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OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
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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: 
 
 
 

37/05 Access to public galleries during plenary sessions 
 
39/05 Distribution of T-shirts 
 
40/05 Artikel 21 en bijlagen I, II, IV en VIII van de Regeling kosten en vergoedingen van  
  de leden 
 

 
 
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 
 
 

OFFICIELE KENNISGEVING VAN DE AANWIJZING VAN DE BULGAARSE WAARNEMERS 
IN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 
 

Op 2 september 2005 hebben de bevoegde autoriteiten van Bulgarije het Europees Parlement de lijst 
toegestuurd met de namen van de Bulgaarse waarnemers in het Europees Parlement. 
 
Het Europees Parlement zal hier op zijn vergadering van 26 september 2005 officieel kennis van nemen. 
 
 
De heer ABADJIEV Dimitar Ivanov 
De heer ALI Nedzhmi Niyazi 
De heer.ARABADJIEV Alexander Stoyanov 
De heer BLIZNASHKI Georgi  Petkov 
Mevrouw CAPPONE Maria Vassileva 
De heer DIMITROV Martin Dimitrov 
Mevrouw HRISTOVA Hristina Velcheva 
Mevrouw HYUSMENOVA Filiz Hakaeva 
De heer ILCHEV Stanimir Yankov 
Mevrouw IVANOVA Iglika Dimitrova 
De heer KAZAK Tchetin Hussein 
De heer KIRILOV Evgeni Zahariev 
De heer PAPARIZOV Atanas Atanassov 
Mevrouw PARVANOVA Antonyia Stefanova 
Mevrouw SHOULEVA Lydia Santova 
De heer SOFIANSKI Stefan Antonov 
De heer STOYANOV Dimitar Kinov 
De heer VIGENIN Kristian Ivanov 
 

_______________ 
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OFFICIELE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN EEN ITALIAANS LID IN HET 
EUROPEES PARLEMENT 

 
 

 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 5 september 2005 kennis genomen van de 
verkiezing van: 
 

de heer Iles BRAGHETTO 
 
 

als lid van het Europees Parlement, ter vervanging van de heer Antonio DE POLI (PPE-DE/IT), met ingang 
van 28 juli 2005. 
 
 

----------------- 
 
 

OFFICIELE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN EEN POOLS LID IN HET 
EUROPEES PARLEMENT 

 
 

 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 5 september 2005 kennis genomen van de 
verkiezing van: 
 

de heer Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI 
 
 

als lid van het Europees Parlement, ter vervanging van de heer Filip ADWENT (IND/DEM-PL), met ingang 
van 12 juli 2005. 
 
 

________________ 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN  Stand op 16.09.2005 
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

Antonis Samaras Ondertekening door Turkije van het protocol betreffende 
de aanpassing van de overeenkomst van Ankara en 
unilaterale verklaring inzake de niet-erkenning van de 
Republiek Cyprus 

P-3027/05 

Sajjad Karim Harmonisatie van het terrorismebeleid van de lidstaten P-3028/05 

Avril Doyle Wijziging habitatrichtlijn P-3029/05 

Sharon Bowles Buitenlandse investeringen P-3030/05 

Antonis Samaras Inschrijving van EU-onderdanen op scholen van de 
Griekse diaspora in Turkije 

E-3031/05 

Antonis Samaras Eigendomsrechten van in Turkije woonachtige 
minderheden 

E-3032/05 

Gay Mitchell AEEA-richtlijn E-3033/05 

Roberta Angelilli Fondsen voor de realisatie van een educatief 
archeologisch park 

E-3034/05 

Roberta Angelilli Rentes hoger dan toegestaan door de Italiaanse wet E-3035/05 

Roberta Angelilli Beschikbaarheid van bij Italiaanse banken gedeponeerd 
geld 

E-3036/05 

Dieter-Lebrecht Koch Schengen-akkoord - Beperking van burgerrechten E-3037/05 

Baroness Sarah Ludford Berichten over gewelddadig optreden van de politie in de 
Tsjechische Republiek 

E-3038/05 

Joseph Muscat Kopen op Internet E-3039/05 

Sajjad Karim Israël: Uitspraak van het Internationaal Gerechtshof 
inzake de scheidingsmuur 

P-3040/05 

Sajjad Karim Israël: Uitspraak Internationaal Gerechtshof inzake 
scheidingsmuur 

E-3041/05 

Joseph Muscat Verhuizing EU-burgers E-3042/05 

Joseph Muscat Verhuizing EU-burgers E-3043/05 

Joachim Wuermeling Subsidie voor een paddentunnel in Oekraïne E-3044/05 

Philip Claeys Niet-erkenning van Cyprus door Turkije E-3045/05 

Philip Claeys Niet-erkenning van Cyprus door Turkije E-3046/05 
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Marco Pannella De Italiaanse wet inzake Medisch Ondersteunde 
Voortplanting (MOV) en de schending van fundamentele 
mensenrechten en het communautaire recht 

P-3047/05 

Emma Bonino Arrestatie van de Turkse onderzoeksstudent Yektan 
Turkyilmaz in Armenië 

E-3048/05 

Emma Bonino Arrestatie van de Turkse onderzoeksstudent Yektan 
Turkyilmaz in Armenië 

E-3049/05 

Mairead McGuinness Prijs van kaartjes voor het wereldkampioenschap voetbal P-3050/05 

Graham Booth Gibraltar - IDD-nummer E-3051/05 

Robert Evans Bestraling van voedsel E-3052/05 

Ingeborg Gräßle Medewerkers van de diensten voor begrotingszaken en 
financiën van de directoraten-generaal van de Europese 
Commissie 

E-3053/05 

Jan Mulder Inzet Europese Commissie bij WTO-onderhandelingen 
met betrekking tot "non trade concerns" 

P-3054/05 

Richard Corbett European City Guides E-3055/05 

Richard Corbett Autoverzekeringen E-3056/05 

Sajjad Karim Darfur, Soedan: aanhoudende onverschilligheid E-3057/05 

Sajjad Karim Israël: Wet op de onrechtmatige daad (aansprakelijkheid 
van de staat) 

E-3058/05 

Sajjad Karim Israël: Wet op de onrechtmatige daad (aansprakelijkheid 
van de staat) 

E-3059/05 

Sajjad Karim Kinderen onbeschermd in Jammu en Kasjmir E-3060/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bescherming van het cultureel erfgoed in Constantinopel 
(Istanboel) 

E-3061/05 

Alfredo Antoniozzi Internationaal terrorisme: arrestatie in Italië van de dader 
van de aanslag op de McDonald en het gerechtsgebouw 
van Ostia, en van Hamdi Adus Issac, en de banden met de 
sociale centra 

P-3062/05 

Albert Maat Initiatieven Europese Commissie ter voorkoming van 
vogelpest 

P-3063/05 

Dorette Corbey Overbevissing P-3064/05 

Dorette Corbey Overbevissing E-3065/05 

 Vraag geannuleerd P-3066/05 

Ole Christensen Aanvaarbare niveaus van blootstelling van degenen die 
met pesticiden omgaan 

P-3067/05 
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John Bowis Onderzoek naar geweld E-3068/05 

John Bowis ZOE Stabiliteitspact E-3069/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Veiligheid in het luchtvervoer P-3070/05 

Erik Meijer Het in afzonderlijke EU-lidstaten ontbreken van een 
toereikende controle op de veiligheid van vliegtuigen en 
maatregelen om het toezicht op de veiligheid te verbeteren 

E-3071/05 

Erik Meijer Kwaliteitsvermindering van openbaar vervoer en milieu in 
nieuwe en toekomstige lidstaten door het tegen de trend in 
opheffen van stedelijke tram- en trolleybusnetten 

E-3072/05 

Erik Meijer De toekomstmogelijkheden voor de oorspronkelijke 
inwoners van het gebied Sandžak in Servië en 
Montenegro die zichzelf als Bosniërs beschouwen 

E-3073/05 

Erik Meijer Handhaving van de relatieve kleinschaligheid van het 
bankwezen in Italië en de afwijkende positie van de 
Italiaanse centrale bank in relatie tot EU, EMU en ECB 

E-3074/05 

Joseph Muscat Fusies en mededinging P-3075/05 

Antonio Di Pietro Verzoek om dringende overgangsmaatregelen ter 
ondersteuning van de suikerbietenteelt in de Zuid-
Italiaanse regio's voor het seizoen 2006/2007 

P-3076/05 

Joseph Muscat Omzetting van richtlijnen E-3077/05 

Alyn Smith Geografische domeinen van het tweede niveau onder '.eu' E-3078/05 

Alyn Smith Domeinen van het tweede niveau onder '.eu' voor de 
taalgemeenschappen 

E-3079/05 

Erik Meijer Belastingvoordelen voor personen met de nationaliteit van 
een EU-lidstaat die geregistreerd staan als ingezetenen 
van Monaco of van andere kleine niet-lidstaten 

E-3080/05 

Erik Meijer Het ontbreken van waterleiding op het platteland en het 
weglekken van voorraden drinkwater voor de steden in 
toekomstige lidstaten van de Europese Unie 

E-3081/05 

Erik Meijer De ILO-afspraken over instandhouding van 
welzijnsvoorzieningen voor zeelieden en de bezuinigingen 
die kunnen leiden tot sluiting van de zeemanshuizen in 
Nederland 

E-3082/05 

Werner Langen Landbouwarealen voor puimsteenwinning P-3083/05 

James Allister Rechtsgrondslag voor de voorgenomen uitbreiding van het 
"actief Europees burgerschap" 

E-3084/05 

James Allister Bevordering van "actief Europees burgerschap" E-3085/05 
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Erik Meijer Betere voorlichting aan vliegtuigpassagiers, zodat zij bij 
hun keuze voor toegelaten luchtvaartmaatschappijen naast 
de prijs ook kunnen letten op de veiligheid 

E-3086/05 

Erik Meijer Voortdurende verschillen binnen de SAFA-richtlijn tussen 
de EU-lidstaten en het tegengaan van onnodig tijdsverlies 
bij veiligheidsmaatregelen voor de luchtvaart 

E-3087/05 

Erik Meijer Voortzetting van de activiteiten van onveilige en 
uitgesloten  luchtvaartmaatschappijen door 
naamswijziging en registratie van een nieuwe 
rechtspersoon 

E-3088/05 

Erik Meijer Openbaarmaking en actualisering van de gezamenlijke 
zwarte lijsten van door EU-lidstaten uitgesloten onveilige 
luchtvaartmaatschappijen 

E-3089/05 

Charlotte Cederschiöld Jongeren, grensoverschrijdend vakantiewerk E-3090/05 

Charlotte Cederschiöld Burgerlijke vrijheden en burgerrechten, democratie E-3091/05 

Charlotte Cederschiöld Terrorisme in verband met de gebeurtenissen van 7 juli 
2005 in Londen 

E-3092/05 

Albert Maat Uitblijven duidelijkheid omtrent aanvraag erkenning 
ambachtelijke boerenkaas als Gegarandeerde Traditionele 
Specialiteit (GTS) 

E-3093/05 

Anne Van Lancker Omzetting van de richtlijn mbt de minimumvoorwaarden 
voor informatie en raadpleging van werknemers - keuze 
van de drempels 

P-3094/05 

Joseph Muscat Betaaltelevisie E-3095/05 

Antonios Trakatellis Bescherming van de volksgezondheid tegen de 
grieppandemie: reactievermogen/paraatheid* van de Unie 
- werking van het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding 

P-3096/05 

Dimitrios Papadimoulis Veiligheid van vluchten P-3097/05 

Dimitrios Papadimoulis Lage werkgelegenheid van vrouwen in Griekenland E-3098/05 

Dimitrios Papadimoulis Legitimiteit van overheidsteun die is toegekend aan 
Franse landbouwers 

E-3099/05 

Dimitrios Papadimoulis Hervorming van de suikersector E-3100/05 

Christa Prets Opvolgprogramma van het communautaire initiatief 
EQUAL vanaf 2007 

P-3101/05 

Paulo Casaca Herziening POSEI-visserij P-3102/05 

Jana Bobošíková Overtollige voorraden van landbouwproducten E-3103/05 
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Markus Ferber Invoerregeling voor Nieuw-Zeelandse boter E-3104/05 

Georgios Karatzaferis Veiligheid van het luchtvervoer in de EU en de toepassing 
van communautaire verordeningen 

E-3105/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard De voor natuur, milieu en voedselvoorziening negatieve 
gevolgen van het gebruiken van palmolie en andere 
plantaardige tropische brandstoffen voor opwekking van 
electriciteit 

E-3106/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Door internet verruimde mogelijkheden voor anonieme 
handel in zeldzame en met uitsterven bedreigde uitheemse 
diersoorten en maatregelen tegen transport en invoer 

E-3107/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Bestemmingswijziging van bosgebieden na grote 
bosbranden door opheffing van de bescherming en 
verkoop van de grond voor andere doeleinden 

E-3108/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard De noodzaak voor grote vliegtuigen om bij verstoring van 
hun dienstregeling overtollige kerosine te lozen in de lucht 
en de gevolgen voor leefmilieu en volksgezondheid 

E-3109/05 

Esko Seppänen Pensioenbelasting E-3110/05 

Mogens Camre EU-steun voor zwerfdieren in Griekenland E-3111/05 

James Nicholson Aanhoudende vervolging van christenen in China E-3112/05 

Frederika Brepoels Roetfilters voor dieselwagens E-3113/05 

Frederika Brepoels Subsidiëring containervervoer E-3114/05 

Proinsias De Rossa Etikettering van in de EU ingevoerde kleding P-3115/05 

Andreas Mölzer Internetoptreden voorzitterschap Raad P-3116/05 

David Hammerstein Mintz Onveilige luchtvaartmaatschappijen die op Europese 
luchthavens werkzaam zijn 

P-3117/05 

Gitte Seeberg Mensenrechtensituatie in Sri Lanka P-3118/05 

Caroline Jackson Vergoeding van kosten door de IGAD P-3119/05 

Monica Frassoni Illegale bouwactiviteit in het noordelijk deel van Cyprus P-3120/05 

Toine Manders Frans protectionisme P-3121/05 

Simon Busuttil Televisie-uitzendingen via satelliet E-3122/05 

Caroline Jackson Intrekking van ziektekostenverzekering E-3123/05 

Mario Borghezio Opschorting van het Turkse lidmaatschap van de 
Europese luchtvaartvereniging 

E-3124/05 

Philip Claeys Levensomstandigheden van gedetineerden in Turkije E-3125/05 

Dorette Corbey en Emine Bozkurt Gezondheidsbeleid voor migranten E-3126/05 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bestrijding van bosbranden op het Iberisch schiereiland P-3127/05 

Tomáš Zatloukal Aanleg kanaal Donau-Oder-Elbe P-3128/05 

Diana Wallis Gezamenlijk aangespannen rechtszaken ('class actions') in 
de EU 

P-3129/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Initiatieven voor de bevordering van het beroep van 
zeeman 

E-3130/05 

Diana Wallis CEN/CENELEC en EN-normen E-3131/05 

Marie-Line Reynaud Sterke stijging olieprijs E-3132/05 

Marie-Line Reynaud Belastingheffing - onafhankelijke communautaire 
middelen - gelijktrekking 

E-3133/05 

Marie-Line Reynaud Britse voorzitterschap EU, Groot-Brittannië en de euro E-3134/05 

Frederika Brepoels Ongevallenanalyse E-3135/05 

Frederika Brepoels Steun aan de Sahrawi vluchtelingen in Algerije E-3136/05 

Frederika Brepoels Richtlijn "televisie zonder grenzen" E-3137/05 

Frederika Brepoels Digitale televisie-platformen-decoders E-3138/05 

Panagiotis Beglitis Uitvoering door Turkije van het protocol inzake de 
uitbreiding van de douane-unie 

P-3139/05 

Sebastiano Musumeci Gebruik van de moedertaal in het internationale 
luchtverkeer 

P-3140/05 

László Surján Politieke onafhankelijkheid van de vertegenwoordiging 
van de Commissie in Boedapest 

P-3141/05 

Phillip Whitehead Freelance vertalers P-3142/05 

Véronique De Keyser Wereldjeugddagen P-3143/05 

Thomas Wise Verplichte overschakeling op het metrieke stelsel P-3144/05 

José García-Margallo y Marfil De tegelsector en de douanetarieven van het Koninkrijk 
Marokko 

P-3145/05 

Emma Bonino Schending van de mensenrechten op Cuba en het 
dialoogbeleid van de EU 

P-3146/05 

Sérgio Marques Stand van uitvoering van de steun aan Venezuela P-3147/05 

Raül Romeva i Rueda Problemen met de mensenrechten bij 
samenwerkingsprojecten met Colombia 

E-3148/05 

Raül Romeva i Rueda Financiering van het reïntegratieprogramma in Colombia E-3149/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Mogelijke schending van het Verdrag door de stad 
Neumarkt 

E-3150/05 
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Karin Resetarits Schending van de vrijheid van taalgebruik in Turkije E-3151/05 

Karin Resetarits Schendingen van de mensenrechten in Turkije E-3152/05 

Antonios Trakatellis en Manolis 
Mavrommatis 

Allianoi, een oude stad in de regio rond Pergamon 
(Bergama) (Klein-Azië) 

E-3153/05 

Georgios Karatzaferis Aanwerving van personeel voor het beheer van 
communautaire programma's 

E-3154/05 

Georgios Karatzaferis Infrastructuur van de Nationale Gehandicaptenstichting 
(E.I.A.A.) 

E-3155/05 

Manolis Mavrommatis Bescherming van de onechte karetschildpad ('karetta-
karetta') 

E-3156/05 

Sebastiano Musumeci Gebruik van honden voor proeven met geneesmiddelen in 
Kroatië 

E-3157/05 

Marco Pannella Schending van de mensenrechten op Cuba en het 
dialoogbeleid van de EU 

E-3158/05 

Philip Claeys Levensomstandigheden van gedetineerden in Turkije E-3159/05 

Ole Christensen Minimumprijzen van de EU bij invoer van Noorse zalm P-3160/05 

Diana Wallis 2de Noordelijk Dimensie Actieplan P-3161/05 

Sérgio Marques Akkoord over de handel in wijn tussen de Europese 
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika 

P-3162/05 

Teresa Riera Madurell Toerisme: begrotingslijnen E-3163/05 

Teresa Riera Madurell Toerisme: promotie van Europa als toeristische 
bestemming 

E-3164/05 

Teresa Riera Madurell Werkgroep duurzaam toerisme E-3165/05 

Elisabeth Schroedter Overtreding van de Richtlijnen 85/337/EEG, 92/43/EEG 
en 2000/60/EG in de Duitse deelstaat Brandenburg 

E-3166/05 

Manolis Mavrommatis Aanvullende maatregelen inzake preventie en herstel van 
bossen ná bosbranden en overstromingen 

E-3167/05 

Paulo Casaca Wereldhandelsorganisatie - opneming van betalingen voor 
dierenwelzijn 

E-3168/05 

Philip Claeys Representativiteit van door IPE gesteunde activiteiten E-3169/05 

Paulo Casaca Visserijactiviteiten van communautaire vaartuigen in 
Marokko 

E-3170/05 

Paulo Casaca Automatische doorgifte van satellietvolggegevens aan de 
kustlidstaat 

E-3171/05 
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Paulo Casaca Doorgifte van gegevens van vaartuigen van 
satellietvolgsystemen 

E-3172/05 

Paulo Casaca Doorgifte van de snelheid en de koers van 
vissersvaartuigen die is verkregen met 
satellietvolgapparatuur 

E-3173/05 

Christofer Fjellner Particuliere invoer van motorfietsen uit derde landen E-3174/05 

Herbert Bösch EU-subsidie voor het dieren- en natuurpark Schloss 
Herberstein 

P-3175/05 

Jörg Leichtfried EU-subsidie voor het dieren- en natuurpark Schloss 
Herberstein 

P-3176/05 

Mary McDonald Biobrandstoffen P-3177/05 

María Badía i Cutchet Antidumpingmaatregelen tegen de invoer van 
kaliumchloride 

E-3178/05 

Michl Ebner Proefproject RALF E-3179/05 

Herbert Bösch Verdeling nationaliteiten EIB en EIF E-3180/05 

Joseph Muscat Visavereisten E-3181/05 

Joseph Muscat Visavereisten E-3182/05 

Robert Evans Wereldhandelsorganisatie en dierenwelzijn E-3183/05 

Mario Borghezio Meer openheid EU omtrent effectiviteit van controles 
tegen vogelpest 

E-3184/05 

Dirk Sterckx Interpretatie van artikel 6 van richtlijn 2003/48/EG E-3185/05 

Marie-Noëlle Lienemann Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen P-3186/05 

Pervenche Berès Studie over de gevolgen van de liberalisering van de 
markt voor kansspelen 

P-3187/05 

Hiltrud Breyer Omzetting van richtlijn 2003/4/EG in nationaal (Duits) 
recht 

E-3188/05 

Hiltrud Breyer Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de 
Raad inzake de toegang van het publiek tot milieu-
informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van 
de Raad 

E-3189/05 

Georgios Papastamkos Veiligheid van de burgerluchtvaart E-3190/05 

Panagiotis Beglitis Schending van de mensenrechten en de democratische 
vrijheden door Turkije - Instelling van strafvervolging 
tegen de Turkse schrijver Orhan Pamuk 

E-3191/05 

Manolis Mavrommatis Gevaarlijke producten, schadelijk voor de gezondheid van 
kinderen 

E-3192/05 
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Terence Wynn Zalmvisserij E-3193/05 

Marie-Noëlle Lienemann Veiligheid van de luchtvaart E-3194/05 

Marie-Noëlle Lienemann Veiligheid van passagiers E-3195/05 

Dirk Sterckx Interpretatie van artikel 4 van richtlijn 2003/48/EG E-3196/05 

Johannes Blokland Implementatie van richtlijn 96/62/EG en 
dochterrichtlijnen door Nederland in het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005 

E-3197/05 

Raül Romeva i Rueda Financiering van het reïntegratieprogramma in Colombia E-3198/05 

Raül Romeva i Rueda Problemen met de mensenrechten bij 
samenwerkingsprojecten met Colombia 

E-3199/05 

Martin Callanan Goedkeuring geneesmiddelen door EMEA P-3200/05 

David Hammerstein Mintz Bouw van een hotel in El Algarrobico (natuurreservaat 
Cabo de Gata, Spanje) 

E-3201/05 

Mario Borghezio Laat Europa ingrijpen in de "zaak Salvioli" E-3202/05 

Mario Borghezio Laat Europa ingrijpen in de "zaak Salvioli" E-3203/05 

Graham Watson Verlies kiesrecht EU-burgers E-3204/05 

José García-Margallo y Marfil Wijziging inlaatpunt wateroverhevelingstracé Júcar-
Vinalopó 

P-3205/05 

Richard Corbett Schendingen mensenrechten op de Maldiven E-3206/05 

Richard Corbett CE-keurmerk E-3207/05 

Monica Frassoni Aanvang aanleg golfbaan ondanks afwezigheid van 
milieueffectbeoordeling, Sardinië, Italië. Vervolg vraag 
nr. P-2083/05 en antwoord van de Commissie van 
30.6.2005 (De heer Dimas) 

E-3208/05 

Frederika Brepoels Gevogeltevlees P-3209/05 

Hannes Swoboda Winsten van olieconcerns P-3210/05 

Albert Maat Verspreiding MKZ vanuit Centraal-Azië en Rusland P-3211/05 

Christopher Heaton-Harris Ondergrondse gasopslag op het vasteland P-3212/05 

 Vraag geannuleerd E-3213/05 

Glenys Kinnock Sahel-crisis in West-Afrika E-3214/05 

Richard Corbett Betere regelgeving E-3215/05 

Paul van Buitenen Uit het speciale verslag van de Ombudsman 
(2485/2004/GG) getrokken lessen 

E-3216/05 
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Mario Borghezio Proces tegen de Turkse schrijver die de Armeense 
genocide heeft aangeklaagd 

E-3217/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard De door de Nederlandse overheid gestimuleerde 
commerciële activiteiten van woningcorporaties en de 
algemene notificatievrijstelling voor melding van 
staatssteun 

E-3218/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Bescherming van de mogelijkheden voor Nederlandse 
woningcorporaties om een actieve rol te spelen bij het 
tegengaan van eilanden van armoede en etnische 
segregatie 

E-3219/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Paniek en verontwaardiging in Nederland over de 
veronderstelling dat de EU zal dwingen tot verkoop van 
1,5 miljoen huurwoningen aan commerciële bedrijven 

E-3220/05 

Jonas Sjöstedt Uitzetting van een Zweedse EU-burger uit Israël P-3221/05 

Georgios Karatzaferis Verklaring van een Griekse staatssecretaris over de 
Commissie 

E-3222/05 

Georgios Karatzaferis Artikel over het gebruik van kredieten van het derde 
communautair bestek voor de promotie van Griekse kaas 
door een particuliere onderneming 

E-3223/05 

Georgios Karatzaferis Merkwaardige wijze van werving door het Griekse 
Ministerie van Justitie in het kader van een niet-
gedefinieerd "programma" 

E-3224/05 

Georgios Karatzaferis Turkijes nucleaire programma E-3225/05 

Mario Borghezio Proces tegen de Turkse schrijver die de Armeense 
genocide heeft aangeklaagd 

E-3226/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Vroegtijdige sluiting heilbotvisserij in NAFO P-3227/05 

Emilio Menéndez del Valle Technische regeling" van de samenwerking van 
Israëlische en EU-douanediensten 

P-3228/05 

Francesco Speroni Concurrentiebeperking onder autofabrikanten P-3229/05 

Erna Hennicot-Schoepges Begroting voor onderzoek P-3230/05 

Paul Rübig CO2-emissiehandel - buitensporige lasten vooral voor 
zeer kleine emittenten 

E-3231/05 

Paul Rübig Aftrek van voorbelasting bij panden met gemengd gebruik E-3232/05 

James Nicholson Vrijheid van godsdienst in Eritrea E-3233/05 
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VRAGENUUR(B6-0330/05)  6 en 7 september 2005 
 
 
24 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
 
Sajjad KARIM 

 
Herzien EU-aanbod voor de dienstensector in de 
onderhandelingen van Doha - mobiliteit van natuurlijke 
personen 

 
H-0564/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Gegevensbescherming 

 
H-0566/05  

 
Chris DAVIES 

 
Transparantie en openheid 

 
H-0567/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Verklaringen van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken 
Gül over het Patriarchaat en de School van Chalki 

 
H-0575/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Voorbereidingen voor de toetreding van Kroatië 

 
H-0576/05  

 
Claude MORAES 

 
Transparantie van EUROPOL 

 
H-0579/05  

 
Sahra WAGENKNECHT 

 
Colombiaanse wet die paramilitairen straffeloosheid 
garandeert 

 
H-0584/05  

 
Struan STEVENSON 

 
Postsector en ongelijke regelgeving 

 
H-0589/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Recente gegevens over Zimbabwe 

 
H-0590/05  

 
Brian CROWLEY 

 
Beperkende maatregelen ten aanzien van alle politieke 
leiders in Myanmar 

 
H-0592/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Verkrachting als oorlogswapen 

 
H-0594/05  
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE 

 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Import van producten uit de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië (FYROM) 

 
H-0581/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Spionagesoftware op internet 

 
H-0595/05  

 
 
 
VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
  
Mevrouw GRYBAUSKAITÉ 
 
 
Nikolaos VAKALIS 

 
Financiële vooruitzichten 2007-2013 

 
H-0639/05  

  
 
Mevrouw WALLSTRÖM 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Nieuwe initiatieven om de idee van een verenigd Europa 
onder de burgers te verspreiden en de tastbare 
verwezenlijkingen van de Europese Unie bekend te maken 

 
H-0612/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Plan-D 

 
H-0623/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Informatiestrategie van de EU 

 
H-0637/05  

 
  
De Heer FRATTINI 
 
 
Bart STAES 

 
Europees juridisch kader voor bestrijding 
grensoverschrijdende afvalcriminaliteit 

 
H-0563/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Amerikaanse no fly-lijsten 

 
H-0574/05  

 
Bernd POSSELT 

 
De politieacademie en de bewaking van de buitengrenzen 

 
H-0577/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Europees agentschap voor het beheer van de operationele 
samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie 

 
H-0578/05  

 
Claude MORAES 

 
Transparantie van EUROPOL 

 
H-0580/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Duitse visa-affaire 

 
H-0598/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Relocatie/quota 

 
H-0617/05  
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OVERZICHT VRAGENUUR 

SEPTEMBER 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 
 

 
37 

 
11 

 
25 

 
12 

 
0 

 
1 

 
0 

 
de heer ALEXANDER 

 
Commissie 
 

 
57 

 

 
13 

 
40 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

 
de heer KÓVACS 
mevrouw REDING 
de heer McCREEVY 
mevrouw GRYBAUSKAITÉ 
mevrouw WALLSTRÖM 
de heer FRATTINI 
 
 

 
Totaal 

 
94 

 
 

 
24 

 
65 

 
22 

 
4 

 
1 

 
0 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK en Catherine 
STIHLER 
 

 
Vooruitgang op weg naar verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen  

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
49 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Situatie van Aung San Suu Kyi en de bevordering van 
de democratie in Birma 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
77 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI en Adriana 
POLI BORTONE 

 
Opschorting van de euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
5 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Invoering van bankbiljetten van 1 en 2 euro 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
96 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
Uitbreiding van de EU 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Energiebronnen en alternatieve technologie 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
8 

                                                      
1  Situatie op 08.09.2005 
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41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU en 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Reumatische aandoeningen 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
200 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Een uitweg aan de Europese crisis 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
2 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT en Bogdan 
GOLIK 

  
Betwisten van de conclusies van de Overeenkomst van  
Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
13 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS en 
Roger HELMER 
 

 
Vrijhandel 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
10 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT en Gary TITLEY 

 
Raad van Ministers en geheime wetgeving 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
79 
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS.....................(Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 
Naam Betreft Commissie Datum Proc. 
Esteves Maria da 
Assunção (EVP-ED) 
 

Programma "Burgers voor 
Europa" (2007-2013) 

AFCO (A) 
 

14/09/2005 2005/0041(COD) 

Brok Elmar (EVP-
ED) 
 

De denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een 
evaluatie van het debat over de 
Europese Unie 
 

AFET (A) 
 

29/08/2005 2005/2146(INI) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

De denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een 
evaluatie van het debat over de 
Europese Unie 
 

AGRI (A) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Lewandowski Janusz 
(EVP-ED) 
 

Verbetering milieuprestaties 
goederenvervoerssysteem 
("Marco Polo II") 
 

BUDG (A) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Geïntegreerd actieprogramma 
voor levenslang leren 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

De denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een 
evaluatie van het debat over de 
Europese Unie 
 

CULT (A) 
 

23/08/2005 2005/2146(INI) 

van den Berg 
Margrietus (PSE) 
 

Institutionele aspecten van de 
oprichting van een Europese 
dienst voor externe actie 

DEVE (A) 
 

16/03/2005 2004/2207(INI) 

Becsey Zsolt László 
(EVP-ED) 
 

Nadere voorschriften voor de 
teruggave van de BTW aan 
belastingplichtigen die niet in 
het binnenland zijn gevestigd 
 

ECON (P) 
 

05/09/2005 2005/0807(CNS) 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

Minimalisering van 
administratieve kosten die 
voortvloeien uit wetgeving 

EMPL (A) 
 

12/09/2005 2005/2140(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(EVP-ED) 
 

Harmonisatie van de 
wetgevingen der lidstaten 
betreffende de geluidsemissie 
in het milieu door materieel 
voor gebruik buitenshuis 
 

ENVI (P) 
 

15/09/2005 2005/0149(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(EVP-ED) 
 

Programma "Jeugd in actie" 
voor de periode 2007-2013 

FEMM (A)
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 



COMMISSIES 

 

29

Bulletin 26.09.2005 
 

- NL- PE 360.491 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(EVP-ED) 
 

Steunprogramma Europese 
audiovisuele sector (MEDIA 
2007) 

FEMM (A)
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Svensson Eva-Britt 
(GUE/NGL) 
 

Europees Jaar voor gelijke 
kansen voor iedereen (2007) - 
Op weg naar een rechtvaardige 
maatschappij 
 

FEMM (A)
 

31/08/2005 2005/0107(COD) 

Ford Glyn (PSE) 
 

De clausule inzake 
mensenrechten en democratie 
in EU-overeenkomsten 
 

INTA (A) 
 

30/08/2005 2005/2057(INI) 

Chichester Giles 
(EVP-ED) 
 

Paneuropese openbare 
semafoondienst te land 

ITRE (P) 
 

13/09/2005 2005/0147(COD) 

Barsi-Pataky Etelka 
(EVP-ED) 
 

Ambtstermijn van de 
uitvoerend directeur van de 
Europese GNSS-
toezichtautoriteit 
 

ITRE (A) 
 

13/09/2005 2005/0084(CNS) 

Swoboda Hannes 
(PSE) 
 

De denkpauze: structuur, 
onderwerpen en kader voor een 
evaluatie van het debat over de 
Europese Unie 
 

ITRE (A) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen 
(hervorming) 
 

JURI (A) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EVP-ED) 
 

Chemische stoffen: REACH-
systeem en Europees 
agentschap (wijz. richtl. 
1999/45/EG en verord. 
verontreinigende stoffen) 
 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EVP-ED) 
 

Instrument voor de 
voorbereiding en snelle reactie 
op ernstige noodsituaties 
 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2005/0052(CNS) 

Brepoels Frederika 
(EVP-ED) 
 

Europees Waarnemingscentrum 
voor drugs en drugsverslaving 
(herschikking) 
 

LIBE (P) 
 

14/09/2005 2005/0166(COD) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Specifiek programma 
"Voorkoming, voorbereiding en 
beheer van de gevolgen inzake 
terrorisme" (2007-2013) 

LIBE (P) 
 

14/09/2005 2005/0034(CNS) 
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La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Specifiek programma 
"Voorkoming en bestrijding 
van misdaad" (2007-2013) 
 

LIBE (P) 
 

14/09/2005 2005/0035(CNS) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Financiele bijdrage van de 
Gemeenschap aan de 
visserijcontroleprogramma's 
van de lidstaten 
 

PECH (P) 
 

30/08/2005 2005/0136(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Chemische stoffen: REACH-
systeem en Europees 
agentschap (wijz. richtl. 
1999/45/EG en verord. 
verontreinigende stoffen) 
 

PETI (A) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Statistiek van het 
goederenvervoer over de 
binnenwateren 
 

TRAN (P) 
 

29/08/2005 2005/0150(COD) 

 
 
 

__________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
Verslagen en mededelingen 
 
Betreft Bevoegdheid Doc. 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Het externe optreden via thematische 
programma's binnen de nieuwe financiële vooruitzichten 
2007-2013 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0324 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's: Tussentijdse evaluatie van het 
eTEN-programma 
 

ITRE 
 

COM(2005)0354 

* Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council: The European Indicator of 
Language Competence 
 

CULT 
 

COM(2005)0356 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Tweede toezichtverslag over de herstructurering 
van de staalindustrie in Tsjechië en Polen 
 

ITRE 
 

COM(2005)0359 

23ste jaarverslag van de Commissie aan het Europees 
Parlement over de activiteiten van de Commissie op het 
gebied van antidumping, antisubsidie en 
vrijwaringsmaatregelen (2004) 
 

ECON 
INTA 
IMCO 
 

COM(2005)0360 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad over de toekenning van een afwijking overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, van het EG-verdrag, ingediend krachtens 
artikel 12, lid 4, van Richtlijn 94/80/EG betreffende het 
actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen 
 

LIBE 
REGI 
AFCO 
 

COM(2005)0382 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de leningactiviteit van de Europese 
Gemeenschappen in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

COM(2005)0385 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad: Actualisering van de tussentijdse evaluatie van 
Verordening (EG) nr. 1655/2000 - LIFE 
 
 
 
 

ENVI 
AFET 
 

COM(2005)0394 
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Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het 
voorlopige verbod in Griekenland op het in de handel 
brengen van zaad van maïshybriden met de genetische 
modificatie MON 810, opgenomen in de gemeenschappelijke 
rassenlijst voor landbouwgewassen, overeenkomstig Richtlijn 
2002/53/EG 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0396 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's: Professionele dienstverlening - 
Ruimte voor verdere hervormingen - Follow-up van het 
verslag over de mededinging op het gebied van de 
professionele dienstverlening, COM(2004) 83 van 9 februari 
2004 
 

ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0405 

* Commission staff working document : 2004 Annual 
Progress Report on the Implementation of the Northern 
Dimension Action Plan 

AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

SEC(2005)0688 

* Commission staff working paper - Report on the 
functioning of the derogation system introduced by 
Regulation 1295/2003 regarding measures envisaged to 
facilitate the procedures for applying for and issuing visas for 
members of the Olympic family taking part in the 2004 
Olympic or Paralympic Games in Athens 
 

LIBE 
 

SEC(2005)1051 

* Commission staff working paper Annex to the Report from 
the Commission to the Council and to the European 
Parliament on the borrowing and lending activities of the 
Community in 2004 
 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1053 
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* 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, responding to the 
Five-Year Assessment of Community research activities (1999-
2003) carried out by high level independent experts 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1054 

* Commission staff working paper - Sixth Annual Survey on the 
implementation and enforcement of Community environmental 
law 2004 
 

ENVI 
 

SEC(2005)1055 

* Commission staff working document - The market for solid 
fuels in the Community in 2003 and 2004 
 

ITRE 
INTA 
 

SEC(2005)1059 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-
Garantie - Alarmsysteem - nr. 7/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)1091 

 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Deze documenten zijn niet in het Nederlands beschikbaar 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
92/05 
 

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen in Ethiopië 
Brussel, 31 augustus 2005 

 
 
De Europese Unie neemt nota van de evenwichtige en onpartijdige eerste verklaring die het hoofd van de 
Waarnemingsmissie van de Europese Unie op 25 augustus heeft afgelegd. In afwachting van het volgende 
maand in te dienen eindverslag van de Waarnemingsmissie van de Europese Unie nemen wij er, zonder in te 
gaan op het algemene verkiezingsproces, nota van dat het hoofd van de Waarnemingsmissie voorshands een 
gemengd beeld schetst met een aantal positieve punten t/m 15 mei en een aantal negatieve punten daarna. 
Tevens nemen wij er nota van dat in de eerste verklaring gewezen wordt op tekortkomingen en 
onregelmatigheden met betrekking tot onderdelen van de klachtenprocedure, het overdoen van verkiezingen 
alsmede regionale verkiezingen in Somalië. De EU vertrouwt er evenwel op dat de regering en alle politieke 
partijen alle aspecten van het verslag zullen opvatten en aanpakken in de constructieve geest die bij de 
opstelling van het verslag heeft voorgezeten. 
 
De EU complimenteert de Ethiopische regering opnieuw met haar beslissing opener verkiezingen te houden 
en internationale waarnemers uit te nodigen. Hoewel de EU vaststelt dat er nog steeds punten van zorg 
bestaan, zoals de eerbiediging van de rechten van de mens en een evenwichtige toegang tot de media, 
beschouwt zij de verkiezingen als een belangrijke stap voorwaarts in het democratiseringsproces. Wij 
dringen er bij allen die in de politiek actief zijn, op aan om in de komende periode op vreedzame en 
grondwettige wijze samen te werken ter bevordering van een hechte verankering van de meerpartijen-
democratie. 
 
Bovenal complimenteert de EU het volk van Ethiopië opnieuw met zijn geloof in de democratie, waarvan de 
hoge opkomst op 15 mei een blijk is. De EU verzoekt de politieke leiders van alle partijen in Ethiopië zich 
dit geloof waardig te betonen door voort te gaan met het proces van hervormingen en positieve verandering 
in de democratische instellingen en de media, alsmede door het leveren van een actieve bijdrage in het 
nieuwe parlement, in het stadsbestuur en in andere instellingen 
. 
De EU herhaalt dat zij zich vastberaden zal inzetten voor de voortzetting en de versterking van haar 
partnerschap met Ethiopië en met de bevolking van het land op alle gebieden, waaronder verdere 
democratisering. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, 
Noorwegen en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië sluiten zich bij deze verklaring aan. 

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces 
 
 

_________________ 
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93/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het bemoeilijken 
 van de technische bijstand aan Belarus 

Brussel, 30 augustus 2005 
 

 
De Europese Unie herhaalt dat zij vastbesloten is Belarus te helpen in de noden van zijn bevolking te 
voorzien en de democratisering van het land te steunen. De Europese Unie is er vast van overtuigd dat 
technische bijstand aan Belarus een goede zaak voor beide partijen is. Het is haar streven een bijdrage te 
leveren tot de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en van onafhankelijke media, tot de 
versterking van de sociale sector en de gezondheidszorg en tot de verbetering van de rechtsstaat en van de 
situatie met betrekking tot de rechten van de mens, alsook tot de ontwikkeling van kleine en middelgrote 
ondernemingen. Deze bijstand heeft mede tot doel de regering van Belarus bij te staan bij het naleven van 
haar internationale verbintenissen, waaronder die welke zij in het kader van de OVSE is aangegaan 
. 
De regering van Belarus heeft met de EU overeenstemming bereikt over een aantal programma's, waaronder 
TACIS en CORE. De EU is bezorgd dat de beperkingen die zijn ingevoerd bij het decreet betreffende 
buitenlandse hulp van President Loekasjenko (uitgevaardigd op 17 augustus) een ernstig beletsel kunnen 
vormen voor de uitvoering van een breed scala van wederzijds profijtelijke programma's en activiteiten. De 
beperkingen kunnen het zelfgekozen isolement van Belarus verder versterken en negatieve gevolgen hebben 
voor de bevolking. 
 
De Europese Unie roept Belarus op de implementatie van dit decreet grondig te heroverwegen, met name in 
het licht van de negatieve gevolgen ervan voor de bevolking van Belarus. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten, de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië en Servië en Montenegro, alsmede het EVA-land IJsland, dat lid is van de Europese 
Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, sluiten zich bij deze verklaring aan. 

 

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces 
 
 

____________________ 
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94/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende  Besluit 2005/592/GBVB 
van de Raad van 29 juli 2005 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB 

houdende verlenging van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe 
Brussel, 5 september 2005 

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, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein 
en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek 
Moldavië verklaren dat zij de doelstellingen van Besluit 2005/592/GBVB van de Raad van 29 juli 2005 tot 
uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB houdende verlenging van de beperkende 
maatregelen tegen Zimbabwe onderschrijven. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid met dit 
gemeenschappelijk standpunt overeenstemt. 

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging. 

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

 

______________________ 
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95/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over  de recente onlusten op de 
Maldiven 

Brussel, 8 september 2005 

 
De in Colombo gedetacheerde en bij de Maldiven geaccrediteerde missiehoofden van de Europese Unie 
(EU) hebben in de periode van 24 tot en met 26 augustus 2005 een informatiemissie naar de Maldiven 
gestuurd ter beoordeling van de burgerlijke onlusten van 12 tot 14 augustus 2005 en de aanhouding van 
manifestanten, met name de voorzitter van de Maldivische Democratische Partij (MDP), alsmede het effect 
daarvan op het hervormingsproces. De missie heeft gesprekken gevoerd met verscheidene ministers, met de 
politiecommissaris, met leden van de Commissie voor de mensenrechten en van de nationale 
veiligheidsdienst, met de waarnemend vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, met de woordvoerder 
van de regering, met leden van de MDP en met een aantal personen die naar aanleiding van de onlusten 
worden vastgehouden. 
 
De EU spreekt haar bezorgdheid uit over de recente incidenten die zich net één jaar na eerdere onlusten in 
Malé hebben voorgedaan. De jongste gebeurtenissen tonen aan dat de Maldivische regering, de oppositie en 
alle belanghebbende partijen zich daadwerkelijk en met spoed moeten committeren aan de dialoog en de 
democratische vrijheden, en in hun handelen terughoudendheid moeten betrachten. 
 
In het licht van de conclusies van de missie en zonder vooruit te lopen op de geplande rechtsgang neemt de 
EU er nota van dat, amper enkele maanden nadat de registratie van politieke partijen voor het eerst werd 
toegestaan, tegen een aantal militanten van de oppositie thans zeer zware beschuldigingen zijn geuit. De 
geloofwaardigheid van de gerechtelijke procedure en van de bewijsstukken zal aandachtig worden 
beoordeeld. Het is van essentieel belang dat de grondrechten van alle gedetineerden worden geëerbiedigd. 
De EU spoort de Maldivische autoriteiten aan om toe te zien op de regelmatigheid van de procedure. Met 
name is het zaak dat de terechtzittingen worden aangekondigd binnen een termijn die het raadslieden 
mogelijk maakt zich voor te bereiden, en dat correcte procedures worden gevolgd. In dit verband verheugt 
het de EU dat de regering de Internationale Commissie van Juristen (ICJ) toestemming heeft verleend om toe 
te zien op het proces. De EU zal nauwlettend toezien op het verloop van de gerechtelijke procedures. 
 
Aangezien de arrestanten gewag hebben gemaakt van schendingen van de mensenrechten, is het van 
essentieel belang dat de Commissie voor de mensenrechten alle ingediende klachten kan onderzoeken. De 
EU spoort de leden van het Maldivisch parlement aan erop toe te zien dat het hun voorgelegde wetsontwerp 
inzake de Commissie voor de mensenrechten geheel conform is met de internationale normen, de autonomie 
van deze commissie waarborgt en voorziet in toereikende onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden. 
 
De EU is verheugd dat de regering thans een aanvang heeft gemaakt met de opstelling van een ontwerp 
waarin, binnen het kader van het hervormingsproces, zal worden aangegeven welke stappen er binnen een 
termijn van twee jaar moeten worden gezet. Bij deze exercitie dient effectief overleg te worden gepleegd en 
dienen alle belanghebbende partijen en de gehele Maldivische bevolking te worden betrokken, teneinde hen 
ontvankelijker te maken voor het hervormingsproces en ervoor te zorgen dat dit proces hen vertrouwen 
inboezemt. In dit verband spoort de EU de regering aan met voortvarendheid op te treden. 
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De maatregelen die zijn genomen om de politieke partijen in de gelegenheid te stellen zich voor het eerst te 
laten registreren, vormen een belangrijke stap naar democratie. Het is zaak dat de Maldivische regering de 
politieke partijen de mogelijkheid blijft bieden vrij te vergaderen en vreedzame politieke activiteiten te 
ontplooien. Wil een meerpartijenstelsel goed functioneren, dan moeten alle partijen opereren binnen 
parameters die in onderling overleg zijn vastgesteld. De EU spoort de Maldivische regering en alle politieke 
partijen aan om een constructieve dialoog aan te gaan teneinde deze parameters duidelijk vast te stellen. In 
dit verband spreekt de EU haar waardering uit voor de goede diensten van de speciale gezant van de 
secretaris-generaal van het Gemenebest. 
 
De EU spreekt nogmaals haar steun uit voor de verdere democratische hervorming op de Maldiven en spoort 
zowel de regering als de oppositie aan maatregelen te nemen om dit proces te vergemakkelijken en zich te 
onthouden van handelingen die het proces zouden kunnen bemoeilijken. Een werkelijke inzet voor de 
democratie veronderstelt dat zowel de geest als de letter van de hervorming worden nageleefd. 
Aangezien een vertegenwoordiger van het Hoge Commissariaat van Canada aan de informatiemissie heeft 
deelgenomen, wenst Canada zich bij deze verklaring aan te sluiten. 
 
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, de EVA-landen IJsland, Liechtenstein 
en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

_____________________ 
 
96/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de doodstraf in Irak 
Brussel, 2 september 2005 

 
De Europese Unie heeft met ontsteltenis vernomen dat op 1 september 2005 na een gerechtelijke procedure 
drie Iraakse onderdanen zijn geëxecuteerd 
.  
De Europese Unie acht de doodstraf geen doeltreffend afschrikkingsmiddel en wijst erop dat deze straf 
iedere gerechtelijke dwaling, zoals deze in elk rechtssysteem onvermijdelijk voorkomen, onherroepelijk 
maakt. Derhalve betreurt de EU dat de Iraakse regering er in voornoemde gevallen voor gekozen heeft de 
doodstraf toe te passen. 
 
De EU is sterk gekant tegen de doodstraf en veroordeelt het gebruik ervan. Hoewel zij uiteraard het recht van 
de Iraakse regering erkent om zich soeverein over de keuze van de sanctie uit te spreken, verzoekt ze haar 
dringend de doodstraf af te schaffen. 
 
Het toetredende land Roemenië, de kandidaat-lidstaat Kroatië*, de landen van het stabilisatie- en 
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, 
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces 

_______________ 
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97/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
over de afkondiging van een staakt-het-vuren door voorzitter Prachanda, CPN(M) 

Brussel, 8 september 2005 
 
Het stemt de EU tot tevredenheid dat de CPN(M) een unilateraal staakt-het-vuren heeft afgekondigd. De EU 
verzoekt de CPN(M) met klem concrete stappen te ondernemen om het gebruik van geweld voor politieke 
doeleinden voorgoed te beëindigen. De EU veroordeelt zulk geweld van de zijde van de maoisten, dat het 
Nepalese volk veel leed en ellende heeft gebracht. Alle politieke krachten moeten nu samenwerken aan een 
democratisch vredesproces dat moet leiden tot een duurzame, door onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossing, op basis van een nationale consensus en herintegratie van de CPN(M) in een 
meerpartijendemocratie. 
 
Derhalve doet de EU aan de CPN(M) een dringende oproep om zich aan zijn recente toezegging te houden, 
en aan de regering om hier positief en concreet op te reageren, met als doel het vertrouwen op te bouwen dat 
nodig is voor een politieke oplossing van het conflict. De EU blijft ervan overtuigd dat voor zo'n oplossing 
de hulp van een onafhankelijke en geloofwaardige externe partner en de actieve steun van de internationale 
gemeenschap nodig zijn. In breder verband is de EU bereid om verzoeken om alle soorten hulp die de 
Nepalese politieke krachten zinvol achten, in welwillende overweging te nemen. 
 
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, het EVA-land Noorwegen, lid van de 
Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 

_________________ 



ALGEMENE INFORMATIE 

 

42 

Bulletin 26.09.2005 
 

- NL- PE 360.491 

98/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de vorming van een nieuwe 
regering in Albanië 

Brussel, 12 september 2005 
 
De EU is verheugd over het einde van het verkiezingsproces in Albanië, dat geleid heeft tot de eerste 
vreedzame machtswisseling sinds de val van het communisme. De Unie feliciteert de regering van premier 
Berisha met haar benoeming door het nieuwe parlement. Zij doet een beroep op het nieuwe parlement en de 
nieuwe regering om Albanië vooruit te helpen naar integratie in de EU door onverwijld met volle inzet te 
gaan werken aan een duidelijke en overtuigende hervormingsagenda. Er is tastbare vooruitgang nodig, vooral 
met de versterking van de rechtstaat en de hervorming van het kiesstelsel. 
 
De EU wijst op de conclusies van de Raad Algemene zaken en externe betrekkingen van 18 juli 2005 en 
bevestigt opnieuw haar inzet om het streven van Albanië naar toenadering tot de EU te ondersteunen, en 
wijst erop dat de Albanese autoriteiten de sleutel tot verdere vooruitgang in handen hebben. De Unie moedigt 
alle politieke krachten in Albanië aan om hun inspanningen te bundelen ten einde dit proces te bespoedigen. 
 
De kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië* en de EVA-landen IJsland en Noorwegen, die lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deel uitmaken van het Stabilisatie- en Associatieproces. 

 
________________ 

 
99/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
over de presidentsverkiezingen in Egypte 

Brussel, 9 september 2005 
 
De EU neemt er met voldoening nota van dat Egypte op 7 september de eerste presidentsverkiezingen met 
meerdere kandidaten heeft gehouden en zij feliciteert de regering en het volk van Egypte met deze 
belangrijke stap op weg naar politieke hervorming. 
 
De EU heeft de stembusgang met grote belangstelling gevolgd. Zij is ingenomen met het feit dat er een 
openbaar debat heeft plaatsgevonden en dat de campagne kalm is verlopen. Zij is verheugd over de 
inspanningen van de staatsomroep om voor objectieve en evenwichtige berichtgeving over de verkiezingen 
te zorgen. De EU is tevens ingenomen met de tijdens de campagne aangegane verbintenissen om het 
hervormingsproces voort te zetten. 
 
De EU neemt er nota van dat de verkiezingen onder rechterlijk toezicht hebben plaatsgevonden en neemt 
akte van de inspanningen van groeperingen uit de civiele samenleving om de stembusgang waar te nemen. 
De EU hecht groot belang aan de rol die door deze groeperingen wordt gespeeld bij de voorbereiding en de 
waarneming van verkiezingen en is bereid hun inspanningen te ondersteunen. 
 
De EU moedigt de Egyptische regering aan op de gemaakte vorderingen voort te bouwen bij de 
voorbereiding van de komende verkiezingen, met name de naderende parlementsverkiezingen. Zij wijst erop 
dat internationale waarneming een belangrijke rol kan spelen als aanvulling op de nationale inspanningen om 
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eerlijkheid en transparantie te garanderen en om aan de internationale gemeenschap verslag uit te brengen 
over het welslagen daarvan; indien zij daartoe wordt verzocht, is zij bereid bij toekomstige verkiezingen in 
dit opzicht haar steun te verlenen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, 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, de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn 
van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 
 

________________________ 
 
 
 
 
100/05 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
over het belemmeren van de activiteiten van de Tunesische Liga voor de verdediging van de 

mensenrechten (LTDH) 
Brussel, 13 september 2005 

 
De Europese Unie herinnert eraan dat de mensenrechten een wezenlijk onderdeel zijn van de politieke 
dialoog die zij met Tunesië voert in het kader van de Associatieovereenkomst EU-Tunesië. In dit verband 
neemt de EU met bezorgdheid kennis van de situatie waarin de Tunesische Liga voor de verdediging van de 
mensenrechten zich bevindt. De EU spreekt de hoop uit dat de Liga zich zal kunnen blijven inzetten voor de 
bevordering en de verdediging van de mensenrechten in Tunesië.  
 
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, het EVA-land IJsland, lid van de 
Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

 
__________ 
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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: 45
Type: http:

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