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse werkzaamheden – ES) 
 
− Referenties: COM(2004) 497 def. – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC stemt in met de ontwerpverordening inzake het Europees Visserijfonds (EVF) aangezien het 
zal fungeren als financieringsinstrument dat de maatregelen voor het beheer van de bestanden begeleidt 
en de aanpassing van de productiestructuur van de sector conform het GVB mogelijk maakt. 

 
De Commissie bakent de volgende vijf prioritaire zwaartepunten af, waarop het EESC het volgende 
commentaar geeft: 
 
1. Maatregelen voor de aanpassing van de communautaire vissersvloot  
 Zowel binnen als buiten de exclusieve economische zone (EEZ) moet een operationele en 

concurrerende EU-vissersvloot in stand worden gehouden;  
 Bij de berekening van de hoogte van de overheidssteun voor het slopen moeten rechtvaardiger 

criteria worden gehanteerd; 
 De vervanging van de hoofdmotor zou onder de “investeringen aan boord van vissersvaartuigen” 

moeten vallen.  
 
2. Aquacultuur en verwerking van en handel in visserij- en aquacultuurproducten 
 De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen wat de beste bestemming is voor de middelen van het 

fonds; 
 Er dient prioriteit te worden gegeven aan investeringssteun voor kleine en micro-ondernemingen. 

De enige voorwaarde die de Commissie zou mogen stellen is dat de projecten economisch en 
commercieel levensvatbaar zijn, dit met het oog op de verbetering van het concurrentievermogen 
van de bedrijven  

 
3. Maatregelen van collectief belang  
 Financiering van collectieve acties van beperkte duur die zijn opgezet op initiatief van privé-

ondernemingen, en bijdragen aan de investeringen die noodzakelijk zijn om de wetenschappelijke 
en technische adviezen voor het beheer van de communautaire visserij te verbeteren.  

 
4. Duurzame ontwikkeling van kustvisserijgebieden 
 De bepaling dat enkel steun wordt verleend aan gebieden met gemeenten die niet meer dan 

100.000 inwoners tellen, moet worden geschrapt.  
 De lidstaten zouden aan de hand van hun eigen criteria zelf een lijst moeten kunnen opstellen van 

de kustgebieden die in aanmerking komen voor steun. 
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5. Technische bijstand  
 Er moet steun komen voor de financiering van de binnenvisserij. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Azzopardi 

    (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

3. WERKGELEGENHEIDSBELEID 
 

•  Organisatie van de arbeidstijd 
− Rapporteur: ENGELEN-KEFER (Werknemers – DE) 
 
− Referenties: COM(2004) 607 def. – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Hoofdpunten: 
 

• Het EESC wil erop wijzen dat het in eerste instantie de taak van de sociale partners op nationaal 
niveau is om flexibele arbeidstijdregelingen overeen te komen waarbij met de specifieke behoeften 
van elke sector rekening wordt gehouden en de grondrechten in acht worden genomen;  

• Men kan zich volgens het EESC terecht afvragen of het voorstel van de Commissie wel het juiste 
middel is voor de verwezenlijking van de doelstellingen, zoals de werknemers een goede 
bescherming garanderen van hun gezondheid en veiligheid voor wat de arbeidstijd betreft, 

• Het EESC verzoekt de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie dan ook bij de herziening van de richtlijn rekening te houden met de volgende behoeften: 

• prioritaire rol van de sociale partners bij het bekijken van de referentieperiode voor de berekening en 
inachtneming van de maximale wekelijkse arbeidstijd binnen de bestaande grenzen van de richtlijn; 

• opname van een bepaling betreffende aanwezigheidsdiensten, die met de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie in overeenstemming is en voorrang geeft aan een regeling via collectieve 
overeenkomsten; 

• passende maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd met het oog op een betere combinatie 
van beroeps- en gezinsleven; 

• evaluatie van de individuele opt-out uitgaande van de vraag of de handhaving ervan niet indruist 
tegen de geest en de bedoeling van de richtlijn. 

 
 

− Contactpersoon: de heer Bach Nielsen 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
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4. EXTERNE BETREKKINGEN 

 
• Betrekkingen EU-India 
– Rapporteur: SHARMA (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 530/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 

• De Europese Unie en India zijn meer dan ooit vastbesloten hun samenwerking te verbreden en te 
verdiepen. 

• Dit advies is meer dan een bijwerking van het informatief rapport uit december 2000. Het is ook een 
pleidooi voor nog nauwere samenwerking op het niveau van het maatschappelijk middenveld.  

 
• Het EESC, dat de dialoog tussen het Europese en het Indiase middenveld mee op de rails heeft 

helpen zetten, wil de positieve houding van de Europese en Indiase politieke wereld tegenover een 
intensivering van deze samenwerking te baat te nemen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Zo wil 
het, met name via het rondetafeloverleg, meewerken aan het opstellen van het aangekondigde 
"actieplan voor een strategisch partnerschap". 

 
– Contactpersoon: mevrouw Baizou  
   (Tel.:  00 32 2 546 98 52 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
5. INDUSTRIEBELEID EN SECTORBELEID 

 
• Veranderingsprocessen in de machinebouw en aanverwante sectoren 
– Rapporteur: VAN IERSEL  (Werkgevers – NL) 
– Co-rapporteur : CASTAÑEDA (Diverse werkzaamheden – ES) 
  
–  Referentie:  initiatiefadvies – CESE 526/2005 

 
– Hoofdpunten: 
 

De machinebouw en aanverwante sectoren vormen niet alleen een bedrijfstak op zich, maar zorgen ook, 
als leverancier van kapitaalgoederen en wijdverbreide, door verschillende industrieën gebruikte 
technologie, voor kruisbestuiving en waardevolle impulsen in een groot aantal andere Europese sectoren. 
Het gaat om een innovatieve kernindustrie: daarom dient machinebouw in het Europese industriebeleid 
als een strategische sector te gelden. Deze sector is uitstekend geschikt voor een concreet programma met 
doelstellingen op regionaal, nationaal en EU-niveau, ter uitvoering van de Lissabonagenda. Er is zowel 
horizontaal als sectorspecifiek beleid nodig, alsmede een passende mix van beide. Beleidsmaatregelen op 
dit terrein moeten de sector helpen om topprestaties te leveren, niet alleen in Europa maar ook op 
wereldschaal. 
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Met betrekking tot machinebouw is het zaak om in het huidige proces van raadpleging en beleidsvorming 
in EU-verband, nader in te gaan op een aantal kwesties waarvan een stimulerend effect kan uitgaan op 
vergelijkbare processen op nationaal en regionaal niveau in Europa. Specifieke voorwaarden waaraan op 
EU-niveau moeten worden voldaan, zijn: betere wetgeving, inclusief effectbeoordeling van de 
regelgeving voorafgaand aan regelgeving, alsmede correcte uitvoering en naleving van bestaande EU-
wetgeving; doeltreffende marktbewaking; oprichting van een technologieplatform om de kloof te dichten 
tussen onderzoekscentra en universiteiten enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds; halt toeroepen aan de 
toenemende scheefgroei tussen door Europa gesubsidieerde O&O en de behoeften van de sector 
machinebouw; een mededingingsbeleid dat ontwikkeling en innovatie in het MKB aanmoedigt; 
verbetering van de toegang tot financiële markten en een handelsbeleid dat vrije toegang tot investeringen 
in markten van derde landen waarborgt. Van groot belang is voorts de aanpassing van vaardigheden aan 
huidige normen.  
 
Overleg tussen de Commissie en alle belanghebbbenden op EU-niveau over de gevolgen voor het 
bedrijfsleven kan gunstige randvoorwaarden scheppen voor de machinebouw in de EU en zal bijdragen 
tot de bevordering en ontwikkeling van krachtige regionale clusters. Al deze zaken vereisten de actieve 
inzet van de Europese instellingen, met name de Commissie. 

 
– Contactpersoon: de heer Colera  
   (Tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
• Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
– Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties: COM(2004) 599 def. – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 

Het EESC beschouwt de bescherming van de pediatrische populatie als prioritair, omdat dit een qua 
ontwikkeling, fysiologie en psychologie kwetsbare groep is. Het is derhalve van mening dat ieder besluit 
om pediatrisch onderzoek aan te vragen of uit te voeren gebaseerd dient te zijn op duidelijke en 
gemotiveerde onderzoeksbehoeften, en dat de inachtneming van de ethische normen bij klinische 
proeven gewaarborgd moet zijn. 
 
Het EESC vindt het een goede zaak dat binnen het EMEA een comité voor kindergeneeskunde wordt 
opgericht, als een geschikt instrument om een hoogwaardig onderzoek te waarborgen dat is gebaseerd op 
wetenschappelijke en ethische beginselen.  
 
Het EESC stemt in met de voorgestelde vergunningsprocedures en staat met name achter de nieuwe 
PUMA-procedure (handelsvergunning voor pediatrisch gebruik) voor geneesmiddelen die reeds in de 
handel zijn.  
 
Het EESC steunt de doelstelling om artsen en beroepsoefenaren in de gezondheidszorg meer en 
uitvoerigere informatie te verschaffen over geneesmiddelen en klinische proeven bij kinderen, onder 
andere door meer gebruik te maken van de communautaire databank EudraCT (European Clinical Trials 
Database).  
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Het EESC acht het zaak dat een uitgebreide analyse wordt gemaakt van de epidemiologische situatie 
onder kinderen, van de therapeutische benaderingen en de huidige hiaten wat de beschikbaarheid van 
pediatrische geneesmiddelen betreft, en dat tevens wordt gekeken naar het verschijnsel dat bepaalde 
geneesmiddelen worden voorgeschreven aan kinderen terwijl ze daar niet voor bedoeld zijn.  
 
Het EESC beveelt dat ook aan dat de Commissie actief bijdraagt tot de oprichting van een netwerk 
tussen bevoegde autoriteiten en gespecialiseerde onderzoekcentra, om de kennis over de vraag naar 
geneesmiddelen en over de beste medische praktijken te vergroten. 
 
Ten slotte hoopt het EESC dat de samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en de dialoog 
met de bevoegde internationale autoriteiten nog verder worden uitgebouwd, ten einde de goedkeuring 
van geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik te versnellen. 
 

–    Contactpersoon: de heer Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 63
Type: http:

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

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@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:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: http:

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