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Fracties 
 

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

PSE Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 
ALDE Fractie Alliantie van  Liberalen en Democraten voor Europa 
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie 
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links 
IND/DEM Fractie Onafhankelijkheid en Democratie 
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten 
NI Niet-ingeschreven 
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AFET Commissie buitenlandse zaken 
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking 
INTA Commissie internationale handel 
BUDG Commissie Begrotingscommissie 
CONT Commissie begrotingscontrole 
ECON  Commissie economische en monetaire zaken 
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie 
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming 
TRAN Commissie vervoer en toerisme 
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PECH Commissie visserij 
CULT Commissie cultuur en onderwijs 
JURI Commissie juridische zaken 
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AFCO Commissie constitutionele zaken 
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
PETI Commissie verzoekschriften 
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OVERLIJDEN VAN EEN LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT IN DE BONDSREPUBLIEK 
DUITSLAND 

 
 
 
 

Het Europees Parlement heeft tijdens de zitting van 12 oktober 2005 vernomen dat de heer Jürgen 
ZIMMERLING is overleden op 8 oktober 2005. Hij was in de Bondsrepubliek Duitsland gekozen tot lid 
van het Europees Parlement. Het Parlement heeft geconstateerd dat zijn zetel vacant is met ingang van 9 
oktober 2005. 
 
De heer ZIMMERLING was sinds 6 juli 2005 lid van het Europees Parlement. Voordien was hij ook al lid 
geweest van onze instelling van 20 juli 1999 t/m 19 juli 2004. 
 
Hij was lid van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en van de Delegatie voor de betrekkingen met de 
Golfstaten. 
 
 
 
   
 
      _______________   
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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: 
 

 
41/05 Wenskaarten voor Kerstmis en Nieuwjaar 
 
42/05 New trunks 
 
43/05 Gebruik van de kredieten uit hoofde van de vergoeding voor parlementaire  
  medewerkers (post 3910) voor het begrotingsjaar 2005 
 
44/05 Sluitingsdatum voor de indiening van verzoeken om vergoeding van onkosten 
  en  betaling van toelagen voor 2004 
 
45/05 Gebruik postvakken van de leden 
    
46/05 Anti-flu  vaccinations 
 
49/05 Pendeldienst tussen de luchthavens van Frankfurt, Frankfurt-Hahn, Stuttgart, 
  Baden-Karlsruhe, Bazel-Mulhouse en het Europees 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 POOLS LID 

 
 
 
In de vergadering van 23 oktober  2005 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van 
 
 
 

de heer Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL) 
 

 
 
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 19 oktober  2005. 
 

______________________ 
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT 

opgericht overeenkomstig de regeling van de conferentie van voorzitters van  16.12.1999 
(Situatie op 28.09.2005) 

 
 
 

NAAM DATUM OPRICHTING BESTUUR AANTAL LEDEN 

SUSTAINABLE HUNTING, BIODIVERSITY AND 
COUNTRYSIDE ACTIVITES - 
CHASSE DURABLE, BIODIVERSITE ET ACTIVITES  
RURALES -  
NACHHALTIGE JAGD, BIODIVERSITÄT AND LÄNDLICHE 
AKTIVITÄTEN -  
CACCIA SOSTENIBILE, BIODIVERSITÀ  E ATTIVITÀ RURALI 
- CAZA SOSTENIBLE, BIODIVERSIDAD Y ACTIVIDADES 
RURALES 

15/12/2004 EBNER Michl 

 
PPE/DE  
IND/DEM  
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo 

 
PPE/DE 
PSE  
Verts/ALE   
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FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

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

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 06/01/2005 LEINEN Jo 

PPE 
PSE 
ALDE 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES CONSTITUTIONAL  
REGIONS AND REGIONAL LANGUAGES 06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor 

PPE/DE 
PSE 
ALDE  

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND CULTURAL 
DIVERSITY 07/01/2005 HIERONYMI Ruth 

PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

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

CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
THE EUROPEAN PARLIAMENT 12/01/2005 STEVENSON Struan 

PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 



SAMENSTELLING EUROPEES PARLEMENT 

 

13 

Bulletin 24.10.20005 
 

- NL- PE 360.492 

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

DISABILITY  20/01/2005 HOWITT Richard 

PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen 
PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL  

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar 
PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

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

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie 
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 
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TIBET  14/02/2005 MANN Thomas 
PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

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

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn 
PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

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

HEALTH AND CONSUMER  13/04/2005 AYUSO GONZALEZ,  
Pilar 

PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE  

URBAN - LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie 
PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 van NISTELROOIJ 
Lambert 

PPE/DE 
PSE 
UEN 
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PEACE INITIATIVES 22/06/2005 

 
LUCAS Caroline 
PFLÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE  
GUE/NGL 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN  Stand op  14.10.2005 
   

 
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

Emilio Menéndez del Valle Het amendement op het "Protocol van herkomst" van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en Israël 

E-3234/05 

Jean-Pierre Audy Stijging van de wereldprijs voor een vat ruwe aardolie; 
voorstel voor de oprichting van een Europees 
reguleringsmechanisme voor de olieprijs 

E-3235/05 

Mario Borghezio Publicatie van een met het terrorisme sympathiserend 
weekblad in Turkije 

E-3236/05 

Jonas Sjöstedt Verplaatsing van productie naar Polen E-3237/05 

Sebastiano Musumeci Sicilië: petrochemische industrie en aangeboren 
afwijkingen 

P-3238/05 

Bernat Joan i Marí Oprichting van een gebouw op de site van de ruïnes van 
Baelo Claudia (Andalusië) 

E-3239/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Communautair mechanisme voor burgerbescherming - 
aanpak van overstromingen, droogte en branden tijdens de 
zomer 

E-3240/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Communautair mechanisme voor burgerbescherming - 
aanpak van overstromingen, droogte en branden tijdens de 
zomer 

E-3241/05 

Maria Matsouka Nieuwe uitbraak van de vogelgriep - Angst voor een 
grieppandemie 

E-3242/05 

Herbert Bösch Misstanden bij grenscontroles E-3243/05 

Marie-Noëlle Lienemann Hondsdolheidepidemie in Duitsland E-3244/05 

Adriana Poli Bortone Textielovereenkomst EU-China E-3245/05 

Luca Romagnoli Verontrustende insinuaties over een complot tegen Prodi E-3246/05 

Luca Romagnoli Verontrustende insinuaties over een complot tegen Prodi E-3247/05 

Esko Seppänen Transparantie van militaire uitgaven E-3248/05 

Esko Seppänen Noordelijke dimensie E-3249/05 

Esko Seppänen Gezamenlijk Verdrag van de IAEA E-3250/05 
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Rosa Miguélez Ramos Het aanhouden van zes communautaire vissersboten in de 
wateren van Mauritanië 

P-3251/05 

Eva Lichtenberger Belasting op relaismasten voor gsm-signalen in 
Niederösterreich 

P-3252/05 

Joachim Wuermeling EU-begroting van de Lissabon-strategie, amendement 
0711 

E-3253/05 

Georgios Karatzaferis Uitnodiging tot inschrijving voor de selectie van een 
auditbureau belast met de controle van werken in 
Griekenland die door het Europees Sociaal fonds worden 
gefinancierd 

E-3254/05 

Konstantinos Hatzidakis Spam in e-mails E-3255/05 

Mario Mauro en Antonio Tajani Officiële erkenning van islamscholen E-3256/05 

Ilda Figueiredo Situatie van de vijf in de VS gedetineerde Cubaanse 
staatsburgers ("Miami Five") 

E-3257/05 

Ilda Figueiredo Verbetering van omstandigheden op de Europese scholen E-3258/05 

Chris Davies Kaderrichtlijn water E-3259/05 

Chris Davies Kwaliteit van de lucht E-3260/05 

Chris Davies Inflatie E-3261/05 

Chris Davies De handel met Noord-Cyprus E-3262/05 

Chris Davies Suikerbietenquota's E-3263/05 

Chris Davies Hervorming van het suikerbeleid E-3264/05 

Chris Davies Suikerbeleid - C-suikerproductie E-3265/05 

Corien Wortmann-Kool EU-Verordening 261/2004 compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten 

E-3266/05 

Erik Meijer Uitspraken van voorzitter Barroso inzake de werking van 
de EU zonder grondwet en de perspectieven na de 
verwerping van de grondwet door de kiezers in twee 
lidstaten 

E-3267/05 

Michl Ebner Uitspraken van Carla del Ponte E-3268/05 

Michl Ebner Uitspraken van Carla del Ponte E-3269/05 

Michl Ebner Kroatische politiechef Ranko Ostojic E-3270/05 

Michl Ebner Kroatische politiechef Ranko Ostojic E-3271/05 

Michl Ebner Perswoordvoerster van Carla del Ponte E-3272/05 

Michl Ebner Perswoordvoerster van Carla del Ponte E-3273/05 
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Ulrich Stockmann Goedkeuring van steun voor regionale luchthavens E-3274/05 

Paul van Buitenen en Bart Staes Overname van Pechiney door Alcan E-3275/05 

Dimitrios Papadimoulis Overdrachten van bedrijven en/of van productierechten in 
het kader van de toepassing van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 

E-3276/05 

Dimitrios Papadimoulis Voorstel voor een richtlijn van de Raad (COM(2005)221 
def.) tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de 
bescherming van vleeskuikens 

E-3277/05 

Dimitrios Papadimoulis Financiële controle van het door het Cohesiefonds 
medegefinancierde project voor de internationale 
luchthaven van Athene; bevindingen van de Gemeenschap 

E-3278/05 

Graham Watson Lonen van leerkrachten uit Engeland en Wales op 
Europese scholen 

E-3279/05 

Bairbre de Brún Opsplitsing van projecten bij planning P-3280/05 

Jim Higgins Luchtwegenaandoeningen P-3281/05 

Renato Brunetta Aanslagen op de bescherming van het cultureel erfgoed en 
de vrijheid van ondernemen 

P-3282/05 

Hélène Goudin Alcoslot in Zweedse auto's P-3283/05 

Andreas Mölzer Europees arrestatiebevel E-3284/05 

Chris Davies Dienst toerisme van Menorca - follow-up E-3285/05 

Renato Brunetta Aanslagen op de bescherming van het cultureel erfgoed en 
de vrijheid van ondernemen 

E-3286/05 

Jules Maaten Illegale farmaceutische werkzame stoffen (illegale API's) E-3287/05 

Ilda Figueiredo Vertraagde start van de milieustrategieën E-3288/05 

Jan Wiersma Mogelijke maatregelen tegen Oezbekistan na de onlusten 
in Andizjan in mei 2005 

P-3289/05 

Sajjad Karim Betrokkenheid van de civil society bij de toetreding van 
Turkije 

P-3290/05 

Françoise Grossetête Toepassing van richtlijn 1999/74/EG inzake de 
bescherming van legkippen 

P-3291/05 

Luciana Sbarbati Prioriteiten vijfjarig actieplan voor vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid 

P-3292/05 

Maria Matsouka De gevolgen van de toename van het aantal 
faillissementen van Griekse ondernemingen: stijging van 
de werkloosheid en het niet verwezenlijken van de 
Lissabon-doelstellingen 

E-3293/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

21

Bulletin 24.10.20005 
 

- NL- PE 360.492 

Luigi Cocilovo Project management E-3294/05 

Marie Isler Béguin Verwerking van de richtlijn betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in de 
Franse wetgeving 

E-3295/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Gegevensverzameling over het aantal vrouwen bij 
besluitvormingsorganen van de sociale partners 

E-3296/05 

Luciana Sbarbati Internationale adopties in Roemenië E-3297/05 

Jan Wiersma Ontwikkeling rechtsstaat Georgië E-3298/05 

Jan Wiersma Ontwikkeling rechtsstaat Georgië E-3299/05 

Frederika Brepoels Het vrij verkeer van personen en het inburgeringsbeleid E-3300/05 

David Hammerstein Mintz Liberalisering van de energiemarkt P-3301/05 

Brigitte Douay Positie van de Franse provincie Henegouwen in de 
volgende programmering van de structuurfondsen voor de 
periode 2007-2013 

P-3302/05 

Hannes Swoboda Mogelijke maatregelen tegen Oezbekistan na de onlusten 
in Andizjan in mei 2005 

E-3303/05 

Chris Davies Belarus E-3304/05 

Alyn Smith Stijgende benzineprijzen E-3305/05 

Alyn Smith Bedrijfsovernames E-3306/05 

Konstantinos Hatzidakis Gevolgen van het broeikaseffect P-3307/05 

María Salinas García Schadelijke ecologische gevolgen van de ophoging van de 
kust van Gibraltar 

E-3308/05 

María Salinas García Effectstudie over de hervorming van de katoensector E-3309/05 

Hynek Fajmon Boetes op overtollige voorraden landbouwproducten E-3310/05 

Andreas Schwab Stelselvergelijking wettelijke ziekenfondsen en 
particuliere ziektekostenverzekeringen 

E-3311/05 

Manolis Mavrommatis Sport via internet en mobiele telefonie E-3312/05 

Konstantinos Hatzidakis Langdurige werkloosheid en geestelijke gezondheid E-3313/05 

Georgios Karatzaferis De bescherming van de arbeidsrechten van kwetsbare 
groepen door de Griekse regering 

E-3314/05 

Georgios Karatzaferis Controle van de nationale Griekse begroting en de 
betrouwbaarheid van de aangegeven bedragen 

E-3315/05 

Georgios Karatzaferis Financiering van niet-gouvernementele organisaties door 
de EU 

E-3316/05 
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Georgios Karatzaferis Onrechtmatig ontslag van een moeder E-3317/05 

Graham Watson, Michael Cashman 
en Jean Lambert 

Wetgeving van Gibraltar inzake meerderjarigheid E-3318/05 

Graham Watson, Michael Cashman 
en Jean Lambert 

Wetgeving van Gibraltar inzake meerderjarigheid E-3319/05 

Alyn Smith Kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie (2007-2013) 

E-3320/05 

Alyn Smith Zevende kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling (2007-2013) 

E-3321/05 

Alyn Smith Cultuur 2007-programma (2007-2013) E-3322/05 

Alyn Smith Media 2007 programma (2007-2013) E-3323/05 

Antoine Duquesne Actie ten gunste van het algemene alarmnummer 112 E-3324/05 

Esko Seppänen Suikerquota E-3325/05 

David Martin Verzoek om steun voor landen in zuidelijk Afrika P-3326/05 

Christine De Veyrac Heffing op vliegtickets - wettelijk karakter P-3327/05 

Adriana Poli Bortone Sitatie van de wijnbouw in Apulië P-3328/05 

Witold Tomczak Verplichte inschakeling van dimlicht gedurende het 
gehele jaar 

P-3329/05 

Renate Sommer Dreigende vernietiging van het Munzur- en Pülümürdal in 
Turkije 

P-3330/05 

Markus Pieper Uitwijzing van Turkse asielzoekers en financiering van 
vluchtelingenorganisaties in Duitsland 

E-3331/05 

Sajjad Karim Mensenrechtenclausule in de associatieovereenkomst EU-
Chili 

E-3332/05 

James Allister Roemenië E-3333/05 

James Allister Roemeense adopties E-3334/05 

Antoine Duquesne Wijze waarop in Europa vergoeding van medische kosten 
kan worden verkregen 

E-3335/05 

Christine De Veyrac Rechten van de consument inzake gezondheid E-3336/05 

Monica Frassoni Olieboringen in het zuidoosten van Sicilië en de "Val di 
Nota" 

E-3337/05 

Emanuel Fernandes Reumatische aandoeningen E-3338/05 

Mairead McGuinness Toekomst van de landbouwsector van de EU in een meer 
geglobaliseerde wereld 

P-3339/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

23

Bulletin 24.10.20005 
 

- NL- PE 360.492 

Gary Titley Veiligheid van zwembaden P-3340/05 

Raül Romeva i Rueda Vogelgriep E-3341/05 

Raül Romeva i Rueda Autogas (LPG) E-3342/05 

James Nicholson Dalit-christenen en moslims in India E-3343/05 

James Nicholson Birma E-3344/05 

Lena Ek Voorschriften voor de wodkaproductie E-3345/05 

Carlo Fatuzzo Coördinatie van de Europese burgerbescherming E-3346/05 

Carlo Fatuzzo Drukken van bankbiljetten van 1 euro E-3347/05 

Carlo Fatuzzo Verplichte etikettering 'Made in...' E-3348/05 

Giovanni Pittella en Vincenzo 
Lavarra 

Naleving door Italië van de Gemeenschapswetgeving 
inzake veiligheid op de werkplek 

E-3349/05 

Bart Staes Ethisch gedrag commissieambtenaren E-3350/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3351/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3352/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3353/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3354/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3355/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3356/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3357/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3358/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3359/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3360/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3361/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3362/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3363/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3364/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3365/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3366/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3367/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3368/05 
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Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3369/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3370/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3371/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3372/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3373/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3374/05 

Nigel Farage Belangen van de Commissieleden E-3375/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Internettoegankelijkheid voor zorgbehoevende personen E-3376/05 

Luca Romagnoli Stuwdam in Valle Sessera - provincie Biella (Italië) E-3377/05 

Luca Romagnoli Stuwdam in Valle Sessera - provincie Biella (Italië) E-3378/05 

Luca Romagnoli Toestand van de treinen van de Italiaanse 
staatsspoorwegen 

E-3379/05 

Ilda Figueiredo Steun voor de geitenhouderij E-3380/05 

Elisabeth Schroedter Verstoring en beschadiging van vijf gebieden die onder de 
habitatrichtlijn vallen door het geplande "Bombodrom 
Kyritz-Wittstocker Heide" (oefenterrein voor lucht-
grondgeschut) 

P-3381/05 

Gay Mitchell Campagne 'Justice for Kevin Sweeney' E-3382/05 

Ashley Mote Vooruitzichten voor economische groei E-3383/05 

Ashley Mote Voortbestaan van de euro E-3384/05 

Ashley Mote Afnemende buitenlandse investeringen in de eurozone E-3385/05 

Ashley Mote Afschaffing van Engelse maten E-3386/05 

Ashley Mote Geslaagde welvaartschepping E-3387/05 

Ashley Mote Moet het Verenigd Koninkrijk uit de EU treden E-3388/05 

Ashley Mote Onafhankelijkheid van de Rekenkamer E-3389/05 

Ashley Mote Derde rijbewijs E-3390/05 

Ashley Mote Inlichtingendiensten E-3391/05 

Ashley Mote Inlichtingendienst - Peter Mandelson E-3392/05 

Ashley Mote Inlichtingendienst - László Kovács E-3393/05 

Ashley Mote Inlichtingendienst - Gunter Verheugen E-3394/05 
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Erik Meijer Import van gevaarlijke auto's uit China en het ontbreken 
van mogelijkheden van afzonderlijke EU-lidstaten om 
hiertegen zelfstandig maatregelen te nemen 

E-3395/05 

Hiltrud Breyer Illegale invoer en inzaai van genetisch gemodificeerd 
zucchinizaad in Rijnland-Palts en Nedersaksen 

P-3396/05 

Antonios Trakatellis en Antonis 
Samaras 

Bescherming van de volksgezondheid en van het milieu 
tegen het storten en verbranden van plastic (PVC) 

E-3397/05 

Antonio Di Pietro Schending van de regels betreffende de vrije mededinging 
en de vrije dienstverlening door het Italiaanse autonome 
bestuur van de staatsmonopolies 

E-3398/05 

Kinga Gál Opheffing van de visumplicht voor Chinese burgers P-3399/05 

Thomas Ulmer Boetes P-3400/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Missie van de trojka in Nepal, in oktober P-3401/05 

Urszula Krupa Autoweg in Lodz, Polen P-3402/05 

Catherine Stihler Klinische tests met microbiciden P-3403/05 

Ivo Belet Chinese terreinwagen "Landwind P-3404/05 

Roger Helmer Subsidies voor Turkse NGO's P-3405/05 

Thijs Berman Gevolgen van het ophokken van biologisch pluimvee in 
verband met de vogelgriep 

P-3406/05 

Salvador Garriga Polledo Bouwproject in Colunga E-3407/05 

Georgios Papastamkos Wettelijk kader voor de oprichting van het Europees 
regelgevend agentschap ENISA 

E-3408/05 

Panagiotis Beglitis en Nikolaos 
Sifunakis 

Besluit van het college van commissarissen van 14 
september 2005 betreffende Olympic Airways 

E-3409/05 

Gay Mitchell Onderzoek naar ademhalingsaandoeningen E-3410/05 

Giovanni Pittella Afvalstortplaats in Campagna (provincie Salerno, Italië) E-3411/05 

Marco Pannella Niet-naleving van het gemeenschapsrecht - zaak Stanley 
International Betting Ltd. 

E-3412/05 

Erik Meijer De politieke dialoog met Israël en het uitblijven van 
vorderingen met betrekking tot de mogelijke vestiging van 
de Iraëlische staatsburger Mordechai Vanunu in Europa 

E-3413/05 

Erik Meijer Onnodige overlast voor bewoners van de Hongaarse 
grensstreek Börzsöny door een in tijd beperkte toelating 
aan een grenspost tussen twee nieuwe EU-lidstaten 

E-3414/05 

Ria Oomen-Ruijten Invoering nieuwe Nederlandse Zorgverzekeringswet E-3415/05 
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Charles Tannock Ernstige lacune in de Sangatte-overeenkomsten tussen 
Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk om illegale 
immigratie naar het Verenigd Koninkrijk te voorkomen 

P-3416/05 

Stefano Zappalà Suikerbietenteelt P-3417/05 

Christoph Konrad EKO-City-afvalcoöperatie E-3418/05 

Dimitrios Papadimoulis Gevolgen van de stijgingen van de brandstofprijzen voor 
de Europese landbouw 

E-3419/05 

Dimitrios Papadimoulis Maatregelen voor de bevordering van energieculturen E-3420/05 

Georgios Karatzaferis Acties van Commissaris Barrot en "Olympic" E-3421/05 

Ashley Mote Inlichtingendienst - Dalia Grybauskaítė E-3422/05 

Ashley Mote Inlichtingendienst - Siim Kallas E-3423/05 

Carlos Carnero González Gevolgen van de aanleg van een jaarbeursterrein op het 
Isla del Colegio in Alcalá de Henares (Spanje) voor het 
natuurgebied langs de rivier de Henares 

P-3424/05 

Jana Hybášková Tenuitvoerlegging van richtlijn 89/105/EEG in de 
Tsjechische Republiek 

P-3425/05 

Raül Romeva i Rueda Hongerstaking van Saharaanse politieke gevangenen E-3426/05 

Dimitrios Papadimoulis BTW op onroerend goed E-3427/05 

Ioannis Gklavakis Steun voor vissers E-3428/05 

Charles Tannock Ernstige lacune in de Sangatte-overeenkomsten tussen 
Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk om illegale 
immigratie naar het Verenigd Koninkrijk te voorkomen 

E-3429/05 

Alyn Smith De Smyril Line E-3430/05 

Monica Frassoni en Sepp 
Kusstatscher 

Snelwegknooppunt "Passante Nord" van Bologna E-3431/05 

Roberta Angelilli Woonwagenkamp in de Romeinse wijk Decima Malafede 
- mogelijke schending van de milieuwetgeving 

E-3432/05 

Erik Meijer Alternatieven voor het door de EU ondersteunde streven 
naar het opheffen van de afzonderlijke politiemacht van 
de Servische Republiek (RS) in Bosnië-Herzegovina 

E-3433/05 

Ivo Belet FYROM - Wet over vrijheid van vereniging E-3434/05 

Erik Meijer Garanties voor de toekomst van de Servische Republiek 
(RS) in Bosnië-Herzegovina om de voedingsbodem weg 
te nemen voor extreem nationalisme, isolationisme en 
geweld 

E-3435/05 

Andreas Schwab Het systeem van eigen middelen van de Europese Unie P-3436/05 
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Hiltrud Breyer Absorberende lagen in kunststof bakjes voor 
vleesverpakking 

E-3437/05 

Roger Helmer Totaal aantal ambtenaren en medewerkers werkzaam bij 
EU-instellingen 

E-3438/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Eerst opbouwen, daarna afbreken E-3439/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Toename van de handel in Bulgaarse kinderen E-3440/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Illegale houtkap in bossen in Bulgarije E-3441/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Illegale bouwactiviteiten in, privatisering van en 
onttrekking van gebiedsdelen aan beschermde gebieden in 
Bulgarije 

E-3442/05 

Eija-Riitta Korhola Tijdelijke opschorting van de handel in emissierechten E-3443/05 

Eija-Riitta Korhola Tijdelijke opschorting van de handel in emissierechten E-3444/05 

Dorette Corbey en Margrietus van 
den Berg 

Textielsector en de Lissabondoelstellingen E-3445/05 

Urszula Krupa Vogelgriep E-3446/05 

Hélène Goudin Het Zweedse model van collectieve 
arbeidsovereenkomsten 

E-3447/05 

Arlene McCarthy Rechten van vliegtuigpassagiers P-3448/05 

Tokia Saïfi Studie naar de omstandigheden waaronder textiel en 
kleding in China worden geproduceerd 

P-3449/05 

Mogens Camre De interpretatie van de Commissie van het arrest van het 
Hof van Justitie in zaak C-464/02 

E-3450/05 

Neil Parish Etikettering m.b.t. welzijn van dieren E-3451/05 

Marco Pannella Gedwongen repatriëring naar Vietnam van sommige naar 
Cambodja gevluchte bergbewoners, zonder dat het Hoog 
Commissariaat voor vluchtelingen heeft kunnen 
tussenbeide komen 

E-3452/05 

Marco Pannella Gedwongen repatriëring naar Vietnam van sommige naar 
Cambodja gevluchte bergbewoners, zonder dat het Hoog 
Commissariaat voor vluchtelingen heeft kunnen 
tussenbeide komen 

E-3453/05 

Georgios Papastamkos Consumentenbescherming bij kredietkaarttransacties E-3454/05 

Georgios Karatzaferis Gebruik door FYROM van een code voor de uitvoer van 
goederen 

E-3455/05 
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Georgios Karatzaferis Verlenging van de landingsbaan op de luchthaven Syros 
en het contract van Hochtief met de Griekse regering voor 
de luchthaven Spata 

E-3456/05 

Georgios Karatzaferis Verantwoording van de commissiediensten voor de 
ontoereikende tenuitvoerlegging van mede uit het derde 
communautair bestek gefinancierde acties in Griekenland 

E-3457/05 

Georgios Karatzaferis Financiële controle van de uitvoering van het Griekse 
programma voor overheidsinvesteringen 

E-3458/05 

Giovanni Pittella, Guido Sacconi 
en Vincenzo Lavarra 

Oneerlijke verdeling van de GLB-middelen E-3459/05 

Claude Moraes Blindengeleidehonden P-3460/05 

Patrick Louis Invoer van appels in de Europese Unie - 
statistieken/vrijwaringsclausule 

P-3461/05 

Bart Staes Opvang van asielzoekers in België P-3462/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3463/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3464/05 

Konstantinos Hatzidakis Het gebruik van hybride wagens aanmoedigen E-3465/05 

Ashley Mote Inlichtingendiensten   - Vladimír Špidla E-3466/05 

Ashley Mote Geheime dienst - Andris Piebalgs E-3467/05 

Claude Moraes Blindengeleidehonden E-3468/05 

Bronisław Geremek 11e Panchen Lama van Tibet E-3469/05 

Patrick Louis en Philippe de 
Villiers 

Arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 13    september 2005 (C-176/03) 

E-3470/05 

Françoise Grossetête Overheidssteun van de Indiase regering - 
concurrentievervalsing op internationaal   niveau 

E-3471/05 

Frederika Brepoels Nieuw tolkensysteem E-3472/05 

Margrietus van den Berg Discriminatie van kastelozen (Dalits) E-3473/05 

Edite Estrela Stijging van aantal voorschriften voor psychofarmaca aan 
kinderen en jongeren 

E-3474/05 

Andreas Mölzer Tunnel onder de Brenner P-3475/05 

Marianne Thyssen Taalgebruik binnen de Raad van de Europese Unie P-3476/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Aanleg infrastructuur voor vrachtvervoer P-3477/05 

Hiltrud Breyer Karamel verzwakt het immuunstelsel E-3478/05 
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Joachim Wuermeling Compatibiliteit van de aansluitingen van Franse 
campinggasflessen met Duitse caravans 

E-3479/05 

Ingeborg Gräßle Openbaarmaking van de salarissen van de ambtenaren en 
de andere personeelsleden van de EU 

E-3480/05 

Maria Matsouka Een miljoen arbeiders in Griekenland niet verzekerd E-3481/05 

Antonios Trakatellis en Ioannis 
Gklavakis 

Subsidies voor controles op uit derde landen 
geïmporteerde goederen 

E-3482/05 

Bill Newton Dunn Onaangename behandeling van EU-burgers door het 
Department of Homeland Security 

E-3483/05 

John Bowis Richtlijn inzake fysische agentia (elektromagnetische 
velden) 

E-3484/05 

John Bowis Gereedheid voor grieppandemie E-3485/05 

John Bowis Lentejacht op vogels op Malta E-3486/05 

Phillip Whitehead Autoverhuurkartels op luchthavens E-3487/05 

Phillip Whitehead BvGS-wetgeving - het verbieden van lood in soldeer E-3488/05 

Luciana Sbarbati Crisis in de schoenenindustrie E-3489/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Beveiligingssysteem zeecontainers E-3490/05 

Bart Staes Tanende positie van het Nederlands binnen de 
Raadsvergaderingen 

E-3491/05 

Ilda Figueiredo Programma Leader + E-3492/05 

Ilda Figueiredo Landbouwweg Caldeira - Rancho (Madeira) E-3493/05 

Ilda Figueiredo Landbouwweg van Fajã E-3494/05 

Ilda Figueiredo Voorstellen van de vereniging Adere-Minho E-3495/05 

Willy Meyer Pleite Crisis in de kastanjekweek in de Sierra de Aracena en de 
Picos de Aroche (Huelva-Spanje) 

P-3496/05 

Manolis Mavrommatis Niet-toepassing van de arresten van het EHRM P-3497/05 

Avril Doyle Wereldsuikertekort en hervorming van de 
gemeenschappelijke marktorganisatie van suiker 

P-3498/05 

Bernat Joan i Marí Gebruik van illegale netten op de Balearen E-3499/05 

Gay Mitchell Politieke gevangenen in Marokko E-3500/05 

Gay Mitchell Meisjessoldaten E-3501/05 

Gay Mitchell Hypotheken E-3502/05 

Bill Newton Dunn Conflicterende rechtsgebieden E-3503/05 
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Jean-Marie Le Pen Ongelijkheid tussen de Europese parlementsleden wat 
betreft de werktalen 

E-3504/05 

Jean-Marie Le Pen Ongelijkheid tussen de Europese parlementsleden wat 
betreft de werktalen 

E-3505/05 

Mario Mauro Erkenning als BGA van "Riso di Baraggia" E-3506/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Export van asbesthoudende bouwmaterialen en giftig 
afval naar Oekraïne vanuit aangrenzende EU-lidstaten en 
het voortgezette gebruik van asbest in Oekraïne 

E-3507/05 

Dimitrios Papadimoulis Vrijwillige afvloeiing bij de Griekse 
Telecommunicatiemaatschappij (OTE) 

E-3508/05 

Dimitrios Papadimoulis Contractuele werknemers van Olympic Airways E-3509/05 

Georgios Papastamkos Verduidelijking van het Europees wettelijk kader voor 
beroepsvoetbal 

E-3510/05 

Luciana Sbarbati Het programma Interreg, grensoverschrijdende 
samenwerking 

E-3511/05 

Marian Harkin Privatisering van door de EU gefinancierde projecten P-3512/05 

Jo Leinen Directe grensoverschrijdende samenwerking - Euregio's E-3513/05 

Ingeborg Gräßle Hervorming van het Financieel Reglement - beheer van de 
middelen - artikel 55 e.v. van het Financieel Reglement 
2002 

E-3514/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Versnelde beëindiging van de uitzondering op het verbod 
van toepassing van asbest voor elektrolyse omdat 
alternatieven inmiddels in ruime mate worden toegepast 

E-3515/05 

Erik Meijer Voortgaande vernietiging van landschap, natuur en 
toeristisch potentieel in de Poolse provincie Dolnoslaśkie 
om de winning van basalt en graniet mogelijk te maken 

E-3516/05 

Paulo Casaca De gevolgen van grote aardbevingen in de Azoren 
voorkomen 

E-3517/05 

Mechtild Rothe Europees zonnewarmtetechnologieplatform P-3518/05 

Alessandro Foglietta Noodtoestand rivier de Sacco P-3519/05 

Chris Davies Te zwaar beladen vrachtwagens E-3520/05 

Gary Titley Groep op hoog niveau bedoeld in artikel 31 van het 
Euratom-Verdrag 

E-3521/05 

Jillian Evans Sudan E-3522/05 

Glyn Ford EU-deelname aan zeslandenoverleg E-3523/05 

Glyn Ford EU-deelname aan zeslandenoverleg E-3524/05 
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Glyn Ford KEDO E-3525/05 

Glyn Ford KEDO E-3526/05 

Glyn Ford Het Tumen-rivierproject E-3527/05 

Glyn Ford Het Tumen-rivierproject E-3528/05 

Glyn Ford De Noordoost-Aziatische Ontwikkelingsbank E-3529/05 

Glyn Ford De Noordoost-Aziatische Ontwikkelingsbank E-3530/05 

Jeffrey Titford Ongepaste uitlatingen van Neelie Kroes, lid van de 
Commissie belast met mededinging 

E-3531/05 

Marianne Thyssen Traag verloop van de wetgevingsprocedure E-3532/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna De Europeanen en hun talen E-3533/05 

Helmuth Markov Harmonisering van het beroep van luchtvaartadviseurs E-3534/05 

Christoph Konrad Concurrentiebeperkende prijzenpolitiek van gas E-3535/05 

Christopher Heaton-Harris Schending embargo oude Iraakse regime E-3536/05 

Christopher Heaton-Harris Raadgevend comité coördinatie fraudebestrijding E-3537/05 

Christopher Heaton-Harris Financiering van jeugdorganisaties E-3538/05 

Luciana Sbarbati Commissie van Helsinki - de kwestie Roemenië E-3539/05 

Jonas Sjöstedt Ongeldigheidsverklaring van overeenkomsten in Bolivia E-3540/05 

Jonas Sjöstedt Toezicht op de aanstaande verkiezingen in Bolivia E-3541/05 

Jonas Sjöstedt Opsluiting zonder proces in Eritrea E-3542/05 

David Hammerstein Mintz Uitbreiding van de jachthaven van S'Estanyol (Llucmajor, 
Majorca) 

E-3543/05 

André Brie Begrotingslijn A-3035 voor steun aan het behoud als 
historische herdenkingsplaats van de locaties van de door 
de nationaal-socialisten ingerichte concentratiekampen 

E-3544/05 

Maria Matsouka Bezorgdheid over de vordering bij de tenuitvoerlegging 
van de Griekse begroting voor 2005 

E-3545/05 

Gay Mitchell Financiering stamcelonderzoek E-3546/05 

Kathy Sinnott Regeling voor vervroegde pensionering in de landbouw E-3547/05 

Paul van Buitenen Mening van de Commissie over de nalatigheid van OLAF 
om een zaak voor te leggen  aan het Belgisch openbaar 
ministerie, in het licht van de beloofde 'zero tolerance' 

E-3548/05 

Ashley Mote Inlichtingendienst - Neelie Kroes E-3549/05 

Ashley Mote Inlichtingendienst - Danuta Hübner E-3550/05 
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Ashley Mote Inlichtingendienst - Benita Ferrero-Waldner E-3551/05 

Linda McAvan Bevordering van het gebruik van talk als een 
milieuvriendelijke brandstof 

P-3552/05 

Alyn Smith Compensatie openbare dienstverlening voor lucht- en 
zeeverbindingen met eilanden 

E-3553/05 

Chris Davies Waarschuwingen op sigarettenverpakkingen E-3554/05 

Chris Davies Grafische waarschuwingen op sigarettenverpakkingen E-3555/05 

Chris Davies Energieverbruik van moderne treinen E-3556/05 

Chris Davies Voortijdig vertrek van Europese commissarissen E-3557/05 

Chris Davies Huishoudelijke apparatuur op standby-stand E-3558/05 

Jens-Peter Bonde Landbouwsubsidies P-3559/05 

Michl Ebner Uitspraken van Carla del Ponte P-3560/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Instelling van compensatiemaatregelen in verband met de 
toetreding tot de EU van tien nieuwe lidstaten op 1 mei 
2004 

E-3561/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Onderzoek naar de Spaanse tonijnsector E-3562/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Toekomst van de voorschriften inzake herkomst in het 
kader van de preferentiële akkoorden 

E-3563/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Restituties voor olijfolie bestemd voor vis- en 
zeevruchtconserven 

E-3564/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Zesde ministersconferentie van de WTO in Hongkong E-3565/05 

Michl Ebner Uitspraken van Carla del Ponte E-3566/05 

Georgios Karatzaferis Sluiting van de scholen voor zigeunerkinderen in Attica E-3567/05 

Ioannis Varvitsiotis Bewaring van gegevens over telefonisch en elektronisch 
verkeer 

E-3568/05 

Kathy Sinnott Cabotage in Griekenland E-3569/05 

Ashley Mote Financiële controle en verantwoordingsplicht E-3570/05 

Ashley Mote Financiële controle en verantwoordingsplicht E-3571/05 

Ashley Mote Financiële controle en verantwoordingsplicht E-3572/05 

Robert Goebbels Vrij verkeer van kansspelen E-3573/05 

Mario Borghezio Bedreiging van de gezondheid van de bevolking door de 
verwerking van teflon in Pondenzano (Piacenza - Italien) 

E-3574/05 
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Lena Ek Betekenis van ethanol voor werkgelegenheid, land- en 
bosbouw, milieu en verkeer in de EU 

E-3575/05 

Raül Romeva i Rueda Subsaharaanse immigranten in Melilla P-3576/05 

Véronique Mathieu Voorstel voor een richtlijn inzake de vangst van dieren 
met behulp van vallen (COM(2004)0532 def.) 

P-3577/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - gezondheidstoestand van Víctor Rolando Arroyo P-3578/05 

Katerina Batzeli Verhoging van de BTW-tarieven en van de indirecte 
belastingen - Gevolgen voor het Griekse overheidstekort 

P-3579/05 

Carl Lang Bescherming en voortbestaan van de Europese militaire 
industrie 

P-3580/05 

Véronique De Keyser Diensten van Algemeen Belang -  water - dienstenrichtlijn P-3581/05 

Anne Van Lancker Gebruik van het Nederlands in de vergaderingen bij de 
Raad 

P-3582/05 

Ana Mato Adrover Toekomstige werking van het waarnemingscentrum voor 
risico's 

E-3583/05 

Ana Mato Adrover Bevordering van de mobiliteit van werknemers door 
middel van de "Europass" 

E-3584/05 

Mogens Camre Kaderovereenkomst erkenning vonnissen in andere EU-
landen 

E-3585/05 

Michl Ebner Uitspraken van Carla del Ponte E-3586/05 

Michl Ebner Exposés van Carla del Ponte E-3587/05 

Michl Ebner Vertoning van Duitstalige films in Zuid-Tirol E-3588/05 

Michl Ebner Vertoning van Duitstalige films in Zuid-Tirol E-3589/05 

Michl Ebner Onkosten bij het verzilveren van een cheque E-3590/05 

Herbert Bösch Intrekking van geplande wetsontwerpen E-3591/05 

Konstantinos Hatzidakis Openbaar vervoer in de steden E-3592/05 

Georgios Karatzaferis Berichten over corruptie van een Grieks minister E-3593/05 

Georgios Karatzaferis Schending van de communautaire wetgeving ten aanzien 
van EU-onderdanen in Griekenland 

E-3594/05 

Georgios Karatzaferis Scenario's inzake het verlies van communautaire middelen 
uit het derde CB voor Griekenland 

E-3595/05 

Robert Kilroy-Silk Gelijke rechten voor vrouwen E-3596/05 

Robert Kilroy-Silk Gelijke rechten voor vrouwen E-3597/05 

Robert Kilroy-Silk Gelijke rechten voor vrouwen E-3598/05 
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Robert Kilroy-Silk Concurrentie - zendrechten voor voetbal E-3599/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrentie - zendrechten voor voetbal E-3600/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrentie - zendrechten voor voetbal E-3601/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrentie - zendrechten voor voetbal E-3602/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrentie - zendrechten voor voetbal E-3603/05 

Marie-Line Reynaud BTW - belasting over de toegevoegde waarde - 
handhaving van het verlaagde tarief 

E-3604/05 

Jean Beaupuy Verordening (EG) nr. 1804/1999 - homeopathische en 
fytotherapeutische  geneesmiddelen 

E-3605/05 

Mario Mauro Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek E-3606/05 

Cristiana Muscardini Dwangvoedering van ganzen en eenden - 
dierenbescherming 

E-3607/05 

Cristiana Muscardini Lonen en arbeidskosten E-3608/05 

Cristiana Muscardini Invoer onveilige levensmiddelen uit Oost-Azië E-3609/05 

Corien Wortmann-Kool Kwaliteit en controle van vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de weg 

E-3610/05 

Cristiana Muscardini Verlenging van het verlaagde BTW-tarief in de 
woningbouwsector 

P-3611/05 

Katerina Batzeli en Evangelia 
Tzampazi 

Europees corps voor civiele bescherming E-3612/05 

Claude Moraes Armoede en hoge brandstofprijzen E-3613/05 

Carl Lang Bestrijding van clandestiene immigratie E-3614/05 

Carl Lang Bestrijding van clandestiene immigratie E-3615/05 

Cristiana Muscardini Beijng en het inperken van internet E-3616/05 

Cristiana Muscardini Smokkel van sigaretten uit Oekraïne E-3617/05 

Cristiana Muscardini Stop de paardenmoord E-3618/05 

Cristiana Muscardini Al Qaeda op internet E-3619/05 

Marco Rizzo De sybaris-clementine E-3620/05 

Vittorio Agnoletto Tegenwerking van het gebruik van internet door de 
Volksrepubliek China 

E-3621/05 

Vittorio Agnoletto Tegenwerking van het gebruik van internet door de 
Volksrepubliek China 

E-3622/05 

Ilda Figueiredo Auteursrechten E-3623/05 
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Evangelia Tzampazi Emissies van schadelijke stoffen van katalysatoren van 
auto's 

P-3624/05 

Jean Cottigny Begroting van het PEAD (Europees Plan voor hulp aan de 
allerarmsten) 

P-3625/05 

Monica Frassoni Communautaire financiering van de boorwerkzaamheden 
voor de verbinding Turijn-Lyon 

P-3626/05 

Rosa Miguélez Ramos Gebruik van vismeel en -olie in diervoeding E-3627/05 

Rosa Miguélez Ramos Gebruik van visolie in voor menselijke consumptie 
bestemd voedsel 

E-3628/05 

Joseph Muscat Vuilniswagens E-3629/05 

John Bowis Europese mariene strategie E-3630/05 

Pierre Schapira Externe audit van het financieringssysteem van EuropAid E-3631/05 

Pierre Schapira Benutting van de met projecten voor 
ontwikkelingssamenwerking opgedane ervaring 

E-3632/05 

Bruno Gollnisch Turkse muntstukken - verwarring met de euro E-3633/05 

Michl Ebner Internationaal tribunaal voor voormalig Joegoslavië E-3634/05 

Michl Ebner Internationaal tribunaal voor voormalig Joegoslavië E-3635/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Maritieme snelwegen E-3636/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controle op de traceerbaarheid in EU-handel E-3637/05 

Erik Meijer Beperking van de vertolking in een aantal officiële talen 
van de EU doordat sinds 2004 lidstaten de daarvoor 
beschikbare gelden op een andere wijze besteden 

E-3638/05 
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VRAGENUUR(B6-0331/05) 27 en 28 september 2005 
  
 
 
 
21 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
De problematiek van afval en afvalverwerking 

 
H-0659/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Harmonisatie van de aanpak van terrorismebestrijding door 
de lidstaten 

 
H-0661/05  

 
Chris DAVIES 

 
Website van de Raad 

 
H-0663/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Belemmering van het recht op toegang tot Raadsdocumenten 

 
H-0665/05  

 
Nigel FARAGE 

 
Visserij - samenwerkingsovereenkomsten 

 
H-0666/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Rechten van minderheden in Servië 

 
H-0668/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Eigendomsrechten van religieuze minderheden in Turkije 

 
H-0671/05  

 
James ALLISTER 

 
IRA-terroristen 

 
H-0673/05  
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE 

 
Albert MAAT 

 
Insleep van besmettelijke dierziekten in de EU 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Compensatie voor luchtpassagiers 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Ernstige problemen met de veiligheid van vluchten 

 
H-0756/05  

  
 
 
VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
 
Mevrouw HÜBNER 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Voltooiing van het Grieks nationaal kadaster 

 
H-0669/05  

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Erkenning door de Griekse autoriteiten van het niet halen van 
de doelstellingen inzake absorptie van communautaire 
middelen in 2005 

 
H-0682/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Regionaal beleid - steunfondsen 

 
H-0710/05  

 
 
De Heer McCREEVY 
 
 
Jacques TOUBON 

 
Studie van de kansspelsector in de interne markt 

 
H-0701/05  

 
Jelko KACIN 

 
Moeilijkheden die aanbieders van kansspelen ondervinden om 
in andere EU-lidstaten voor hun activiteiten te adverteren 

 
H-0725/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Consumentenbescherming bij grensoverschrijdende financiële 
transacties 

 
H-0715/05  

 
  
Mevrouw FISCHER BOEL 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van 
geografische aanduidingen - Karlsbader Oblaten 

 
H-0670/05  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Olmützer Quargel als "beschermde geografische aanduiding" 
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2081/92 

 
H-0687/05  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Situatie op de markt voor zacht fruit in Polen 

 
H-0681/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Ontvangen van Europese landbouwsubsidies door adellijke 
grootgrondbezitters 

 
H-0690/05  
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OVERZICHT VRAGENUUR 

SEPTEMBER II - 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 
 

 
38 

 
8 
 

 
29(1) 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
de heer ALEXANDER 

 
Commissie 
 

 
58 

 
13 

 
42 

 
11 

 
0 

 
1 

 
2 

 
de heer BARROT 
mevrouw HÜBNER 
de heer McCREEVY 
mevrouw FISCHER BOEL 
 

 
Totaal 

 
96 

 

 
21 

 
71 

 
21 

 
0 

 
1 

 
3 

 
 

 
 
----------- 
(1) De antwoorden van de Raad werden op 13.10.2005 gestuurd in plaats van op 28.09.2005. 
Het antwoord op vraag 15 (H-0688/05) is nog niet beschikbaar. 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
Nr. PE 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Invoering van bankbiljetten van 1 en 2 euro 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
329 

 
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 

 
13 

 
41/2005 

 
361.500 

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

 
Reumatische aandoeningen 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
405 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Een uitweg aan de Europese crisis 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 

 
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 

 
18 

                                                      
1  Situatie op 29.09.2005 
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44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS en 
Roger HELMER 
 

 
Vrijhandel 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
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 

 
126 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, 
David Martin, Alyn Smith en Struan 
Stevenson 
 

 
De rechten van medewerkers voor onderwijs in 
vreemde talen ("lettori") aan Italiaanse 
universiteiten 

 
12.09.2005 

 
12.12.2005 

 
14 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 
 

 
Internationale terroristen („de Columbia 3“) 

 
19.09.2005 

 
19.12.2005 

 
5 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 
 

 
Ademhalingsaandoeningen 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
38 

 
49/2005 

 
363.785 

 
Richard Corbett 
 

 
Europese  Stadsgidsen 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgens en Gerard Onesta 
en Vasco Graça Moura 

 
Kindertelefoons in Europa 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
101 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Financiële transparantie van NGO's en sociale 
partners 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
36 
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52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn en Robert 
Evans 
 

 
Toenemende internationale verontrusting over de 
productie van berengal in China  

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
25 

 
53/2005 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie en 
Frédérique Ries 
 

 
Ontruiming van de Gazastrook door Israël 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
35 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover en Kathy Sinnott 

 
Oproep tot de lidstaten tot verlaging van de BTW 
in de woningbouw 
 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
Bevorderen van een zuinig energiegebruik in 
gebouwen 
 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 

 
______________________ 
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS.....................(Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 
Naam Betreft Commissie Datum Proc. 

Pflüger Tobias 
(GUE/NGL) 
 

Een ontwikkelings- 
strategie voor Afrika 
 

AFET (A) 
 

20/09/2005 2005/2142(INI) 

Koch-Mehrin Silvana 
(ALDE) 
 

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

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2004/2207(INI) 

Lewandowski Janusz 
(EVP-ED) 
 

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

BUDG (A) 
 

26/10/2004 2004/0221(CNS) 

Hökmark Gunnar 
(EVP-ED) 
 

Hervorming overheidssteun 
2005-2009 

ECON (P) 
 

04/10/2005 2005/2165(INI) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Uitvoering van het Europees 
Handvest voor kleine 
bedrijven 
 

ECON (A) 
 

21/09/2005 2005/2123(INI) 

Hughes Stephen 
(PSE) 
 

Toegang tot markt voor 
havendiensten 

EMPL (A) 
 

15/03/2005 2004/0240(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Batterijen en accu's en 
gebruikte batterijen en 
accu's 
 

ENVI (P) 
 

14/09/2005 2003/0282(COD) 

Korhola Eija-Riitta 
(EVP-ED) 
 

Verordening betreffende de 
toepassing van het Verdrag 
van Aarhus op EG-
instellingen en-organen 
 

ENVI (P) 
 

03/10/2005 2003/0242(COD) 

Maštálka Jiří 
(GUE/NGL) 
 

Europees 
Waarnemingscentrum voor 
drugs en drugsverslaving 
(herschikking) 
 

ENVI (A) 
 

22/09/2005 2005/0166(COD) 

Bauer Edit (EVP-ED) 
 

Bezinningsperiode: de 
structuur, de vraagstukken 
en het kader voor een 
evaluatie van het debat over 
de Europese Unie 
 

FEMM (A) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 
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Bozkurt Emine (PSE) 
 

Agentschap van de 
Europese Unie voor de 
grondrechten 
 

FEMM (A) 
 

04/10/2005 2005/0124(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Registratie, evaluatie, 
vergunning, beperking van 
chemische stoffen - REACH 
(wijz. richtlijn 67/548/EEG) 
 

FEMM (A) 
 

24/09/2004 2003/0257(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Vooruitzichten voor de 
handelsbetrekkingen tussen 
de EU en China 
 

INTA (P) 
 

03/02/2005 2005/2015(INI) 

Rothe Mechtild (PSE) 
 

Energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik 
 

ITRE (P) 
 

27/09/2005 2003/0300(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Verzoek om opheffing van 
de parlementaire 
onschendbaarheid van 
Vladimir Zelezny 
 

JURI (P) 
 

07/10/2004 2004/2173(IMM) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Versterking van het 
strafrechtelijke kader ter 
bestrijding van inbreuken op 
de intellectuele eigendom 
 

JURI (P) 
 

15/09/2005 2005/0128(CNS) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Verzoek om bescherming 
van de parlementaire 
immuniteit van de heer J.-C. 
Marchiani 
 

JURI (P) 
 

15/09/2005 2005/2176(IMM) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Betekening en kennisgeving 
in de lidstaten van 
gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke of in 
handelszaken 
 

JURI (P) 
 

15/09/2005 2005/0126(COD) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

Strafrechtelijke maatregelen 
ter waarborging van de 
handhaving van de 
intellectuele-
eigendomsrechten 
 

JURI (P) 
 

15/09/2005 2005/0127(COD) 
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Berger Maria (PSE) 
 

Bezinningsperiode: de 
structuur, de 
vraagstukken en het 
kader voor een evaluatie 
van het debat over de 
Europese Unie 
 

JURI (A) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Lechner Kurt (EVP-
ED) 
 

Registratie, evaluatie, 
vergunning, beperking 
van chemische stoffen - 
REACH (wijz. richtlijn 
67/548/EEG) 
 

JURI (A) 
 

07/10/2004 2003/0257(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EVP-ED) 
 

Normen voor de humane 
vangst van bepaalde 
diersoorten met behulp 
van vallen 
 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2004/0183(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EVP-ED) 
 

Gefluoreerde 
broeikasgassen 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2003/0189A(COD) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Bij geldovermakingen te 
voegen informatie over 
de betaler 
 

LIBE (P) 
 

13/10/2005 2005/0138(COD) 

Brepoels Frederika 
(EVP-ED) 
 

Versterking van de 
grensoverschrijdende 
politiesamenwerking bij 
internationale 
gebeurtenissen in de 
Europese Unie 
 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/0804(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Vereenvoudigde regeling 
voor de personencontrole 
aan de buitengrenzen 
 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/0158(COD) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Vereenvoudigde regeling 
voor de personencontrole 
aan de buitengrenzen, 
gebaseerd op de 
eenzijdige erkenning 
door de lidstaten van 
door Zwitserland en 
Liechtenstein afgegeven 
verblijfsvergunningen 
 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/0159(COD) 
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Gál Kinga (EVP-ED) 
 

Agentschap van de 
Europese Unie voor de 
grondrechten 
 

LIBE (P) 
 

14/09/2005 2005/0124(CNS) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Agentschap voor 
grondrechten, 
werkzaamheden in 
verband met titel VI van 
het Verdrag 
 

LIBE (P) 
 

14/09/2005 2005/0125(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Overeenkomst ter 
uitbreiding tot 
Denemarken van de 
criteria voor de 
vaststelling van de 
lidstaat die 
verantwoordelijk is voor 
een asielaanvrage en de 
oprichting van het 
Eurodac-systeem 
 

LIBE (P) 
 

10/01/2005 2004/0205(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Gezamenlijk gebruik van 
verbindingsofficieren die 
gedetacheerd zijn door 
de rechtshandhavende 
autoriteiten van de 
lidstaten 
 

LIBE (P) 
 

13/10/2005 2005/0808(CNS) 

Weber Manfred 
(EVP-ED) 
 

Gezamenlijke normen en 
procedures voor de 
terugkeer van illegaal 
verblijvende burgers van 
derde landen 

LIBE (P) 
 

14/09/2005 2005/0167(COD) 
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Zappalà Stefano 
(EVP-ED) 
 

Visa voor de 
olympische en/of 
paralympische 
winterspelen van 
2006 in Turijn 
 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/0169(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Bezinningsperiode: de 
structuur, de 
vraagstukken en het 
kader voor een 
evaluatie van het 
debat over de 
Europese Unie 
 

LIBE (A) 
 

04/10/2005 2005/2146(INI) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Veterinairrechtelijke 
voorschriften voor 
aquicultuurdieren en 
aquicultuurprodukten 
 

PECH (P) 
 

15/09/2005 2005/0153(CNS) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Uitgaven op het 
gebied van 
diergeneeskunde 
 

PECH (P) 
 

15/09/2005 2005/0154(CNS) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Toepassing wet 
inzake regeling van 
stedebouwkundige 
werkzaamheden 
(LRAU) (Pet. 
609/2003) 
 

PETI (P) 
 

17/03/2005 2004/2208(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Bezinningsperiode: de 
structuur, de 
vraagstukken en het 
kader voor een 
evaluatie van het 
debat over de 
Europese Unie 
 

REGI (A) 
 

05/10/2005 2005/2146(INI) 
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Costa Paolo (ALDE) 
 

Akkoord 
EG/Azerbeidzjan over 
bepaalde apecten van 
luchtvaartdiensten 
 

TRAN (P) 
 

15/03/2005 2005/0011(CNS) 

Wiersma Jan Marinus 
(PSE) 
 

Belasting op 
particuliere auto's 

TRAN (A) 
 

14/09/2005 2005/0130(CNS) 

 
 
 

____________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
Verslagen en mededelingen 
 

Betreft Bevoegdheid Doc. 
Verslag van de Commissie: Eerste Verslag over de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 2320/2002 inzake 
beveiliging van de burgerluchtvaart 
 

TRAN 
 

COM(2005)0428 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad over de toepassing door de lidstaten van 
Richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme 
procedures voor de controle op het vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg 
 

TRAN 
ENVI 
 

COM(2005)0430 

Mededeling van de Commissie: De ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke luchtvaartruimte met Oekraïne 
 

TRAN 
 

COM(2005)0451 

Verslag van de Commissie: Eerste voortgangsverslag 
over het Europees verbintenissenrecht en de herziening 
van het acquis 

JURI 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0456 

Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad over de wenselijkheid van voor 
heel Europa vastgestelde voorschriften voor meer 
gedetailleerde niveaus in de NUTS-nomenclatuur 
 

REGI 
 

COM(2005)0473 

*  Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council 
and the european Parliament "Thematic Strategy on air 
pollution"  

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1132 

*  Commission staff working paper : Annex to The 
Communication on Thematic Strategy on Air Pollution 
and The Directive on "Ambient Air Quality and Cleaner 
Air for Europe" - Impact Assessment 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1133 

 *  Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission "Reducing the 
Climate Change Impact of Aviation" - Impact 
Assessment 
 

ENVI 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)1184 

*  Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1194 

*  Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" - Questions for online consultation 

CULT 
ITRE 
JURI 

SEC(2005)1195 
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 *  Commission staff working Document -Annex to the 
Communication from the Commission : Implementing 
the Community Lisbon Programme: A policy framework 
to strengthen EU manufacturing - Towards a more 
integrated approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1215 

Commission staff working Document - Annex to the  
Communication from the Commission Implementing the 
Community Lisbon Programme : A policy framework to 
strengthen EU manufacturing - Towards a more 
integrated approach for industrial policy - European 
Industry: A Sectoral Overview 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1216 

Commission staff working Document - Annex to the 
Communication from the Commission “Implementing 
the Community Lisbon Programme : A policy 
framework to strengthen EU manufacturing - Towards a 
more integrated approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1217 

 
 
 
 
 
 
* Deze documenten zijn niet in het Nederlands beschikbaar 
 
 
 
 





ALGEMENE INFORMATIE 

 

55

Bulletin 24.10.20005 
 

- NL- PE 360.492 

 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE  



ALGEMENE INFORMATIE 

 

56 

Bulletin 24.10.20005 
 

- NL- PE 360.492 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 
 
 
 
 
 

 
BENOEMING VAN RECHTERS AAN HET AMBTENARENGERECHT 

 
 
 
De voorzitter van de Raad van de Europese Unie heeft op 21 september 2005 het Europees Parlement ter 
informatie een gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het besluit tot benoeming van  
 
 
 
 - Irena BORUTA 
 - Stéphane GERVASONI 
 - Heikki KANNINEN 
 - Horstpeter KREPPEL 
 - Paul J. MAHONEY 
 - Charisios TAGARAS 
 - Sean VAN RAEPENBUSCH 
 
 
 
tot rechters van het ambtenarengerecht van de Europese Unie 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
101/05 
 

 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Somalië 

Brussel, 20 september 2005 
 

 
De Europese Unie (EU) staat volledig achter de eerste minister van de federale overgangsregering van 
Somalië en zijn initiatief, zoals uiteengezet in zijn brief van 13 september aan de ministers in Mogadishu, om 
na overleg regelmatig bijeenkomsten van de ministerraad te beleggen in Mogadishu. Dit initiatief komt 
geheel voor rekening van Somalië en de EU verzoekt de ministers in Mogadishu met klem om er positief op 
te reageren. De EU heeft tot haar tevredenheid vernomen dat de internationale gemeenschap van 
donorlanden dit initiatief zal financieren. 
 
De EU acht dit een zeer belangrijke stap op weg naar een oplossing voor de problemen waarmee de federale 
overgangsinstellingen nog te kampen hebben en naar een ware dialoog waaraan iedereen kan deelnemen. De 
EU dringt er bij Somalië op aan om de door dit initiatief geboden kans niet te laten liggen, en benadrukt dat 
alle partijen hun meningsverschillen opzij moeten zetten (en met name iedere dreiging van een gewelddadig 
conflict moeten voorkomen) teneinde te bewerkstelligen dat de ministerraad, het parlement en andere 
belangrijke partijen in Somalië allen op transparante wijze samenwerken. 
 
De Europese Unie blijft echter verontrust over recente meldingen van militaire activiteit en ophitsende 
verklaringen (met name van de zijde van extremisten) en over de daaruit voortvloeiende toename van de 
spanningen in Somalië. In dit verband staat de EU volledig achter de verklaring van 8 september van de 
speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor Somalië, de heer François Lonseny 
Fall, dat een militaire oplossing voor de problemen waarmee de Somalische federale instellingen te kampen 
hebben, uitgesloten is. 
  
De internationale gemeenschap heeft zwaar geïnvesteerd in het Somalische verzoeningsproces, en blijft 
bereid de federale overgangsinstellingen te helpen in hun pogingen om van Somalië weer een functionerende 
staat te maken. Iedere terugkeer naar geweld zal echter onvermijdelijk het verzoeningsproces terugdraaien en 
de geboekte vooruitgang tenietdoen.  
 
Derhalve roept de EU alle partijen op om af te zien van militaire voorbereidingen, geen ophitsende 
verklaringen af te leggen en zich in te zetten voor een vreedzame oplossing van hun geschillen middels een 
dialoog waaraan iedereen deelneemt. Er moet met name een Somalisch leger worden opgericht in het kader 
van een nationaal veiligheids- en stabilisatieplan dat door de nationale veiligheidsraad moet worden 
opgesteld, in aansluiting op de verklaring van de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad van 14 juli 2005. 
 
Tot slot herhaalt de EU dat het federale overgangshandvest en de federale overgangsinstellingen, die het 
resultaat zijn van de Somalische nationale verzoeningsconferentie, het enige kader zijn waarin de 
internationale gemeenschap het opzetten van een bestuur in Somalië kan steunen. 
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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 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. 
 

____________ 
 
 
 

102/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de parlementsverkiezingen en de 
provinciale verkiezingen in Afghanistan van 18 september 2005 

Brussel, 20 september 2005 
 
Het verheugt de Europese Unie dat op 18 september in Afghanistan parlementsverkiezingen en provinciale 
verkiezingen zijn gehouden. 
 
Eens te meer hebben de Afghanen duidelijk laten blijken dat zij een democratische toekomst wensen. De EU 
looft de moed van de duizenden die zich ondanks intimidaties en bedreigingen tegen hun leven kandidaat 
hebben gesteld, evenals de moed van de miljoenen Afghanen die hun stemrecht hebben uitgeoefend. De 
opkomst en het over het algemeen vreedzame verloop van de verkiezingen getuigen van de wil van de 
Afghanen om hun land een succesvolle toekomst te geven. 
 
De EU is met name verheugd over de deelname van vrouwen op alle niveaus van het verkiezingsproces. 
Onder de huidige omstandigheden kon niet worden gehoopt op een vlekkeloos verloop, maar de organisatie 
was niettemin een zeer groot succes. De EU roept alle kandidaten op de verkiezingsuitslag in alle rust af te 
wachten en de officiële resultaten te aanvaarden. 
 
De Europese Unie heeft voor deze verkiezingen de grootste internationale waarnemingsmissie ingezet, onder 
leiding van mevrouw Emma Bonino. De inzet van deze waarnemingsmissie en de aanzienlijke financiële 
steun van de EU voor de organisatie van deze verkiezingen geven duidelijk aan dat de EU blijft hechten aan 
de totstandkoming van een geheel democratisch, stabiel en welvarend Afghanistan dat niet meer kampt met 
terrorisme, extremisme, intimidaties en geweld. 
 
De EU en haar lidstaten zijn trots op aandeel in de totstandkoming van het Afghaans parlement en wensen 
dat dit zo spoedig mogelijk een actieve en opbouwende rol gaat spelen bij het versterken van de 
democratische orde in Afghanistan. 

 
______________ 
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103/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Guinee-Bissau 
Brussel, 19 september 2005 

 
De Europese Unie stelt vast dat de verkozen president, generaal João Bernardo "Nino" Vieira, op 1 oktober 
de eed zal afleggen. De Europese Unie hoopt dat deze ceremonie volgens plan vreedzaam en zonder slag of 
stoot zal verlopen. 
  
De Europese Unie wijst nogmaals op het belang van politieke en institutionele stabiliteit in Guinee-Bissau, 
zijnde een absolute voorwaarde voor voortzetting van de steun en de hulp van de internationale gemeenschap 
en voor de ontwikkeling van de betrekkingen van het land met de internationale financiële instellingen. Het 
zal van essentieel belang zijn dat het financiële en economische beleid wordt voortgezet in het vooruitzicht 
van noodhulp na een conflict (EPCA) en ter waarborging van het welslagen van de rondetafelconferentie van 
donorlanden in november. 
 
In dit verband moeten alle bij het politieke proces in het land betrokken partijen zich strikt houden aan het 
democratisch mandaat van de verkozen autoriteiten en zich bereid tonen in het kader van de instellingen 
samen te werken, met als doel de stabiliteit in Guinee-Bissau te waarborgen. 
  
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië *, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten 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, evenals Oekraïne en de 
republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces 
 
 

________________ 
 
 

104/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het zespartijenoverleg 
Brussel, 19 september 2005 

 
De EU juicht de gemeenschappelijke verklaring van de deelnemers aan het zespartijenoverleg toe. Wij 
nemen er met name nota van dat de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) bevestigt af te zullen zien 
van kernwapens en van al haar nucleaire programma's en zich opnieuw zal aansluiten bij het Non-
proliferatieverdrag. Wij zien met belangstelling uit naar de snelle verwezenlijking van deze toezeggingen 
alsook naar de oprichting van concrete verificatiemechanismen. 
 
De EU steunt het zespartijenoverleg sinds het begin en blijft bereid om met alle mogelijke middelen bijstand 
te verlenen. Zij is verheugd over de samenwerking en de flexibiliteit waarvan de deelnemers blijk hebben 
gegeven en looft met name de inspanningen van gastland China. 
 

____________________ 
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105/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Sudan 
Brussel, 23 september 2005 

 
De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de vorming van de regering van nationale eenheid, die op 
20 september 2005 is bekendgemaakt. Dit is een markante en historische etappe op weg naar vrede in Sudan. 
De EU looft de National Congress Party en de Sudanese Volksbevrijdingsbeweging voor de moed die zij 
hebben getoond door voortgang te geven aan de uitvoering van het algehele vredesakkoord, en constateert 
met tevredenheid dat in de regering ook andere politieke partijen vertegenwoordigd zijn. De EU roept de 
regering van nationale eenheid op om nu snel vorderingen te maken met de overige aspecten van het algehele 
vredesakkoord, met name door te beginnen met de samenstelling van de evaluatiecommissie die met de 
follow-up van die vorderingen belast is. 
  
De Europese Unie is ook verheugd over de opening op 15 september 2005 in Abuja van de voorbereidende 
bijeenkomsten van de volgende fase van de intersudanese vredesgesprekken over Darfur, die onder auspiciën 
van de Afrikaanse Unie zullen plaatsvinden. Zij roept alle partijen op in een open geest aan de komende 
onderhandelingen deel te nemen en zich daarbij soepel en te goeder trouw op te stellen, teneinde zeer 
binnenkort een billijk en duurzaam vredesakkoord voor Darfur te kunnen bereiken.  
 
De EU is tevens ernstig verontrust over recente rapporten betreffende gewelddadige botsingen in Darfur, 
onder meer onlangs aan de oostkant van de Djebel Marra en in Sheiria, ten zuiden van Darfur, waarbij naar 
verluidt leden van de gewapende bewegingen, de regering van Sudan en Arabische milities betrokken 
zouden zijn geweest. De EU spoort alle oorlogvoerende partijen ertoe aan hun troepen in toom te houden en 
erover te waken dat zij het internationaal recht, de staakt-het-vuren-overeenkomst van N'djamena en de in 
Abuja ondertekende protocollen eerbiedigen. Alle betrokkenen hebben de plicht om voor dit conflict een 
vreedzame oplossing te vinden en pogingen om het vredesproces van Abuja te ondermijnen mogen niet 
worden getolereerd. De EU verwacht dat de missie van de Afrikaanse Unie in Sudan haar onderzoek naar de 
recente incidenten weldra zal afronden. 
 
Naar aanleiding van de recente verslagen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, veroordeelt de 
EU ook de aanzienlijke stijging van het aantal ontvoeringen en gevallen van intimidatie, afpersing en 
plundering, en wijst zij erop dat die feiten de humanitaire hulpverlening - die van vitaal belang is - ernstig in 
gevaar brengen. Derhalve roept de EU alle partijen en met name de SPLM/A ertoe op hun strijders in toom 
te houden en erover te waken dat hun troepen het internationaal recht eerbiedigen. 
 
De EU bevestigt nogmaals dat zij groot belang hecht aan een regeling van alle conflicten in het land, ook in 
Darfur, aan de uitvoering van het algehele vredesakkoord en aan de totstandkoming van een vreedzaam, 
welvarend en democratisch Sudan. 
 
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, en 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. 

 
____________________________ 
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109/05 

 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het Algerijnse referendum 

over een Handvest voor Vrede en Nationale Verzoening 
Brussel, 10 oktober 2005 

 
Het verheugt de EU dat de Algerijnse bevolking heeft deelgenomen aan het nationale referendum over het 
Handvest voor Vrede en Nationale Verzoening. De EU hoopt dat Algerije op basis van overleg met de 
bevolking zal komen tot een duurzame vrede en verzoening op de grondslag van de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten, met als resultaat een welvarende en veilige 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, 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 Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

_______________________________ 

 

111/05 

 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Darfur 

Brussel, 12 oktober 2005 
 

De Europese Unie (EU) veroordeelt de op 8 oktober in Darfur gepleegde moord op drie soldaten van de 
missie van de Afrikaanse Unie in Sudan (AMIS) en twee werknemers van het bouwbedrijf PAE (Pacific 
Architects and Engineers). De EU-trojka, die in Sudan aanwezig was toen de feiten zich hebben voorgedaan, 
heeft zich daarover tegenover de Sudanese regering in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken. Dit 
zijn de eerste slachtoffers die AMIS te betreuren heeft, en hun dood illustreert hoezeer de veiligheidssituatie 
op het terrein is verslechterd. De EU betuigt haar medeleven aan de Afrikaanse Unie, de regering van 
Nigeria, de firma PAE en de families van de slachtoffers. 
 
De EU is ook ernstig bezorgd over de ontvoering, op 9 oktober, van 18 AMIS soldaten - een cijfer dat later is 
opgelopen tot 41 - en roept op tot onmiddellijke vrijlating van alle ontvoerde soldaten. 
 
Het is volstrekt onaanvaardbaar dat het personeel van AMIS het doelwit wordt. De AMIS-soldaten werken 
onvermoeibaar en in zeer moeilijke omstandigheden om de veiligheid in Darfur te herstellen. Alle partijen 
bij het conflict moeten met de missie van de Afrikaanse Unie samenwerken 
 
De EU wacht op de definitieve conclusies van het onderzoek van de AU. Degenen die verantwoordelijk zijn 
voor deze vreselijke daden moeten voor het gerecht worden gebracht. Te dien einde wil de EU dat de namen 
van degenen die deze wreedheden hebben begaan, worden medegedeeld aan het Sanctiecomité van de VN, 
zodat overeenkomstig Resolutie 1591 van de Veiligheidsraad gerichte sancties kunnen worden opgelegd, 
alsook aan het Internationaal Strafhof, met het oog op verder onderzoek overeenkomstig Resolutie 1593 van 
de Veiligheidsraad. 
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Het is van cruciaal belang dat de Sudanese regering van haar kant de nodige maatregelen neemt opdat de 
uitrusting die nodig is om de efficiëntie van AMIS te verbeteren, gemakkelijker kan worden ingezet. Tijdens 
de ministeriële trojka EU-Sudan op 8 oktober heeft de delegatie van de EU duidelijk gemaakt dat zij van de 
Sudanese regering maatregelen verwacht zodat alle 105 gepantserde troepentransportwagens die 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de AMIS-soldaten en de burgerbevolking van Darfur, kunnen 
worden ingezet. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en 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 Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan 
. 
*Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 

______________________________ 
 
 

112/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Gemeenschappelijk 
Standpunt 2005/689/GBVB van de Raad van 6 oktober 2005 tot verlenging van Gemeenschappelijk 

Standpunt 2004/694/GBVB betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de 
daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige 

Joegoslavië (ICTY) 
Brussel, 14 oktober 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 en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij de 
doelstellingen onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/689/GBVB van de Raad van 
6 oktober 2005 tot verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB betreffende aanvullende 
maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY). Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal 
beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt. 
 
De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 

____________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 
 

ZITTING VAN 28 en 29 SEPTEMBER 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 
 

 
 
 
De zitting werd bijgewoond door de heer MICHEL, lid van de Europese Commissie. In het kader 
van de goedkeuring van het advies over de Europese consensus heeft hij gesproken over de 
toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU.  
 
 
1. EUROPEES RECHT 

 
• Betere toepassing van de Europese wetgeving 
– Rapporteur: VAN IERSEL (Werkgevers – NL) 
 
– Referenties: initiatiefadvies – EESC 1069/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
In dit advies beklemtoont het Europees Economisch en Sociaal Comité dat betere wetgeving en 
toepassing en handhaving nauw met elkaar verbonden zijn: een goede wet is een wet die 
uitvoerbaar is en gehandhaafd wordt. Er bestaan in Europa verschillen in cultuur en bekwaamheid 
en ook wordt er niet overal evenveel moeite gedaan om wetgeving doeltreffend ten uitvoer te 
leggen.  
 
Het Comité onderscheidt verschillende soorten maatregelen die door de lidstaten en de Commissie 
moeten worden genomen. Voor de lidstaten is het voornamelijk een kwestie van politieke wil. Uit 
de houding van de nationale overheden moet blijken dat zij zèlf de EU zijn en dat zij zich 
dienovereenkomstig inzetten voor de besluiten van de Unie. Deze overheden dienen af te zien van 
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het toevoegen van niet-bedoelde toevoegingen en van het zogeheten cherry-picking, dat wil zeggen 
het maken van arbitraire keuzes uit het geheel van in richtlijnen opgenomen vereisten. Ook dient de 
voorlichting verbeterd te worden. Het Comité pleit voor een actieve rol van de Commissie bij de 
bevordering van het vertrouwen tussen de toezichthoudende instanties door zich in te zetten voor 
netwerken van nationale overheden, voor de systematische evaluatie van hun prestaties en voor het 
opsporen en verspreiden van goede praktijken.  
 
Volgens het EESC is er een cultuuromslag nodig, waarbij het accent minder komt te liggen op de 
invoering van nieuwe EU-regelgeving en meer op de effectieve uitvoering van bestaande 
regelgeving, zodat de geldende EU-wetgeving en het gevoerde Europese beleid hun doel volledig 
bereiken.  
 
-    Contactpersoon: de heer Jean-Pierre Faure  
(Tel. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 
"Beter wetgeven"(WIM) 
– Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
– Referenties: Verkennend advies – EESC 1068/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
"Beter wetgeven" betekent vooral dat de wetgever zich moet verplaatsen in de adressaat van de 
rechtsregel, wat inspraak impliceert. "Beter wetgeven" betekent ook minder wetgeven, want teveel 
wetgeving leidt tot een ondoordringbaar juridisch oerwoud, hetgeen weer leidt tot een belemmering 
van de handel. Het betekent ook dat ervoor gezorgd wordt dat regels effectief en eenvoudig kunnen 
worden toegepast (zie ook advies CESE 606/2005 final, rapporteur M. van Iersel). Maar daarbij 
dient wel naar behoren rekening te worden gehouden met de door het maatschappelijk middenveld 
en het bedrijfsleven verwachte en benodigde rechtszekerheid en stabiliteit.  
 
Elk directoraat-generaal (DG) van de Europese Commissie moet een passend 
vereenvoudigingsprogramma opstellen, waarin ingegaan moet worden op de noodzaak en de 
verwachte impact van de voorgestelde vereenvoudiging voor de gebruikers van de desbetreffende 
wetgeving. Ook moet steeds worden aangegeven hoe de desbetreffende wetsteksten zullen worden 
vereenvoudigd, alsook hoeveel middelen het nodig denkt te hebben voor de realisering van zijn 
vereenvoudigingsprogramma. 
 
Een vergaande wijziging of versoepeling van wetgeving die in de praktijk een andere uitwerking 
heeft dan oorspronkelijk beoogd werd, is niet iets dat de autoriteit van de wetgever aantast, maar is 
juist een teken van politieke intelligentie die zorgt voor een versterking van zowel het vertrouwen 
van de adressaat als de wetsnaleving. De beoordeling van wetgeving dient te worden beschouwd als 
een pluriforme activiteit waaraan alle betrokkenen moeten kunnen deelnemen. Alleen zo kan die 
beoordeling een onbetwist politiek en maatschappelijk draagvlak verkrijgen.  

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 

 

65

Bulletin 24.10.20005 
 

- NL- PE 360.492 

 
Het EESC beschouwt de opdracht om het communautair corpus juris eenvoudiger, samenhangender 
en relevant te maken als een uiterst politieke aangelegenheid die vraagt om grootschalige 
interinstitutionele actie en een even zo grote ondersteuning vanuit het maatschappelijk middenveld.  
 
Contactpersoon: de heer Jean-Pierre Faure  
 (Tel. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
Groenboek – toepasselijke recht in echtscheidingszaken 
 
Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
Referenties: COM(2005) 82 final – EESC 1064/2005 
 
Hoofdpunten: 
 
Op grond van het feit dat het recht van de lidstaten op het gebied van echtscheidingen en 
scheidingen van tafel en bed of de voorwaarden voor en de gevolgen van de nietigverklaring van 
een huwelijk vergaand uiteenloopt, wordt in het Groenboek, op goede gronden, niet voorgesteld om 
voor harmonisatie van het materiële recht te kiezen. 
 
Het Comité blijft openstaan voor deze belangrijke kwestie voor de burgers en hun mobiliteit. Het 
zal goed letten op de resultaten van de door de Commissie opgestarte raadpleging en de meer 
gedetailleerde regelgevingsvoorstellen die daaruit kunnen voortvloeien. Ook kan worden gedacht 
aan bijstelling van de nieuwe verordening “Brussel II” of een specifiek op echtscheiding 
toegesneden verordening. 
 
Contactpersoon: de heer Pierluigi Brombo 
(Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
2. SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN 

 
• De sociale dialoog bij veranderingen in het bedrijfsleven 
– Rapporteur: de heer ZÖHRER (Werknemers – AT) 
 
–   Referenties: initiatiefadvies – EESC 1073/2005 

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
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– Hoofdpunten: 
 

Het Comité is verheugd over de inspanningen die geleverd worden ter versterking van de sociale 
dialoog, vooral in de nieuwe lidstaten. Want dit is dé manier om de industriële reconversieprocessen 
in goede banen te leiden, aangezien de dialoog zorgt voor de stimulering van innovatie en 
concurrentiekracht, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de Lissabon-doelstellingen. Want het 
welslagen van een veranderingsproces kan niet alleen worden afgemeten aan het 
concurrentievermogen van een bedrijf of bedrijfstak; het gaat er ook om of het lukt om de 
werkgelegenheid te behouden en om de negatieve gevolgen van het proces op sociaal aanvaardbare 
wijze te ondervangen. 
 
Het Comité hecht een groot belang aan sectorspecifieke initiatieven en steunt het voornemen van de 
Commissie om nieuwe sectoren ertoe aan te moedigen een sociale dialoog op te zetten. Daarbij 
moet niet alleen gekeken worden naar sectoren die zich in een crisis bevinden, want het is 
belangrijk om in een vroeg stadium op veranderingen te kunnen reageren en die veranderingen op 
een slagvaardig manier in goede banen te leiden. Daartoe dienen de sociale partners betere analyse-
instrumenten tot hun beschikking te krijgen. 
 
Het Comité benadrukt de rol die de Europese ondernemingsraden toekomt, kijkt uit naar de 
aangekondigde Mededeling over de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen en is 
verheugd over de alomvattende, horizontale aanpak waarvoor de Commissie in haar recente 
Mededeling "Herstructurering en werkgelegenheid" heeft gekozen, en waarover het Comité een 
advies in voorbereiding heeft. 
 
–   Contactpersoon: de heer  José Miguel Cólera 
(Tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
Sociaal beleid/Binnenvaart 
– Rapporteur: de heer ETTY (Werknemers – NL) 
 
–   Co-rapporteur : de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 
 
 –   Referenties: initiatiefadvies – EESC 1071/2005 
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–  Hoofdpunten: 
 

Het EESC is van mening dat de tijd nu rijp is voor het opbouwen van een communautair sociaal beleid voor 
de binnenvaart, bij voorkeur in een pan-Europese context. Zo'n beleid zou op alle Europese waterwegen van 
kracht moeten zijn. De huidige wet- en regelgeving in de sector is sterk versnipperd en zou in genoemde zin 
geharmoniseerd en geüniformeerd moeten worden, vooral nu de uitbreiding van de EU alleen maar tot nog 
meer complicaties leidt. De prioriteit dient thans te liggen bij de bemanningsvoorschriften en de werk- en 
rusttijden, evenals bij het totstandbrengen van een echte en actieve sociale dialoog. En dat met name gezien 
de verwachte verscherping van de concurrentie - zowel in de binnenvaartsector zelf als tussen de binnenvaart 
en andere vervoerswijzen. Bij het uitwerken van een nieuw ontwerp voor het sociaal beleid in de EU-
binnenvaart zou de Europese Commissie nauw moeten samenwerken met de sociale partners, de CCR 
(Centrale Commissie voor de Rijnvaart), de Donaucommissie en de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze 
benadering vereist echter dat de leden van de CCR en de Donaucommissie hun instanties de nodige 
bevoegdheden op het gebied van het sociaal beleid geven en hun capaciteit dienovereenkomstig uitbreiden. 
De sociale dialoog op sectorniveau (in nationaal én Europees verband) is het belangrijkste instrument om een 
brug te slaan tussen de standpunten van werkgevers, zelfstandigen en werknemers en de doelstellingen van 
het EU-beleid. Het Comité is verder van mening dat extra aandacht voor onderwijs en opleiding dringend 
gewenst is. Ten slotte wijst het erop dat gezien het eigen karakter van de sector de tussen de sociale partners 
gemaakte aanvullende afspraken op de minimumvoorschriften van de Raad, in aanmerking genomen dienen 
te worden. 
 
–   Contactpersoon: de heer Siegfried Jantscher 
  (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
• Socialezekerheidsregelingen werknemers en zelfstandigen 
 
− Rapporteur: de heer RODRIGUEZ GARCIA CARO (Werkgevers – ES) 

 
− Referenties: COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Hoofdpunten: 
 
Het Comité staat achter het voorstel, onder voorbehoud van de hierboven geformuleerde 
opmerkingen. Het is zich bewust van de noodzaak tot verbetering en vereenvoudiging van de 
verordeningen 1408/71 en 574/72, om zo het vrije verkeer van de EU-burgers weer een stap 
dichterbij te brengen. Toch is het van mening dat nog grotere vooruitgang geboekt zou kunnen 
worden met de inwerkingtreding van Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, die op zichzelf al een algemene en verreikende vereenvoudiging betekent. 
 
Aangezien het Comité zich niet meer heeft kunnen uitspreken over de definitieve tekst van deze 
verordening, die na langdurig onderhandelen uiteindelijk uit de bus is gekomen, zou het hierover zo 
snel mogelijk een initiatiefadvies moeten opstellen, liefst nog vóór het begin van de 
wetgevingsprocedure m.b.t. de nieuwe toepassingsverordening waaraan de Commissie momenteel 
de laatste hand legt. 
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Het Comité verzoekt de Commissie het voorstel voor de toepassingsverordening zo snel mogelijk af 
te werken, en dringt er bij de Raad en het Europees Parlement op aan dat zij de 
wetgevingsprocedure die moet leiden tot de goedkeuring van dit voorstel, zo veel mogelijk 
bespoedigen. Het mag namelijk niet weer gebeuren, zoals bij de behandeling van Verordening nr. 
883/2004, dat er enorme vertragingen worden opgelopen, zeker niet nu 2006 is uitgeroepen tot het 
Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers. 
 
Wat de hervormingen die in de diverse bijlagen bij Verordening 1408/71 weergegeven worden 
betreft, dringt het Comité er nogmaals op aan dat bijlage II, deel II, inzake de bijzondere 
uitkeringen bij geboorte of adoptie, zo snel mogelijk wordt geschrapt, met goedvinden van de 
lidstaten die nog steeds vasthouden aan de uitzonderingsregeling. 
 
Contactpersoon: de heer Alan Hick 
 (Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
3. GELIJKE BEHANDELING EN GELIJKE KANSEN 
Armoede onder vrouwen in Europa 
 
Rapporteur: mevrouw KING (Werkgevers – UK) 
 
Referenties: Raadpleging door het Europees Parlement– CESE 1074/2005 
 
 In april 2005 heeft het Europees Parlement besloten het EESC te verzoeken een advies op te 
stellen over “Armoede onder vrouwen in Europa”; het Parlement had hier zelf al een verslag over 
opgesteld en ook het Comité van de Regio's had al advies uitgebracht. 
 
Hoofdpunten: 
 
Het EESC juicht het op 5 maart 2004 gezamenlijk door de Commissie en de Raad uitgebrachte verslag over 
sociale integratie toe. Een ernstig verzuim daarin is echter dat geen gewag wordt gemaakt van de vaststelling 
van en het toezicht op gender-specifieke indicatoren. 
 
Het aanpakken van gender-gerelateerde aspecten van armoede betekent ook dat de verbintenis inzake 
armoedebestrijding wordt nagekomen die op de in 1995 in Kopenhagen gehouden Wereldtop voor sociale 
ontwikkeling is aangegaan. 
 
Alhoewel tal van lidstaten de nodige voorzieningen hebben getroffen om armoede en maatschappelijke 
integratie onderdeel van hun nationale beleidsvorming te maken, zou er toch nog meer moeten worden 
gedaan: zo zouden de sociale partners en NGO's bij de besluitvorming over en de uitvoering van beleid 
moeten worden betrokken. 
 
De Lissabon-doelstellingen die zijn gericht op meer werkgelegenheid voor vrouwen, dienen aangevuld te 
worden met strategieën om vrouwen die een armoederisico lopen, voor de arbeidsmarkt interessante 
vaardigheden aan te leren. Bovendien zijn vérstrekkendere initiatieven en maatregelen nodig om vrouwen in 
alle fasen van hun leven bestaanszekerheid te bieden.  
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De lidstaten zullen veel baat hebben bij de uitwisseling van hun ervaringen op gebieden die voor het 
vraagstuk van armoede onder vrouwen van belang zijn (pensioenregelingen, socialezekerheidsstelsels, 
tienerzwangerschappen, vrouwenhandel, enz.). 
 
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid dat in 2007 zijn deuren zal openen, zal alleen de 
nodige verandering kunnen brengen als het de daarvoor benodigde financiële middelen krijgt. 
 
− Contactpersoon: de heer Torben Bach Nielsen 
           (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Oprichting van een Europees Genderinstituut 
− Rapporteur: Ms Štechová (Werknemers – CZ) 
 
− Referenties: COM(2005) 81 final – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 
 
− Hoofdpunten:  
 
Het EESC steunt het voorstel tot oprichting van een Europees Genderinstituut, want het veronderstelt 
dat dit instituut voor zowel de EU als de lidstaten een effectief hulpmiddel zal zijn – met een groot 
potentieel – bij hun inspanningen ter bevordering van gendergelijkheid, zowel op juridisch vlak als in 
de dagelijkse praktijk. 
 
De oprichting van het Instituut niet mag leiden tot vervanging of verzwakking van de huidige ervaren 
gespecialiseerde agentschappen of van de agentschappen die op communautair niveau in oprichting 
zijn. De oprichting van het Instituut mag ook niet leiden tot een verminderde toepassing van het 
mainstreamingbeginsel in de instellingen van de Gemeenschap of in welk beleid of welk programma 
ervan dan ook. 
 
Het EESC dringt erop aan dat de vertegenwoordigers van de Europese sociale partners en de 
desbetreffende representatieve NGO’s in de raad van bestuur dezelfde positie krijgen als de overige 
leden. Met andere woorden, dat zij hetzelfde stemrecht krijgen. 
 
Het EESC is van mening dat de voor het Instituut bestemde financiële middelen van zodanige 
omvang moeten zijn dat het Instituut zijn taak terdege kan vervullen, in samenwerking met andere 
communautaire agentschappen of programma’s die ook op het gendervraagstuk ingaan, overigens 
zonder dat het ten koste van deze organisaties en programma’s gaat. 
 
− Contactpersoon: mevrouw Ewa Kaniewska 

            (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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4.  TERRITORIALE SAMENHANG 

• De bijdrage van toerisme aan het sociaal-economisch herstel van achteropgeraakte gebieden 
 
– Rapporteur: de heer MENDOZA CASTRO (Werknemers – ES) 
 
– Referenties: initiatiefadvies – EESC 1057/2005 
 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC beveelt in zijn advies aan dat: 
 
• er aan de hand van geslaagde praktijkvoorbeelden een proefproject wordt gelanceerd om na 

te gaan hoe de structuurfondsen het beste kunnen worden ingezet ter bevordering van het 
toerisme in gebieden met een sociaal-economische achterstand; 

 
• het optreden van de verschillende bestuursniveaus (nationaal, regionaal, lokaal) wordt 

gecoördineerd;  
 
• er Waarnemingsposten voor toerisme worden opgezet om de mogelijkheden van de sector te 

onderzoeken en de verschillende strategieën en beleidsmaatregelen ter ontwikkeling van het 
toerisme uit te werken; 

 
 

Dat er een Europees toerismebeleid wordt uitgewerkt rond een Europees toerismemodel, dat 
niet per se gebaseerd is op regelgeving, maar vooral op waarden en beginselen (zoals 
duurzaamheid, kwaliteit van de dienstverlening, de producten en de arbeidsplaatsen, veiligheid voor 
de consument, publiekprivate samenwerking, toegankelijkheid voor iedereen, promotie van het 
lokale erfgoed en de lokale cultuur) die moeten garanderen dat het toerisme in Europa en in alle 
landen op korte, middellange en lange termijn een solide grondslag heeft. 
 
 Volgens het EESC kan toerisme voor veel achterstandsgebieden een goede alternatieve bron 
van inkomsten vormen die kansen biedt voor sociale en economische ontwikkeling en nieuwe 
banen oplevert. Het is belangrijk producten en diensten aan te bieden die de toeristische vraag in 
deze gebieden kunnen stimuleren. 
 
 Het EESC wijst op een aantal obstakels die de ontwikkeling van toerisme in 
achterstandsgebieden bemoeilijken, en op een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan 
om toerisme tot een haalbaar alternatief voor achterstandsgebieden te doen uitgroeien, hetgeen 
afhangt van vele factoren die per gebied uiteenlopen. 
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 Om de overlevingskansen van toeristische ondernemingen in achterstandsgebieden te 
vergroten is het van vitaal belang dat er in de omgeving diverse aanvullende activiteiten worden 
ontwikkeld die hetzelfde doel nastreven, waardoor een echt “toeristisch verbond” ontstaat waarbij 
elk bedrijf fungeert als schakel in de keten van één groot toeristisch aanbod. De “toeristische route”, 
waarbij een heleboel bedrijven zijn betrokken, is bijvoorbeeld een concrete uitingsvorm van zo'n 
verbond. 
 
Contactpersoon: mevrouw Nemesio Martinez  
     (Tel. : 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. EXTERNE BETREKKINGEN 

 
• Het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie - "De Europese consensus" 
 
− Rapporteur : de heer ZUFIAUR (Werknemers – ES) 

 
−  Referenties: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 
 
Hoofdpunten:  
Het EESC stelt voor om het Europese ontwikkelingsbeleid dezelfde prioriteit te geven als het 
veiligheidsbeleid. 
 
In deze tijden van economische globalisering dient het uitdragen van het Europees sociaal model 
een van de centrale doelstellingen van het Europese ontwikkelingsbeleid te zijn. 
 
Het EESC stelt voor om exportsubsidies (inclusief die voor landbouwproducten) te koppelen aan 
exportprijzen, aangezien mede hierdoor de armoede substantieel zal kunnen worden 
teruggedrongen. 
 
De Unie dient in haar associatieovereenkomsten met andere regio's of landen een sociale paragraaf 
op te nemen. Het Comité stelt dan ook voor om aan de lijst van millenniumdoelen een negende doel 
toe te voegen: zorgen voor fatsoenlijk werk. 
 
Bovendien wordt aanbevolen om  in het kader van het ontwikkelingsbeleid maatregelen te treffen 
die in regio’s waarmee samengewerkt wordt, zorg dragen voor de bescherming van 
mensenrechtenactivisten, waaronder personen die opkomen voor de bescherming van de rechten 
van werknemers. 
 
Ook moet bij het beoordelen van de efficiëntie van ontwikkelingsstrategieën rekening worden 
gehouden met milieuaspecten; 
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Het Europese ontwikkelingsbeleid moet de migratiebewegingen in goede banen helpen leiden en 
bijdragen tot een betere bescherming van de rechten van migranten. 
 
Het Comité dringt erop aan dat de Unie haar beleid waar nodig meer in overeenstemming brengt 
met haar ontwikkelingsstrategie en dat zij haar ontwikkelingsbeleid gescheiden houdt van het beleid 
op andere terreinen. 
 
Het Comité vraagt de Commissie, de Raad en het Europees Parlement ook om steun bij het 
uitbouwen van zijn contacten met de sociaal-economische kringen in de ACS-landen naar andere 
delen van de wereld, zoals Latijns-Amerika en het Middellandse-Zeegebied. 
 
De bevordering van de totstandkoming van een stabiel en democratisch stelsel van 
arbeidsverhoudingen, de verdere uitbouw van de sociale dialoog en de aansporing van het 
bedrijfsleven tot maatschappelijk verantwoord ondernemen worden beschouwd als essentiële 
doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid van de Unie. 
 
De Unie zou meer aandacht moeten schenken aan middeninkomenlanden die veel armoede en 
sociale ongelijkheid kennen. 
 
Het EESC stelt voor om de schuldenkwijtschelding waar de G8 toe besloten heeft, uit te breiden tot  
álle armere landen en om daarvoor echte extra middelen uit te trekken. 
 
Het Comité pleit ervoor extra financieringsbronnen aan te boren om de ontwikkelingsdoelstellingen 
te kunnen realiseren en de internationale publieke goederen te kunnen beschermen. 
 
Het EESC is van oordeel dat ontkoppeling van hulp een van de centrale doelstellingen van het 
Europese ontwikkelingsbeleid dient te zijn. 
 
Contactpersoon: mevrouw Susanna Baizou 
            (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
Rol van de raadgevende organen en de maatschappelijke en beroepsorganisaties bij de 
tenuitvoerlegging van de associatie-overeenkomsten en in het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid 
Rapporteur: mevrouw CASSINA (Werknemers – IT) 
 
Referenties: informatief rapport – CESE 520/2005 final  
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Hoofdpunten: 
 
In het informatief rapport van de afdeling "Externe betrekkingen" wordt een toelichting gegeven op 
het toepassingsgebied, de voorwaarden en de procedures voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
"Europees nabuurschapbeleid" (ENB) dat op alle buurlanden is gericht, met inbegrip van de 
mediterrane landen die door de Middellandse Zee van de EU zijn gescheiden. Voorgesteld wordt 
om de adviesorganen hierin een specifieke rol te geven; ook wordt op een rij gezet wat hun 
adviestaak inhoudt. In het rapport wordt gewezen op de verantwoordelijkheden van de derde landen 
in kwestie en die van de Europese instellingen. Tot slot wordt een aantal suggesties gedaan voor de 
EU-instellingen en de regeringen van de mediterrane partnerlanden om de adviesorganen en 
maatschappelijke organisaties meer bij de tenuitvoerlegging van het partnerschapsbeleid en bij het 
ENB te betrekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende aanbevelingen: 
 
de sociale partners in de mediterrane partnerlanden moeten geholpen worden om representatiever te 
worden; 
in samenwerking met de adviesorganen moet worden bekeken welke onderdelen van de nationale 
actieplannen met steun van maatschappelijke organisaties kunnen/moeten worden verwezenlijkt. 
Aangemoedigd moet worden dat deze organisaties waar nodig in actie komen; 
het werk van adviesorganen moet als hoeksteen van de participatiedemocratie beschouwd worden; 
er moet voor geijverd worden om de sociale partners, andere sociaal-economische actoren en 
maatschappelijke organisaties te informeren en te raadplegen over de uitwerking van de diverse 
benodigde maatregelen en hen hieraan te laten deelnemen. 
 
Contactpersoon: de heer Jacques Kemp 
            (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 
 Actieplan voor de Noordelijke dimensie 
Rapporteur : de heer HAMRO-DROTZ (Werkgevers– FI) 
 
Referenties: initiatiefadvies – EESC 1067/2005 
 
Hoofdpunten:  
 
De Europese Unie verwacht van het EESC dat het  bijdraagt aan de tenuitvoerlegging van het 
Actieplan voor de Noordelijke dimensie. Het EESC worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
vierde ministerconferentie die het Britse voorzitterschap in november 2005 op touw zet. 
 
Het beleid voor de noordelijke dimensie en het tweede actieplan (NDAP II) genieten nog maar 
weinig bekendheid. Bovendien hebben regeringen en andere organisaties slechts weinig 
ondernomen om maatschappelijke organisaties te informeren over en te betrekken bij het NDAP II. 
 
Het EESC onderschrijft het voornemen om het beleid voor de noordelijke dimensie te koppelen aan 
de samenwerking tussen de EU en Rusland en de vier gemeenschappelijke ruimten. Gedacht zou kunnen 
worden aan samenwerkingsmechanismen, bijv. een gezamenlijk stuurcomité. 
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Zaken die van belang zijn voor het maatschappelijk middenveld dienen opgenomen te worden in 
de routekaarten voor de samenwerking tussen de EU en Rusland, zoals onder meer 
gestructureerd overleg met het maatschappelijk middenveld in het kader van de toekomstige 
mechanismen voor het beleid voor de noordelijke dimensie. 
 
De huidige regionale instanties in de Oostzeeregio, met name de Raad van Oostzeestaten 
(CBSS), dienen een centrale rol te krijgen in het komende actieplan voor de noordelijke 
dimensie. 
 
Er moet meer openbare informatie worden verspreid over het beleid voor de noordelijke 
dimensie. Een eerste vereiste is in dit opzicht dat het informatiesysteem voor de Noordelijke 
dimensie (NDIS) verbeterd wordt. 
 
De financiering van partnerschappen dient per geval te worden bekeken, waarbij voor 
regeringen en internationale financiële instellingen een centrale rol weggelegd dient te zijn. 
 

− Contactpersoon: de heer Gatis Eglitis 
      (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. VOLKSGEZONDHEID 

 
• Obesitas in Europa - rol en verantwoordelijkheid van de partners uit het maatschappelijk 

middenveld 
 
− Rapporteur: mevrouw SHARMA (Werkgevers – UK) 

 
− Referenties: initiatiefadvies – CESE 1070/2005 
 
− Hoofdpunten:  

 
De afgelopen 30 jaar is het aantal mensen met ernstig overgewicht drastisch toegenomen. In 2000 
stelde de WHO dat obesitas "de grootste bedreiging voor de gezondheid in het Westen" vormt. 
 
Het EESC stelt de Obesitascheck voor, een campagne om obesitas geen kans meer te geven. Hiermee 
kunnen mensen in heel Europa bewuster worden gemaakt van de positieve effecten van een gezonde 
leefstijl en worden alle betrokken partijen gewezen op hun verantwoordelijkheid om obesitas te 
voorkomen. 
 
Het EESC is ervan overtuigd dat een aanpak gekozen moet worden waarbij allen de handen 
ineenslaan om obesitas te bestrijden en iedereen een toezegging doet in geld, tijd of natura. 
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Iedere betrokkene, van Europese Commissie tot gezinslid, kan worden verzocht aan de campagne 
deel te nemen door naar zijn eigen activiteiten te kijken en na te gaan welke veranderingen 
aangebracht kunnen worden om obesitas te voorkomen. 
 
Doel is in heel Europa een omgeving te scheppen waarin gezonde eetgewoonten, een evenwichtig 
voedingspatroon en lichaamsbeweging worden bevorderd, zonder met de beschuldigende vinger te 
wijzen. 
 
Contactpersoon: mevrouw Ewa Kaniewska 
       (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 
• Aviaire influenza 
–  Rapporteur: de heer DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE) 

 
− Referenties: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 
 
− Hoofdpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met de Commissievoorstellen voor maatregelen op gemeenschappelijk 
niveau ter beheersing van aviaire influenza (AI), waarmee goed wordt gereageerd op het 
toenemende aantal uitbraken ervan. De nieuwe definitie van AI en de verplichte bewakings- en 
bestrijdingsmaatregelen voor LPAI vormen voor het EESC belangrijke stappen in de strijd tegen het 
virus en de potentiële negatieve gevolgen ervan. Het EESC erkent dat veel kennis is opgedaan over 
vaccinatie en het is ingenomen met de voorgestelde beschermende en noodvaccinaties als extra 
beleidsinstrument bij de bestrijding van AI. Ook is het EESC ingenomen met het voorstel om een 
uitbraak van AI verplicht te melden aan de voor volksgezondheid bevoegde autoriteiten. Het EESC 
erkent dat er mogelijk nieuwe risico's op het vlak van diergezondheid zijn ontstaan door het feit dat 
de EU na de uitbreiding andere buitengrenzen heeft gekregen. Het zou dan ook graag zien dat de 
Commissie voldoende middelen ter beschikking stelt voor controle en toezicht op de uitvoering en 
omzetting van de in dit verband relevante richtlijnen. Het EESC ziet in dat de bestrijding van AI een 
internationale aangelegenheid is en verzoekt de Commissie derhalve om ernaar te streven dat AI 
overal ter wereld op gelijke wijze wordt bestreden 
 
–  Contactpersoon: mevrouw Yvette Azzopardi   

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

 
• Voorlichting van passagiers m.b.t. de identiteit van de luchtvervoerder 
– Rapporteur: de heer MCDONOGH (Werkgevers – IE) 

 
 –   Referenties: COM(2005) 48 final – 2005/008 COD – CESE 1060/2005 
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– Contactpersoon: de heer Luis Lobo  
      (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Rechten van personen met een mobiliteitshandicap bij vliegtuigreizen 
– Rapporteur: de heer CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden – ES) 

1059/2005 
 –   Referenties: COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Contactpersoon: de heer Luis Lobo  

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

 
• GMO/ruwe tabak 
–   Rapporteur: de heer FAKAS (diverse werkzaamheden – EL) 

 
–   Referenties: COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Contactpersoon: mevrouw Eleonora Di Nicolantonio  

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

 
• Visvergunning aan derde landen 
–   Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 

 
–   Referenties: COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Contactpersoon: mevrouw Yvette Azzopardi  

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

• Plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten 
– Rapporteur: de heer PETRINGA (diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Referenties: COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–    Contactpersoon: mevrouw Aleksandra Klenke 
      (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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Page: 2
Type: http:

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

Page: 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Page: 73
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Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
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Page: 74
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Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 75
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Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
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