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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: 
 
 
 

53/05 Toegangspasjes "Entourage van de leden" 
 
54/05 Gebruik dienstauto's in de achterbanweken 
 
56/05 Sakharov Prize communication compaign 
 
57/05 Regeling voor het "vrijwillig" aanvullend pensioenfonds; 
  Bijlage VIII bij de regeling kosten en vergoedingen van de leden 
 
 

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

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

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

____________________ 
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT 
 
 
 

OFFICIELE KENNISGEVING VAN DE BENOEMING 
VAN EEN IN POLEN GEKOZEN LID IN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 
 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 12 december 2005 kennis genomen van de 
benoeming van: 
 
 

mevrouw Hanna FOLTYN-KUBICKA 
 
 

tot lid van het Europees Parlement in de plaats van mevrouw Anna Elzbieta FOTYGA (UEN/PL), met ingang 
van 7 december 2005. 
 
 
 

_______________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES 
 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 14 december 2005,  heeft het Europees Parlement kennis genomen  dat 
de heren  
 
 

 
 

 Zbigniew Krzysztof KUŻMIUK  (PL) 
    Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (PL) 
    Janusz WOJCIECHOWSKI  (PL)    
 

 
 
zijn toegetreden tot de Fractie-UEN met ingang van 13 december 
 

________________ 
 

 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 15 december 2005 er kennis van genomen dat 
 
 
  
de heren  Sylwester CHRUSZCZ (PL) 
  Maciej Marian GIERTYCH (PL) 
  Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI (PL) 
 
 
 
niet langer deel uitmaken van de IND/DEM-Fractie met ingang van 15 december 2005. 
 
 
Bijgevolg maken zij vanaf die datum deel uit van de niet-ingeschreven leden. 
 
 
 
 

________________________ 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand  op 10.01.2006 
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

   

Véronique De Keyser Precaire leefomstandigheden in "bidonvilles" P-4484/05 

Emine Bozkurt Demonstratierecht in Polen, in het bijzonder demonstratie 
voor gelijkheid en tolerantie (en tegen homofobie) op 19 
november 2005 in Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Project voor de aanleg van de haven van Granadilla P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Aantasting van het milieu in het natuurpark van Cabo de 
Gata-Nijar (Almeria, Spanje): bouw van een hotelcomplex 
op het strand van "El Algarrobico" 

E-4487/05 

Mogens Camre Turkse politie betrokken bij geweld E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Harmonisatie van de pensioenleeftijd E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Overeenkomst tussen EU-lidstaten en Philip Morris E-4490/05 

Georgios Karatzaferis De Managementorganisatie-unit (MOU) in Griekenland E-4491/05 

Georgios Karatzaferis ASEP geeft toe: 30 % onregelmatigheden bij werving 
Griekse ambtenaren 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák Middelen reserveren voor de Lissabon-strategie E-4493/05 

Frank Vanhecke Nationaal controlemechanisme/financiering openbare 
omroep 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Aanleg weg Burkina Faso E-4495/05 

Caroline Lucas Uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en 
China van september 2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Strafgeding tegen een Portugese krant E-4497/05 

Paulo Casaca Strafgeding tegen een Portugese krant E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Gevolgen van de productie van palmolie E-4499/05 

Christa Prets Verbod op wilde dieren in circussen P-4500/05 

Stéphane Le Foll Toepassing van de verordeningen betreffende de kwaliteit 
van landbouwproducten en levensmiddelen op grof 
zeezout en "fleur de sel" 

P-4501/05 

Giulietto Chiesa Gebruik van wittefosforbommen in Fallujah in 2004 P-4502/05 

Lilli Gruber Gebruik van wittefosforbommen in Fallujah in 2004 P-4503/05 
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Raül Romeva i Rueda Gebruik van de luchthaven van Mallorca voor vluchten 
van de CIA 

E-4504/05 

André Brie Ontvoering van de Duitse staatsburger Khaled al-Masri uit 
Macedonië door VS-autoriteiten 

E-4505/05 

Chris Davies Trans-Europese netwerken (Verenigd Koninkrijk) E-4506/05 

Chris Davies Grafische waarschuwingen op sigarettenverpakkingen 
(follow-up van vraag E-3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Elektriciteitsopwekking E-4508/05 

Chris Davies Alarmnummers E-4509/05 

Chris Davies Hulpverlening van de EU bij rampen E-4510/05 

Cristiana Muscardini Vrouwen- en meisjeshandel E-4511/05 

Roberto Musacchio Inwerkingtreding van het Italiaans nationaal register voor 
de handel in broeikasgasemissierechten 

P-4512/05 

Gary Titley Politiemacht van het Palestijnse Bestuur P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Gebruik van tolken in werkgroepen E-4514/05 

Jens-Peter Bonde De verdeling van voor- en tegenstanders bij evenementen 
die door de Commissie gesteund worden 

E-4515/05 

Michael Cramer Europese subsidies voor de toeristische infrastructuur in 
het noorden van Brandenburg en het zuiden van 
Mecklenburg 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Vervalste kwaliteitskeurmerken op ingevoerde producten E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Voorstel van de advocaat-generaal van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen 

E-4518/05 

Alyn Smith Behandeling van de kinderen van asielzoekers in het 
Verenigd Koninkrijk 

E-4519/05 

Alyn Smith Schending van de mensenrechten - behandeling van 
kinderen van asielzoekers in het Verenigd Koninkrijk 

E-4520/05 

Alyn Smith Invallen in Schotland E-4521/05 

Christopher Heaton-Harris Bezoeken aan conferenties op kosten van de Commissie E-4522/05 

Herbert Bösch Werking van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem 
in Italië 

E-4523/05 

Herbert Bösch Werking van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem 
in Griekenland 

E-4524/05 

Herbert Bösch Procedure voor de behandeling van financiële 
onregelmatigheden 

E-4525/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Transparantie van de Bulgaarse Nationale Assemblee E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparantie van de Bulgaarse Nationale Assemblee E-4527/05 

Neil Parish Regels voor de identificatie van vee E-4528/05 

Sharon Bowles Invoer in de EU E-4529/05 

Sharon Bowles Successierechten E-4530/05 

Sharon Bowles Kernreactor in Finland E-4531/05 

Ashley Mote EU-propaganda voor schoolkinderen E-4532/05 

Ashley Mote Derde rijbewijsrichtlijn E-4533/05 

Ashley Mote Informatie over de veiligheid van de luchtvaart en 
passagiersrechten 

E-4534/05 

Sharon Bowles Ambassades en hoge commissariaten E-4535/05 

Anneli Jäätteenmäki Vrij verkeer van burgers in de EU E-4536/05 

Manolis Mavrommatis Invoer in EU van besmette injectienaalden met CE-
certificatielabel 

P-4537/05 

Raül Romeva i Rueda Nestlé-melk E-4538/05 

Klaus Hänsch Negatieve beschikking van een project voor het Asia-
Link-programma 

E-4539/05 

Robert Kilroy-Silk Bulgarije E-4540/05 

Robert Kilroy-Silk Roemenië E-4541/05 

Marie Isler Béguin Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna, motorwedstrijd in Le Touquet, schending 
door de Franse staat van zijn verplichtingen t.a.v. de 
bescherming van het milieu 

E-4542/05 

Luisa Morgantini Uitzetting van een internationale ontwikkelingshelpster P-4543/05 

Pedro Guerreiro Financiële vooruitzichten 2007-2013 P-4544/05 

Elisa Ferreira Tabaksproducten P-4545/05 

Luis de Grandes Pascual Hoorzitting van betrokkenen en derden E-4546/05 

Cristobal Montoro Romero Besluit van de Commissie over het bod van Gas Natural 
op Endesa 

E-4547/05 

María Ayuso González Rapporten van het Directoraat-generaal mededinging E-4548/05 

Luis Herrero-Tejedor Bevoegde autoriteit bij het bod van Gas Natural op 
Endesa 

E-4549/05 
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Ana Mato Adrover Vergadering van de Commissievoorzitter en de Spaanse 
premier 

E-4550/05 

Luisa Rudi Ubeda Wijziging verordening over concentraties E-4551/05 

Stavros Arnaoutakis Kinderarmoede in de lidstaten van de EU E-4552/05 

Bernat Joan i Marí Politieke partijen in Slowakije E-4553/05 

Charles Tannock Indonesische christelijke vrouwen schuldig bevonden 
wegens "kerstening" 

E-4554/05 

Erna Hennicot-Schoepges Turkije - status van kandidaatland E-4555/05 

Monica Frassoni Brief d.d. 15 september van de directeur-generaal van DG 
TRAN, F. Lamoureux 

E-4556/05 

Dorette Corbey Verschil in energieprijzen in Europa E-4557/05 

Erik Meijer Registratie en controle van tussenlandingen van 
Amerikaanse ondernemingen die mogelijk in opdracht van 
een geheime dienst passagiers onvrijwillig vervoeren 

E-4558/05 

Erik Meijer Ongevraagde aansluitingen op digitale TV met verdere 
tariefverhogingen door kabelmaatschappij UPC en 
groeiende behoefte aan regulering van de 
consumentenmarkt 

E-4559/05 

Pedro Guerreiro Visserij en brandstofprijsstijgingen E-4560/05 

Pedro Guerreiro Oriëntatieprijzen sardine voor 2006 E-4561/05 

Stephen Hughes Hulp E-4562/05 

Albert Maat Europese stand van zaken omtrent het couperen van 
paardenstaarten 

E-4563/05 

Umberto Guidoni Gecontamineerde babymelk van Nestlé P-4564/05 

Christoph Konrad Zelfverdediging van de NAVO overeenkomstig artikel 5 
van het NAVO-verdrag 

E-4565/05 

Christoph Konrad Zelfverdediging van de NAVO overeenkomstig artikel 5 
van het NAVO-verdrag 

E-4566/05 

Roberto Musacchio en anderen Gelijkheidsmars in Poznan E-4567/05 

Carlos Carnero González Beperking van het aantal Spaanse vertalers bij de diensten 
van de Commissie 

P-4568/05 

Thomas Ulmer Hout uit het regenwoud voor biodiesel P-4569/05 

Marie-Arlette Carlotti Crisissituatie in de Europese groenten- en fruitteelt en 
hervorming van de gemeenschappelijke marktordening 

P-4570/05 

Proinsias De Rossa Verkeersveiligheid E-4571/05 
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Teresa Riera Madurell Massavernietigingswapens E-4572/05 

Thomas Ulmer Hout uit het regenwoud voor biodiesel E-4573/05 

Mathieu Grosch Grensoverschrijdende werkzaamheden van dierenartsen in 
Duitsland 

E-4574/05 

Stavros Arnaoutakis CE-markering van Europese producten - Gebruik van het 
CE-merk op producten van twijfelachtige herkomst 

E-4575/05 

Nikolaos Vakalis Ethyltestsystemen voor het automatisch sluiten van 
autoportieren 

E-4576/05 

Chris Davies Belastingvrijstelling voor de luchtvaart E-4577/05 

Proinsias De Rossa Kinderarbeid E-4578/05 

Monica Frassoni en Luisa 
Morgantini 

Ontwikkelingssamenwerking in de Palestijnse gebieden E-4579/05 

Philip Claeys Rechtszaak tegen Fatih Tas in Turkije E-4580/05 

Frank Vanhecke Russische wet over ngo's E-4581/05 

Frank Vanhecke Jaarrapport 2005 Europees Waarnemingscentrum voor 
racisme en vreemdelingenhaat 

E-4582/05 

Frank Vanhecke Invoer van illegaal (timmer)hout in de Europese Unie E-4583/05 

Frank Vanhecke Plan D en bezoek aan Tsjechië E-4584/05 

Frank Vanhecke Subsidiariteitsbeginsel E-4585/05 

Raül Romeva i Rueda Proces van Bologna - financiering E-4586/05 

Raül Romeva i Rueda Proces van Bologna - mobiliteit E-4587/05 

Raül Romeva i Rueda Proces van Bologna - toegang tot de universiteit E-4588/05 

Pilar del Castillo Vera Openbaar overnamebod van Gas Natural op Endesa - 
concurrentie op de Europese energiemarkten 

E-4589/05 

Manolis Mavrommatis Explosieve toename van het gebruik van verdovende 
middelen door jongeren in Europa 

E-4590/05 

Simon Busuttil Beperking van EU-voetballers die mogen spelen in de 
Maltese competitie 

E-4591/05 

David Martin Non-tarifaire belemmeringen op de handel in 
therapeutische producten met plasma-eiwit 

E-4592/05 

Sharon Bowles Via Baltica E-4593/05 

Adriana Poli Bortone Controle NGO's E-4594/05 

Raül Romeva i Rueda Gelijke rechten - historisch geheugen E-4595/05 
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Daniel Caspary Aanvaarding van wilsbeschikkingen in heel Europa E-4596/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omklede adviezen in de sector milieu/ 
luchtvervuiling 

E-4597/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omkleed advies in de sector landbouw E-4598/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omkleed advies in de industriële sector E-4599/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omklede adviezen over het milieu (geluid) E-4600/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omklede adviezen over het milieu (water) E-4601/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omkleed adviezen over het milieu (natuur) E-4602/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omklede adviezen over het milieu (afval) E-4603/05 

Dimitrios Papadimoulis Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's 

E-4604/05 

Dimitrios Papadimoulis Met reden omklede adviezen over de belasting- en 
douane-unie 

E-4605/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omkleed advies over justitie en binnenlandse 
zaken 

E-4606/05 

Dimitrios Papadimoulis Met redenen omklede adviezen over de 
informatiemaatschappij 

E-4607/05 

Dimitrios Papadimoulis De doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde 
organismen 

E-4608/05 

Georgios Karatzaferis Verantwoordelijkheid van de diensten van de Commissie 
voor een gebrekkige tenuitvoerlegging van 
gecofinancierde projecten 

E-4609/05 

Georgios Karatzaferis Ontbinding van de grootste federatie van 
landbouwcoöperaties in Griekenland 

E-4610/05 

Manolis Mavrommatis Minder vertalers en tolken in Gemeenschapsinstellingen E-4611/05 

Simon Busuttil Voorlichting aan EU-burgers over medische 
voorzorgsmaatregelen 

E-4612/05 

James Allister Wegennetten E-4613/05 

Stephen Hughes Artikel 13 Verdrag betreffende de Europese Unie E-4614/05 

Roberta Angelilli Geld voor een sportcomplex voor voetbal en atletiek E-4615/05 

Roberta Angelilli Aanwezigheid van Itx in Italiaanse melk: de multinational 
Nestlé heeft niet van de markt gehaald en de bevoegde 
Europese autoriteiten hebben te laat gereageerd 

E-4616/05 

Margrietus van den Berg Multinationale bedrijven werken kinderslavernij in de 
hand 

E-4617/05 
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Margrietus van den Berg Regeling voor goedkope medicijnen in 
ontwikkelingslanden tot op heden niet gebruikt 

E-4618/05 

Anne Van Lancker Toepassing Verordening nr. 1408/71 - Afgifte van 
bewijzen van toepasselijke wetgeving (verklaring E-101) 

E-4619/05 

Manolis Mavrommatis Problemen inzake het migratiebeleid E-4620/05 

Marianne Thyssen Reorganisatie vertaaldienst P-4621/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Opvangkampen voor immigranten aan de EU-
buitengrenzen 

P-4622/05 

Proinsias De Rossa Tweede Richtlijn inzake de verzekering van 
motorrijtuigen en de weigering om 
compensatievergoeding te betalen 

P-4623/05 

Ashley Mote EU-economie P-4624/05 

Elspeth Attwooll Marokkaans visserijakkoord P-4625/05 

Bogdan Klich Standpunt van de Commissie inzake overheidssteun voor 
het herstructureringsplan van het mijnbouw- en 
hoogovenbedrijf Boleslaw S.A (2004-2006) 

P-4626/05 

Bernat Joan i Marí Mensenrechten in Ethiopië E-4627/05 

Bernat Joan i Marí Mensenrechten in Ethiopië E-4628/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna NAFO-quotum voor zwarte heilbot E-4629/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Communautaire OTO-kredieten E-4630/05 

Angelika Beer ECMI (European Center for Minority Issues - Europees 
Centrum voor minderheidsvraagstukken) in Flensburg 

E-4631/05 

Angelika Beer ECMI (European Center for Minority Issues - Europees 
Centrum voor minderheidsvraagstukken) in Flensburg 

E-4632/05 

Graham Watson Wettelijke en politieke aansprakelijkheid van Israël E-4633/05 

Stephen Hughes Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand 

E-4634/05 

Mary McDonald Arbeidsomstandigheden van zeelieden E-4635/05 

Johannes Blokland Tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijn in 
Polen - de 'Via Baltica' 

E-4636/05 

Raül Romeva i Rueda Het gebruik van het EU-luchtruim door de CIA voor 
geheime missies, met name in Malta 

E-4637/05 

Vittorio Agnoletto en anderen Lijn Lyon-Turijn - vreedzaam manifesterende Europese 
parlementsleden en burgers van de "Val di Susa" door de 
Italiaanse politie afgeranseld 

E-4638/05 
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Konrad Szymański Optreden van de Duitse douane-autoriteiten en de 
openbare aanklager jegens de firma Inter-Trocken-Bau uit 
Opolszczyzna 

E-4639/05 

Paweł Piskorski Situatie in Bosnië 10 jaar na de ondertekening van het 
Dayton-akkoord 

E-4640/05 

Cecilia Malmström Homovrees in polen E-4641/05 

Joan Calabuig Rull Fraude bij de invoer van textielproducten uit China P-4642/05 

Sérgio Marques Verlaagd BTW-tarief P-4643/05 

Willy Meyer Pleite Saharawi-slachtoffer van onderdrukking in Marokko E-4644/05 

Willy Meyer Pleite Saharawi-slachtoffer van onderdrukking in Marokko E-4645/05 

Ignasi Guardans Cambó Fytosanitaire controles en quarantaine voor palmbomen 
uit derde landen in het kader van de vlinderplaag 
(Paysandisia archon) in Elche (autonome gemeenschap 
Valencia, Spanje) en omgeving 

E-4646/05 

Ignasi Guardans Cambó Vlinderplaag (Paysandisia archon) in Elche (autonome 
gemeenschap Valencia, Spanje) en omgeving 

E-4647/05 

André Brie AEEA-richtlijn E-4648/05 

Kyriacos Triantaphyllides Geheime detentiecentra op EU-grondgebied E-4649/05 

Cristiana Muscardini Marteling van christenen in Chinese gevangenissen E-4650/05 

Cristiana Muscardini Minderjarige seksslaven in Cambodja E-4651/05 

Erik Meijer en Kartika Liotard Overbelasting van gezondheidszorg aan Spaanse kusten 
en remigratie in 2006 als gevolg van wijziging 
ziektekostenverzekering in Nederland 

E-4652/05 

Frank Vanhecke EU-beleid ten aanzien van Zimbabwe E-4653/05 

Frank Vanhecke Geheim EU-rapport over joods beleid in Jeruzalem E-4654/05 

Frank Vanhecke Openbaarheid wetgevend proces in Raad E-4655/05 

Frank Vanhecke Visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko E-4656/05 

Frank Vanhecke Mensenrechtenschendingen in Tunesië E-4657/05 

Zbigniew Kuźmiuk Hervorming van de suikermarkt in de Europese Unie E-4658/05 

Jonas Sjöstedt Mandelson over investeringen in water E-4659/05 

Jorgo Chatzimarkakis Recht op de uitoefening van ereambten in de interne 
markt 

P-4660/05 

Christa Prets Oproep van DG EAC tot het indienen van voorstellen aan 
"organisaties die een doelstelling van algemeen Europees 
belang op cultuurgebied nastreven" 

P-4661/05 
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David Hammerstein Mintz Lozing van ongezuiverd rioolwater in Las Palmas de Gran 
Canaria (Spanje) 

E-4662/05 

David Hammerstein Mintz Luchthaven van Bilbao in Loiu E-4663/05 

Ignasi Guardans Cambó EP-leden als risicofactor E-4664/05 

José García-Margallo y Marfil Besluit inzake openbaar overnamebod van Gas Natural op 
Endesa: bevoegde autoriteit 

E-4665/05 

Mogens Camre Fundamentele democratische waarden in Slowakije E-4666/05 

Sharon Bowles Fraudeproces E-4667/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Margrete Auken en Hiltrud Breyer 

Geplande goudmijnconcessie in Krumovgrad, Bulgarije E-4668/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven en 
Hiltrud Breyer 

Het niet-meedoen van Bulgarije aan het LIFE-programma E-4669/05 

Sajjad Karim De verkiezingen in Azerbeidzjan E-4670/05 

Konrad Szymański Wijzigingen in de Richtlijn "Televisie zonder Grenzen" in 
het belang van de bescherming van de kijker 

E-4671/05 

Ilda Figueiredo Uitvoering DAPHNE-programma E-4672/05 

Hélène Goudin Voorschriften openbare aanbesteding veerdiensten E-4673/05 

Hélène Goudin Verbod op resten van kadavers in schoonheidsproducten E-4674/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrentie E-4675/05 

Robert Kilroy-Silk Europees aanhoudingsbevel E-4676/05 

Robert Kilroy-Silk Toetredende landen E-4677/05 

Erik Meijer Afpersing van transit-reizigers van Turkse herkomst in 
Bulgarije tijdens de zomer van 2005 : lange wachttijden, 
hoge fooien en de gevolgen voor de EU-buitengrens 

E-4678/05 

Erik Meijer Afpersing van transit-reizigers van Turkse herkomst in 
Bulgarije tijdens de zomer van 2005: inventarisatie van 
veranderingen en het verder terugdringen van intimidatie 

E-4679/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Vermindering van het aantal Spaanse vertalers P-4680/05 

Dimitrios Papadimoulis Beëindiging van collectieve arbeidsovereenkomsten P-4681/05 

Koenraad Dillen Bezoek Louis Michel aan Palestijnse gebieden P-4682/05 

Frank Vanhecke Subsidies NV DEGUS P-4683/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicië, regio van doelstelling 1 E-4684/05 

Konstantinos Hatzidakis Kosten banktransacties E-4685/05 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Preventieve maatregelen en steun voor onderzoek 
betreffende bestrijding van aids, met name de nieuwe 
soort virus 

E-4686/05 

Gay Mitchell Recht op vereniging voor legertroepen E-4687/05 

Robert Kilroy-Silk Vrouwenhandelaars E-4688/05 

Mary McDonald Toegankelijkheidscriteria E-4689/05 

Mary McDonald Sociaal onderzoek met betrekking tot handicaps E-4690/05 

Mary McDonald Cultuur, onderwijs en jeugd E-4691/05 

Mary McDonald Coördinatie  van initiatieven inzake toegang E-4692/05 

Mary McDonald Wettelijke voorschriften openbare aanbesteding E-4693/05 

Mary McDonald Specifieke richtlijn inzake mensen met een handicap E-4694/05 

Mary McDonald Informatiemaatschappij E-4695/05 

Mary McDonald Toegang tot gebouwde omgeving E-4696/05 

Mary McDonald Vrijheid van verkeer voor burgers met een handicap E-4697/05 

Mary McDonald Beleid inzake werk en maatschappelijke uitsluiting E-4698/05 

Monica Frassoni en David 
Hammerstein Mintz 

De spoorlijn Turijn-Lyon, militarisatie van Val di Susa, 
acties van de politie tegen het vrije verkeer en 
ongeregeldheden waarbij een delegatie van EP-leden 
betrokken was 

E-4699/05 

Ville Itälä Het beleid van de Commissie inzake onroerend goed en 
personeel 

E-4700/05 

Jonas Sjöstedt, Åsa Westlund en 
Carl Schlyter 

De situatie in Gambia E-4701/05 

Marie-Noëlle Lienemann Uitstel voor het Europees ziekenfondsstatuut P-4702/05 

Georgios Karatzaferis Ontwikkelingen in het programma INTERREG III A E-4703/05 

Dimitrios Papadimoulis Sluikstortplaats vervuilt de rivier Mornos E-4704/05 

Dimitrios Papadimoulis Alarm over de gezondheid van onze kinderen E-4705/05 

Christine De Veyrac Toestand in Laos - hulpverlening van de Europese Unie E-4706/05 

Christopher Heaton-Harris Archeologie P-4707/05 

Paweł Piskorski Amerikaanse gevangenissen op Pools grondgebied P-4708/05 

Maria Badia I Cutchet Meertaligheid en de Spaanse vertaaldienst E-4709/05 

Baroness Sarah Ludford Wetsontwerp op de godsdienstvrijheid in Roemenië E-4710/05 
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Salvatore Tatarella Verkoop van Chinese en Indiase valhelmen en 
motorfietsen in de EU 

E-4711/05 

Salvatore Tatarella Financiering van de Palestijnse Autoriteit E-4712/05 

Mario Mantovani en Alfredo 
Antoniozzi 

Talenregeling EU en verschillen in gebruik van officiële 
talen 

E-4713/05 

Paweł Piskorski Vrijheid van meningsuiting in Tunesië E-4714/05 

Pedro Guerreiro Totaal toegestane vangsten en visserijquota voor 2006 E-4715/05 

Saïd El Khadraoui Woekerwinst op concerttickets P-4716/05 

Sajjad Karim Turkije: toepassing van artikel 301 van het Turkse 
wetboek van strafrecht 

E-4717/05 

Daniel Hannan Snelweg Bors - Brasov E-4718/05 

Philip Claeys Doodseskader in Turkije E-4719/05 

Philip Claeys Vestiging van EU-ambtenaren in de rand rond Brussel E-4720/05 

Kartika Liotard Onderzoek naar toewijzingsregels 
dubbelbelastingverdragen en aanwijsregels VO 1408/71 

E-4721/05 

Panagiotis Beglitis Besluit van Israëlische regering tot aanleg tram E-4722/05 

Mary McDonald Vrij reizen voor gepensioneerden E-4723/05 

Mary McDonald Richtlijn televisie zonder grenzen E-4724/05 

Mary McDonald Mensen met een handicap in instellingen E-4725/05 

Mary McDonald EU-beleid inzake diensten voor persoonlijke assistentie E-4726/05 

Mary McDonald Mensen die geconfronteerd worden met meervoudige 
discriminatie 

E-4727/05 

Mary McDonald Gestructureerd overleg met gehandicaptenorganisaties E-4728/05 

Mary McDonald Ontwikkelingssamenwerking en gehandicapten E-4729/05 

Mary McDonald Vrouwen met een handicap E-4730/05 

Kartika Liotard Voorwaarden voor ter beschikking stellen van 
werknemers door uitzendbureaus 

E-4731/05 

Karin Resetarits Verbod op het houden van wilde dieren in circussen - 
Brief van commissaris McCreevy aan het Oostenrijkse 
ministerie van Buitenlandse Zaken 

P-4732/05 

Dan Jørgensen Beperking verspreiding vogelgriep E-4733/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Antivervuilingsschepen van de EU E-4734/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cohesiefonds in Spanje E-4735/05 
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Manolis Mavrommatis Nieuwe communautaire wetgeving inzake audiovisuele 
inhoud 

E-4736/05 

Eva-Britt Svensson en anderen Bestrijding van maatschappelijke uitsluiting en armoede 
onder vrouwen in Europa 

E-4737/05 

Eva-Britt Svensson en anderen Bevordering van niet-discriminatoir onderwijs en 
opleiding, en onderwijsmodules over non-discriminatie 

E-4738/05 

Eva-Britt Svensson en anderen Reproductieve gezondheidszorg in de EU E-4739/05 

Christine De Veyrac Uitbreiding P-4740/05 

José Ribeiro e Castro Visserijquota voor 2006 P-4741/05 

Raül Romeva i Rueda Oeganda E-4742/05 

Raül Romeva i Rueda Oeganda E-4743/05 

Karin Riis-Jørgensen Technische informatie voor niet-merkgebonden 
automobielbedrijven 

E-4744/05 

Konstantinos Hatzidakis Ongeoorloofde praktijken van de aanbieders van mobiele 
telefonie 

E-4745/05 

Christine De Veyrac Veiligheid in de scheepvaart E-4746/05 

Erna Hennicot-Schoepges Zesde kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling E-4747/05 

Georgios Karatzaferis Toezichtcomités in Griekenland E-4748/05 

Georgios Karatzaferis INTERREG III A E-4749/05 

Georgios Karatzaferis Mededelingen van het Ministerie van Financiën over de 
medegefinancierde werken in Griekenland 

E-4750/05 

Georgios Karatzaferis Voortdurende vernedering van personen met een handicap 
bij selectieprocedures voor overheidspersoneel in 
Griekenland 

E-4751/05 

Dimitrios Papadimoulis Uitzonderingen voor Overheid, OTA, NPDD en NPID E-4752/05 

Jeffrey Titford Geld voor rellen in Frankrijk E-4753/05 

Ria Oomen-Ruijten Europeesrechtelijke aspecten van Nederlandse 
zorgverzekeringswet voor post-actieven 

E-4754/05 

Jonas Sjöstedt De situatie in Macedonië E-4755/05 

Sebastiano Musumeci Luchtvervuiling in Messina P-4756/05 

Andreas Mölzer Kosten EU-voorzitterschap E-4757/05 

Andreas Mölzer Pretoetredingssteun voor Turkije tot 2005 E-4758/05 

Andreas Mölzer Turkse asielaanvragen E-4759/05 
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Andreas Mölzer Pretoetredingssteun voor Turkije in de toekomst E-4760/05 

Andreas Mölzer Polygamie in de Europese Unie E-4761/05 

Camiel Eurlings Verbod van de Russische Federatie op de invoer van EU-
voedsel uit Polen 

E-4762/05 

Edite Estrela Seksueel misbruik van minderjarigen E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Communautair initiatief INTERREG III Griekenland-
Turkije 

P-4764/05 

Guido Sacconi Europese School - Italiaanse afdeling in Laken P-4765/05 

Dirk Sterckx Borstkanker bij mannen P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Heffing op gebruik van met communautaire gelden 
aangelegde infrastructuur 

P-4767/05 

Mogens Camre Houding van de Turken tegenover Europeanen E-4768/05 

Michael Cramer Heffingen en tol bij grensoverschrijding tussen Roemenië 
en Bulgarije 

E-4769/05 

André Brie Dubieuze behandeling van een in Frankrijk gearresteerde 
Duitse vrachtwagenchauffeur 

E-4770/05 

 Vraag geannuleerd E-4771/05 

Sharon Bowles Overheidssteun E-4772/05 

Thomas Wise Psychiatrisch onderzoek E-4773/05 

Thomas Wise Schuld in euro E-4774/05 

Koenraad Dillen Koppeling ontwikkelingssteun aan terugname uitgewezen 
onderdanen 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Verkiezingen in Palestina E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski "Muren des Doods" P-4777/05 

Alfonso Andria Procedure overeenkomstig artikel 24 van verordening 
EEG/4253/88 

P-4778/05 

Hélène Goudin Subsidie van Zweedse gemeenten voor zaken van 
algemeen belang 

P-4779/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Piraterij in Somalië E-4780/05 

Hiltrud Breyer Illegale pesticiden in EU-lidstaten E-4781/05 

Heide Rühle Milieu-informatierichtlijn 2003/4/EG E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Kinderrijke gezinnen met drie kinderen E-4783/05 

Georgios Karatzaferis chending van de mensenrechten van Griekse moslims E-4784/05 
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Georgios Papastamkos Gewelddadigheden in de Europese voetbalstadia E-4785/05 

Georgios Papastamkos Harmonisering van de strafrechtelijke sancties op 
overtredingen van de regels van het Gemeenschapsrecht 

E-4786/05 

Alyn Smith Schendingen van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens in Schotland 

E-4787/05 

Alyn Smith Overtredingen van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie in Schotland 

E-4788/05 

Alyn Smith Ondervraging van verdachten door de CIA in Schotland E-4789/05 

Alyn Smith Rechtvaardig proces voor terreurverdachten in Schotland E-4790/05 

Catherine Stihler Evaluatie van offertes in de zaak-Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Tijdschema voor de aanbestedingsprocedure-Caledonian 
McBrayne (Calmac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Overname van personeel van Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4793/05 

Catherine Stihler Waterzuivering in ontwikkelingslanden E-4794/05 

Antonio Di Pietro Moeilijkheden voor humanitaire hulp in Bosnië-
Herzegovina 

E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Studie naar de biomassa in de Oostzee E-4796/05 

Diana Wallis Aansprakelijkheid van dienstverleners P-4797/05 

Mario Mauro Europese School Brussel II - overplaatsing taalafdelingen P-4798/05 

Stefano Zappalà Ongemak voor reizigers op de luchthaven Milaan 
Malpensa 

P-4799/05 

David Martin Afgelaste vluchten van Ryanair E-4800/05 

Gary Titley Toekomst van de Europese interrailpas E-4801/05 

Claude Moraes Vredesovereenkomst van Algiers E-4802/05 

Luca Romagnoli Het klonen van het CE-merk E-4803/05 

Luca Romagnoli Het klonen van het CE-merk E-4804/05 

Luís Queiró Financiering nieuwe luchthaven Lissabon E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Stopzetting van de visserij op rode tonijn in de 
Middellandse Zee 

P-4806/05 

Thomas Ulmer Schade aan de gezondheid van jongens door chemische 
stof DEHP 

P-4807/05 

Norbert Glante Immigratiestatistiek EU P-4808/05 
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Paolo Cirino Pomicino De affaire rond de Bank Antonveneta in Italië P-4809/05 

Katerina Batzeli Maatregelen ter vermindering van de discrepanties op de 
interne markt en tussen de EU en de VS op het gebeid van 
Internetdiensten 

P-4810/05 

Vladimír Maňka Ontwikkelingen in Slowakije - Ondermijning van de 
vakbondsrechten van de Slowaakse politie-vakbond en 
hermilitarisering van de Slowaakse politie 

P-4811/05 

Miloš Koterec Ontwikkelingen in Slowakije - Ondermijning van de 
vakbondsrechten van de Slowaakse politie-vakbond en 
hermilitarisering van de Slowaakse politie 

P-4812/05 

Monika Beňová Ontwikkelingen in Slowakije - Ondermijning van de 
vakbondsrechten van de Slowaakse politie-vakbond en 
hermilitarisering van de Slowaakse politie 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Chemische stof DEHP schadelijk voor jongens E-4814/05 

Albert Deß Problemen bij eigenaars van visvijvers wegens de 
overvloedige toename van bevers, vooral in Beieren 

E-4815/05 

Jutta Haug Subsidies uit de Europese begroting E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Onderlinge erkenning van de vereiste kwalificaties voor 
de toegang tot universiteiten in de EU 

E-4817/05 

Horst Schnellhardt Terugwerkende kracht van de uitzonderingsgevallen van 
Richtlijn 85/73/EEG  zoals gewijzigd bij Richtlijn 
96/43/EG 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Voor de Commissie tot op heden ongekende rekeningen 
binnen de Commissie 

E-4819/05 

Terence Wynn De christelijke gemeenschap in de deelstaat Orissa, India E-4820/05 

Terence Wynn De christelijke gemeenschap in de deelstaat Orissa, India E-4821/05 

Alyn Smith Transportvluchten van de CIA en detentiecentra in Europa E-4822/05 

Jillian Evans GMO E-4823/05 

Jillian Evans Europees vuurwapencertificaat E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Bescherming van de rechten van het kind E-4825/05 

Johannes Voggenhuber CIA-activiteiten in Europa P-4826/05 

Cem Özdemir CIA-activiteiten in Europa P-4827/05 

Werner Langen EU-voorschriften inzake overmakingen P-4828/05 

Esko Seppänen Gevangenissen van de CIA P-4829/05 
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Christoph Konrad Overtreding generieke vrijstellingsverordening voor 
motorvoertuigen 

E-4830/05 

Georgios Karatzaferis Oneerlijke behandeling van geslaagden voor 
aanwervingsexamen voor veldwachters in Griekenland 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Astmageneesmiddelen E-4832/05 

Gay Mitchell Het op de markt brengen van ongezond voedsel voor 
kinderen 

E-4833/05 

Gay Mitchell Het gebruik van wilde dieren in circussen E-4834/05 

Sharon Bowles NGO aansprakelijkheid E-4835/05 

Koenraad Dillen Behandeling Shi Tao en sms-verkeer in China E-4836/05 

Paulo Casaca Gezondheidswaarschuwingen aan de hand van 
kleurenfoto's 

E-4837/05 

Alojz Peterle Schuimvorming op de Raab-rivier P-4838/05 

Richard Seeber Vervolging van christenen in China E-4839/05 

Richard Seeber Vervolging van christenen in China E-4840/05 

Daniel Caspary Voorzieningszekerheid en het potentiële risico van 
Europese hoogspanningsnetten 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Gelijkenis tussen andere munteenheden en de euro E-4842/05 

Michael Cashman De Ilisu Dam in Hasankeyf (Turkije) E-4843/05 

Sharon Bowles Verbranding P-4844/05 

Cristiana Muscardini Dierenmoord in China E-4845/05 

Richard Howitt Explosies op de Buncefield olieopslagplaats en Richtlijn 
Seveso II 

P-4846/05 

Jonas Sjöstedt De situatie van Taciana Khoma P-4847/05 

Jan Březina Financiering van biotechnologie-onderzoek met EU-
middelen - Europees Octrooi voor de methode van 
'kinderen-op-maat' 

E-4848/05 

Erik Meijer Mogelijkheden om een eind te maken aan het toenemende 
verval van de kwetsbare spoorwegen binnen Montenegro 
en van de verbindingen met Servië en Albanië 

E-4849/05 

Erik Meijer Gebrekkige bekendheid van de jonge generatie in Servië 
en Montenegro met de lidstaten van de EU en middelen 
om dit isolement op korte termijn te beëindigen 

E-4850/05 
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Erik Meijer Het streven van Montenegro naar onafhankelijkheid en de 
bijdrage van de EU aan het verminderen van de 
binnenlandse spanningen rond het refererendum in 2006 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt De situatie van Taciana Khoma E-4852/05 

Rebecca Harms Vervoer van atoomafval van de EU naar Rusland P-4853/05 

Francesco Musotto Europese Scholen Brussel - overplaatsing van 
taalafdelingen 

P-4854/05 

Ana Gomes en Raül Romeva i 
Rueda 

CIA-vluchten op Portugese luchthavens E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Deelname door Griekenland aan bouw van nieuwste 
generatie Europese vliegtuigen 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Gunning van opdrachten aan consultingfirma's E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Jeugdcriminaliteit E-4858/05 

Diana Wallis Nieuw Zwitsers belastingregime E-4859/05 

Diana Wallis Resolutie over de Noordelijke dimensie (beheer Arctisch 
gebied) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson en anderen Institutionele mechanismen voor gendergelijkheid E-4861/05 

Antonio Tajani Europese Scholen van Brussel - overplaatsing van 
taalafdelingen 

P-4862/05 

Emilio Menéndez del Valle Beschuldigingen als zou de EU het internationale recht 
schenden 

E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Rapport van Europese consuls in Jeruzalem E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Equatoriaal-Guinea E-4865/05 

Raül Romeva i Rueda Equatoriaal-Guinea E-4866/05 

Erik Meijer Omzetting van de huidige statenunie van Servië en 
Montenegro in een tijdelijke unie die Servië, Montenegro 
en Kosovo als gelijkwaardige partners voorbereidt op de 
EU 

E-4867/05 

Erik Meijer Het op korte termijn vinden van een door alle betrokkenen 
gedragen duurzame oplossing voor het meningsverschil 
over de naam van een voorgestelde kandidaat-lidstaat 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Verhoging van de pensioenleeftijd in de lidstaten van de 
Europese Unie 

E-4869/05 

Salvador Garriga Polledo Debat over de toekomst van kernenergie in de Europese 
Unie 

E-4870/05 
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Salvador Garriga Polledo Overheidsfinanciering voor methoden om met roken te 
stoppen 

E-4871/05 

Michl Ebner DNA-analyses E-4872/05 

Mary McDonald Communautair mechanisme voor civiele bescherming E-4873/05 

Mary McDonald Waterheffing en gemeentelijke centra en crèches - 
Kaderrichtlijn waterbeleid 

E-4874/05 

Rebecca Harms Kwesties met betrekking tot kernenergie en de 
kerncentrale in Paks 

E-4875/05 

Kathy Sinnott Elektriciteitsleiding in Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - arbeidsmarkt E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - arbeidsvoorwaarden E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - verwerving van een nieuwe nationaliteit of 
naturalisatie 

E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - juridische status E-4880/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - kiesrecht E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - kiesrecht E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - juridische status E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - programma's, maatregelen en initiatieven E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - grenskwesties E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie E-4886/05 

Kathy Sinnott Dam bij Bantry in Ierland E-4887/05 

Kathy Sinnott Britse staatsloterij E-4888/05 

Ole Christensen Verenigbaarheid van FIFA-transferregels met EG-Verdrag P-4889/05 

Claude Moraes Massadetenties in Ethiopië P-4890/05 

Raül Romeva i Rueda Richtlijn 2004/113/EG E-4891/05 

Raül Romeva i Rueda Gebruik van as, afkomstig van verbrandingsovens, als 
vervangmiddel voor toeslagstoffen in de bouw 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela Kallenbach 
en Michael Cramer 

Geplande stuwen met sluizen op de Elbe in de Tsjechische 
Republiek 

E-4893/05 

Raül Romeva i Rueda en Angelika 
Beer 

Uitvoering van resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad 
(vrouwen - vrede - veiligheid) in het Europees veiligheids- 
en defensiebeleid 

E-4894/05 

Michael Nattrass Invoer van rundvlees in Frankrijk E-4895/05 
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Michael Nattrass Overbevissing van de Noordzee E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk Amerikaanse gevangenenkampen in de Europese Unie E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Gelijke rechten voor vrouwen - vrouwenbesnijdenis E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Bosnië-Herzegovina E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk Terugvoeringen door de Amerikaanse regering E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Kandidaat-lidstaten E-4901/05 

Cristiana Muscardini Toeristisch project voor de ruimtelijke ordening van Is 
Arenas in de gemeente Narbolia (Sardinië) 

E-4902/05 

Marco Rizzo Ontslagen bij 'Huntsman Tioxide'' E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi en Antonio 
Tajani 

Vermoedelijke overtreding van nationaal en 
communautair aanbestedingsrecht door de stad Rome 

E-4904/05 

Anne Van Lancker en Emine 
Bozkurt 

Gevolgen van het arrest in de zaak van Pommeren-
Bourgondiën (C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Bereiken van budgettair evenwicht door een niet-correcte 
toepassing van een goedgekeurde belastingvermindering 

E-4906/05 

Frederika Brepoels De visie van de Europese Commissie op de 
intergemeentelijke samenwerking 

E-4907/05 

Margrietus van den Berg en 
Kathalijne Buitenweg 

Budgetsteun aan landen die zich niet serieus inzetten voor 
bestrijding van kinderarbeid 

E-4908/05 

Czesław Siekierski Ontoereikende douanebescherming voor 
landbouwproducten en het WTO-overleg 

P-4909/05 

Péter Olajos Belastingheffing op voedingsmiddelen die de gezondheid 
schaden 

E-4910/05 

Czesław Siekierski Situatie op de markt voor zacht fruit in Polen E-4911/05 

Edite Estrela Geweld tegen Chinese christenen in de Volksrepubliek 
China 

E-4912/05 

Edite Estrela Geweld tegen Chinese christenen in de Volksrepubliek 
China 

E-4913/05 

Ilda Figueiredo Toegewezen quota voor bietsuiker aan Portugal E-4914/05 

Ilda Figueiredo Strategie ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting E-4915/05 

Marco Rizzo Europese scholen in Brussel P-4916/05 

Charlotte Cederschiöld Opslag van gegevens per 14 december 2005 P-4917/05 

Hynek Fajmon Maatregelen tegen Chinese vervalsers en importeurs van 
Chinese vervalsingen in lidstaten van de EU 

E-4918/05 
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Bill Newton Dunn Betaling voor zorgverlening aan een Brits 
rolstoelgebruikster in Duitsland 

E-4919/05 

Lilli Gruber Scheve situatie in het televisiebestel op Malta E-4920/05 

Umberto Guidoni en anderen Secretaris-generaal van de Europese Scholen E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Herkomstmerk EU. Gem. E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Almaar toenemende handel in kinderen van Bulgarije naar 
Oostenrijk 

P-4923/05 

Simon Coveney Keuze van de consument - Etiketten met het land van 
herkomst op kledij die in de EU wordt ingevoerd 

P-4924/05 

Bart Staes Vergoeding aan wapenfabrikant voor gemist contract in 
Tanzania 

P-4925/05 

Jan Mulder Importverbod voor siervogels P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Europees Instituut voor gendergelijkheid E-4927/05 

Luigi Cocilovo Europese Scholen van Brussel - overplaatsing van 
taalafdelingen 

P-4928/05 

Paulo Casaca Door pro-Iranese milities in Irak aangemoedigd terrorisme P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Boekhoudkundig gegoochel in het kader van het derde 
communautair bestek 

E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Werkelijke kosten en detailhandelsprijs van melk in 
Griekenland 

E-4931/05 

Frédérique Ries en anderen Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/32/EG inzake 
ecologisch ontwerp 

E-4932/05 

Giuseppe Castiglione en Mario 
Mantovani 

Onjuiste toepassing van richtlijn 91/414/EEG - de zaak 
metolachlor (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni De Europese scholen in Brussel E-4934/05 

Erik Meijer Inwoners van de EU-lidstaten die zich niet kunnen 
verzekeren voor een toereikende vergoeding voor 
artsenhulp, medicijnen, protheses en 
ziekenhuisbehandelingen 

E-4935/05 

Erik Meijer De grote kwetsbaarheid en vatbaarheid voor fraude van 
ondernemingen met hoge groeidoelstellingen en een hoge 
variabele beloning voor hun leiders 

E-4936/05 

Erik Meijer Het gebruiken van katoen van kleine boeren in de Derde 
Wereld als grondstof voor de productie van eurobiljetten 

E-4937/05 

Henrik Kristensen EBA-landen en suikerovereenkomst P-4938/05 

Hiltrud Breyer EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) P-4939/05 
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Caroline Lucas Oliepiek - standpunt van de Europese Commissie P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Watervoorziening in Aragonese dorpjes E-4941/05 

Hiltrud Breyer Vervoedering van genetisch gemanipuleerde erwten in 
Australië 

E-4942/05 

Hiltrud Breyer Karakterisering van vleesafval E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Iran E-4944/05 

David Martin Voorstel van Wind Power over de speciale 
beschermingszone Lewis Peatlands 

E-4945/05 

David Martin Samenwerkingsovereenkomst van de 3e generatie met de 
Islamitische Republiek Pakistan 

E-4946/05 

Caroline Lucas Classificatie van onvermengde plantaardige olie als een 
vorm van biodiesel in het VK 

E-4947/05 

Caroline Lucas Verhandelingsschema van uitstoot voor luchtvaart E-4948/05 

Erik Meijer en Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ondoorzichtige beslissing van de Commissie over de 
bescherming van het concurrentievermogen in Bulgarije 
bij de vergunningverlening voor de Trakia-autosnelweg 

E-4949/05 

Baroness Sarah Ludford en anderen Lijst met alle autoriteiten die toegang tot EU-databases 
hebben 

E-4950/05 

Paulo Casaca Paardenrenbaan op het eiland Réunion E-4951/05 

Mario Mauro Oneigenlijk gebruik van synthetische producten onder de 
naam "melk" 

E-4952/05 

Lilli Gruber De Europese scholen in Brussel E-4953/05 

Erik Meijer Afspraken over immuniteit voor strafvervolging ten 
behoeve van Amerikaanse militairen die werkzaam zijn 
op luchtmachtbases in de toekomstige EU-lidstaat 
Roemenië 

E-4954/05 

Enrico Letta Europese scholen in Brussel - overbrengen van afdelingen P-4955/05 

Joseph Muscat Vliegtuigpassagiers E-4956/05 

Joseph Muscat Vliegtuigpassagiers E-4957/05 

Proinsias De Rossa Speciaal beschermingsmechanisme voor 
ontwikkelingslanden 

E-4958/05 

Proinsias De Rossa Crisismanagement E-4959/05 

Proinsias De Rossa Gepland Corrib-gasproject in Mayo E-4960/05 

Proinsias De Rossa Stemrecht van EU-burgers voor verkiezingen van het 
Europees Parlement in Ierland 

E-4961/05 
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Proinsias De Rossa Richtlijn betreffende marktmisbruik E-4962/05 

Proinsias De Rossa Wederzijdse bijstand van belastingautoriteiten van de 
lidstaten 

E-4963/05 

Proinsias De Rossa Milieueffectbeoordeling van bosbouwprojecten in Ierland E-4964/05 

Proinsias De Rossa Het watergebied aan de monding van de Boyne E-4965/05 

Proinsias De Rossa De Tara-snelweg E-4966/05 

Proinsias De Rossa Ontwerprichtlijn inzake vuurwerk E-4967/05 

Proinsias De Rossa Verplichte risicokaarten in het kader van de Seveso-
wetgeving 

E-4968/05 

Proinsias De Rossa Omzetting van de richtlijn betreffende de gevaren van 
zware ongevallen ('Seveso') 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Overzicht van de Gemeenschapsmaatregelen op het 
gebied van omgevingslawaai 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Aanwijzing van de bevoegde instanties voor de uitvoering 
van de richtlijn inzake omgevingslawaai 

E-4971/05 

Proinsias De Rossa Vereiste inlichtingen in het kader van de richtlijn inzake 
omgevingslawaai 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Richtlijn inzake omgevingslawaai E-4973/05 

Proinsias De Rossa Werkdocument over de gevolgen van de voorgestelde 
'veerbotenrichtlijn' 

E-4974/05 

Proinsias De Rossa Impactonderzoek: geplande ILO-Conventie betreffende 
minimale maritieme arbeidsvoorwaarden 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Bescherming van het milieu door middel van het 
strafrecht 

E-4976/05 

Proinsias De Rossa ILO-Conventie betreffende minimale maritieme 
arbeidsvoorwaarden 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Plannen voor de bouw van een gevangenis in het noorden 
van het graafschap Dublin 

E-4978/05 

Proinsias De Rossa Richtlijn inzake collectief ontslag E-4979/05 

Proinsias De Rossa Bescherming van het milieu door middel van het 
strafrecht 

E-4980/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven en 
Erik Meijer 

Het standpunt van de Commissie met betrekking tot de 
nieuwe informatie over het besluit van de Commissie 
inzake de bescherming van de mededinging in Bulgarije 
in het kader van de concessie van de Trakia-snelweg 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Recht op weerspraak P-4982/05 
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Pedro Guerreiro Textiel- en kledingimport P-4983/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controle op de traceerbaarheid in de EU-handel E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Onderdrukking in Ethiopië E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Buitenlands beleid E-4989/05 

Henri Weber Herziening van de richtlijn "televisie zonder grenzen" E-4990/05 

Frank Vanhecke Militaire samenwerking Zuid-Afrika en Iran E-4991/05 

Frank Vanhecke EU-missie Gaza E-4992/05 

Frank Vanhecke Recrutering van personeel voor Europese instellingen en 
meertaligheid 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Toepassing van het Europees Ontwikkelingsfonds E-4994/05 

Willy Meyer Pleite Verontreiniging van de waterlopen in de vallei van 
Abdalajis (Málaga, Spanje) 

E-4995/05 

Willy Meyer Pleite Bedreiging van een beschermd gebied uit hoofde van het 
acquis communautaire (Richtlijn 92/43/EEG inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en Richtlijn 
2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid) 
door speculatieve stedenbouwkundige planning aan de 
Spaanse Costa del Sol 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Financiering van Palestijnse zelfmoordaanslagen in Israël 
met aan de Palestijnse Nationale Autoriteit uitgekeerde 
EU-subsidies 

E-4997/05 

Werner Langen Toekenning van landbouwpremies in agrarische 
grensgebieden 

E-4998/05 

Bill Newton Dunn Beperkingen gegevensbescherming E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Onderhandelingen met het oog op de sluiting van de 
Overeenkomst EU-Mercosur na de WTO-conferentie 

E-5000/05 

Jana Bobošíková Fietsen met extra erop gemonteerde kleine 
hulpverbrandingsmotor 

E-5001/05 

Christoph Konrad Invoering van een communautair "SOS"-symbool voor 
noodgevallen 

E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Griekse petroleummarkt E-5003/05 
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Dimitrios Papadimoulis Vorderingen in de uitvoering van het operationeel 
programma Plattelandsontwikkeling - Hervorming van het 
platteland 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Antwoord van de Commissie op vraag E-4235/05 over de 
bouw van crematoria in Griekenland 

E-5005/05 

John Purvis Behandeling van tot de Dalit behorende christenen en 
moslims 

E-5006/05 

Glyn Ford Aspartame E-5007/05 

Konrad Szymański Werkzaamheden van het Tacis-bureau in Wit-Rusland E-5008/05 

Richard Corbett Kinderarbeid in India E-5009/05 

Richard Corbett Termijn voor de vaststelling van richtlijnen E-5010/05 

Neil Parish EU-vlag op koopvaardijschepen E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi De positie van het Italiaans bij de Raad van de EU P-5012/05 

Luca Romagnoli Het Teatro Sacro Italiano (Sezze, provincie Latina) en 
EU-gelden 

P-5013/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tsunami en humanitaire hulp van de EU: één jaar na dato P-5014/05 

Jens-Peter Bonde EU-steun aan campagneorganisaties E-5015/05 

Jens-Peter Bonde EU-steun aan campagneorganisaties E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-5017/05 

Luca Romagnoli "Teatro Sacro Italiano" (Sezze, Latina) en EU-subsidie E-5018/05 

Jan Mulder Vogel en habitatrichtlijn, meer specifiek het verbod op het 
rapen van kievitseieren in de provincie Friesland 
(Nederland) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Realisatie van infrastructuurprojecten voor moderne 
cultuur in Griekenland in het kader van het operationeel 
programma "Cultuur" van het derde communautair bestek 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Keverplaag in Elche E-5021/05 

Monica Frassoni Onroerendgoed- en golfproject in de Peleponnesus 
(Griekenland) 

E-5022/05 

Othmar Karas Verschillen bij de tenuitvoerlegging van de 
garantierichtlijn 

P-5023/05 

Claude Turmes Werkgroepen op hoog niveau P-5024/05 

Antonio Di Pietro Mogelijke sluiting van de SADAM-suikerraffinaderij in 
Campiglione di Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Aansprakelijkheid bij stroomuitval E-5026/05 
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Dimitrios Papadimoulis Etikettering van gepasteuriseerde (verse) en 
gecondenseerde melk in Griekenland 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Kernwapens E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Verdaging instelling vrijhandelszone in het Middellandse-
Zeegebied 

E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Cabotage E-5030/05 

Philip Claeys Technische samenwerking' met Hamas E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Industriehaven van Granadilla (Tenerife) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Vogelgriep P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda Steunverlening van de EU aan de "toeristische 
omschakeling" op de Balearen 

E-5034/05 

Rebecca Harms Kernafval E-5035/05 

Jan Mulder Concurrentie-verhoudingen in de drafsport E-5036/05 

Véronique De Keyser Precaire leefomstandigheden in "bidonvilles" P-4484/05 

Emine Bozkurt Demonstratierecht in Polen, in het bijzonder demonstratie 
voor gelijkheid en tolerantie (en tegen homofobie) op 19 
november 2005 in Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Project voor de aanleg van de haven van Granadilla P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Aantasting van het milieu in het natuurpark van Cabo de 
Gata-Nijar (Almeria, Spanje): bouw van een hotelcomplex 
op het strand van "El Algarrobico" 

E-4487/05 

Mogens Camre Turkse politie betrokken bij geweld E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Harmonisatie van de pensioenleeftijd E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Overeenkomst tussen EU-lidstaten en Philip Morris E-4490/05 

Georgios Karatzaferis De Managementorganisatie-unit (MOU) in Griekenland E-4491/05 

Georgios Karatzaferis ASEP geeft toe: 30 % onregelmatigheden bij werving 
Griekse ambtenaren 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák Middelen reserveren voor de Lissabon-strategie E-4493/05 

Frank Vanhecke Nationaal controlemechanisme/financiering openbare 
omroep 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Aanleg weg Burkina Faso E-4495/05 

Caroline Lucas Uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en 
China van september 2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Strafgeding tegen een Portugese krant E-4497/05 
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Paulo Casaca Strafgeding tegen een Portugese krant E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Gevolgen van de productie van palmolie E-4499/05 

Christa Prets Verbod op wilde dieren in circussen P-4500/05 

Stéphane Le Foll Toepassing van de verordeningen betreffende de kwaliteit 
van landbouwproducten en levensmiddelen op grof 
zeezout en "fleur de sel" 

P-4501/05 

Giulietto Chiesa Gebruik van wittefosforbommen in Fallujah in 2004 P-4502/05 

Lilli Gruber Gebruik van wittefosforbommen in Fallujah in 2004 P-4503/05 

Raül Romeva i Rueda Gebruik van de luchthaven van Mallorca voor vluchten 
van de CIA 

E-4504/05 

André Brie Ontvoering van de Duitse staatsburger Khaled al-Masri uit 
Macedonië door VS-autoriteiten 

E-4505/05 

Chris Davies Trans-Europese netwerken (Verenigd Koninkrijk) E-4506/05 

Chris Davies Grafische waarschuwingen op sigarettenverpakkingen 
(follow-up van vraag E-3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Elektriciteitsopwekking E-4508/05 

Chris Davies Alarmnummers E-4509/05 

Chris Davies Hulpverlening van de EU bij rampen E-4510/05 

Cristiana Muscardini Vrouwen- en meisjeshandel E-4511/05 

Roberto Musacchio Inwerkingtreding van het Italiaans nationaal register voor 
de handel in broeikasgasemissierechten 

P-4512/05 

Gary Titley Politiemacht van het Palestijnse Bestuur P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Gebruik van tolken in werkgroepen E-4514/05 

Jens-Peter Bonde De verdeling van voor- en tegenstanders bij evenementen 
die door de Commissie gesteund worden 

E-4515/05 

Michael Cramer Europese subsidies voor de toeristische infrastructuur in 
het noorden van Brandenburg en het zuiden van 
Mecklenburg 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Vervalste kwaliteitskeurmerken op ingevoerde producten E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Voorstel van de advocaat-generaal van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen 

E-4518/05 

Alyn Smith Behandeling van de kinderen van asielzoekers in het 
Verenigd Koninkrijk 

E-4519/05 

Alyn Smith Schending van de mensenrechten - behandeling van 
kinderen van asielzoekers in het Verenigd Koninkrijk 

E-4520/05 
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Alyn Smith Invallen in Schotland E-4521/05 

Christopher Heaton-Harris Bezoeken aan conferenties op kosten van de Commissie E-4522/05 

Herbert Bösch Werking van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem 
in Italië 

E-4523/05 

Herbert Bösch Werking van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem 
in Griekenland 

E-4524/05 

Herbert Bösch Procedure voor de behandeling van financiële 
onregelmatigheden 

E-4525/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparantie van de Bulgaarse Nationale Assemblee E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparantie van de Bulgaarse Nationale Assemblee E-4527/05 

Neil Parish Regels voor de identificatie van vee E-4528/05 

Sharon Bowles Invoer in de EU E-4529/05 

Sharon Bowles Successierechten E-4530/05 

Sharon Bowles Kernreactor in Finland E-4531/05 

Ashley Mote EU-propaganda voor schoolkinderen E-4532/05 
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Andreas Mölzer Polygamie in de Europese Unie E-4761/05 

Camiel Eurlings Verbod van de Russische Federatie op de invoer van EU-
voedsel uit Polen 

E-4762/05 

Edite Estrela Seksueel misbruik van minderjarigen E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Communautair initiatief INTERREG III Griekenland-
Turkije 

P-4764/05 

Guido Sacconi Europese School - Italiaanse afdeling in Laken P-4765/05 

Dirk Sterckx Borstkanker bij mannen P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Heffing op gebruik van met communautaire gelden 
aangelegde infrastructuur 

P-4767/05 

Mogens Camre Houding van de Turken tegenover Europeanen E-4768/05 

Michael Cramer Heffingen en tol bij grensoverschrijding tussen Roemenië 
en Bulgarije 

E-4769/05 

André Brie Dubieuze behandeling van een in Frankrijk gearresteerde 
Duitse vrachtwagenchauffeur 

E-4770/05 

 Vraag geannuleerd E-4771/05 

Sharon Bowles Overheidssteun E-4772/05 

Thomas Wise Psychiatrisch onderzoek E-4773/05 

Thomas Wise Schuld in euro E-4774/05 

Koenraad Dillen Koppeling ontwikkelingssteun aan terugname uitgewezen 
onderdanen 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Verkiezingen in Palestina E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski "Muren des Doods" P-4777/05 

Alfonso Andria Procedure overeenkomstig artikel 24 van verordening 
EEG/4253/88 

P-4778/05 

Hélène Goudin Subsidie van Zweedse gemeenten voor zaken van 
algemeen belang 

P-4779/05 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Piraterij in Somalië E-4780/05 

Hiltrud Breyer Illegale pesticiden in EU-lidstaten E-4781/05 

Heide Rühle Milieu-informatierichtlijn 2003/4/EG E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Kinderrijke gezinnen met drie kinderen E-4783/05 

Georgios Karatzaferis chending van de mensenrechten van Griekse moslims E-4784/05 

Georgios Papastamkos Gewelddadigheden in de Europese voetbalstadia E-4785/05 

Georgios Papastamkos Harmonisering van de strafrechtelijke sancties op 
overtredingen van de regels van het Gemeenschapsrecht 

E-4786/05 

Alyn Smith Schendingen van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens in Schotland 

E-4787/05 

Alyn Smith Overtredingen van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie in Schotland 

E-4788/05 

Alyn Smith Ondervraging van verdachten door de CIA in Schotland E-4789/05 

Alyn Smith Rechtvaardig proces voor terreurverdachten in Schotland E-4790/05 

Catherine Stihler Evaluatie van offertes in de zaak-Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Tijdschema voor de aanbestedingsprocedure-Caledonian 
McBrayne (Calmac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Overname van personeel van Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4793/05 

Catherine Stihler Waterzuivering in ontwikkelingslanden E-4794/05 

Antonio Di Pietro Moeilijkheden voor humanitaire hulp in Bosnië-
Herzegovina 

E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Studie naar de biomassa in de Oostzee E-4796/05 

Diana Wallis Aansprakelijkheid van dienstverleners P-4797/05 

Mario Mauro Europese School Brussel II - overplaatsing taalafdelingen P-4798/05 

Stefano Zappalà Ongemak voor reizigers op de luchthaven Milaan 
Malpensa 

P-4799/05 

David Martin Afgelaste vluchten van Ryanair E-4800/05 

Gary Titley Toekomst van de Europese interrailpas E-4801/05 

Claude Moraes Vredesovereenkomst van Algiers E-4802/05 

Luca Romagnoli Het klonen van het CE-merk E-4803/05 

Luca Romagnoli Het klonen van het CE-merk E-4804/05 
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Luís Queiró Financiering nieuwe luchthaven Lissabon E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Stopzetting van de visserij op rode tonijn in de 
Middellandse Zee 

P-4806/05 

Thomas Ulmer Schade aan de gezondheid van jongens door chemische 
stof DEHP 

P-4807/05 

Norbert Glante Immigratiestatistiek EU P-4808/05 

Paolo Cirino Pomicino De affaire rond de Bank Antonveneta in Italië P-4809/05 

Katerina Batzeli Maatregelen ter vermindering van de discrepanties op de 
interne markt en tussen de EU en de VS op het gebeid van 
Internetdiensten 

P-4810/05 

Vladimír Maňka Ontwikkelingen in Slowakije - Ondermijning van de 
vakbondsrechten van de Slowaakse politie-vakbond en 
hermilitarisering van de Slowaakse politie 

P-4811/05 

Miloš Koterec Ontwikkelingen in Slowakije - Ondermijning van de 
vakbondsrechten van de Slowaakse politie-vakbond en 
hermilitarisering van de Slowaakse politie 

P-4812/05 

Monika Beňová Ontwikkelingen in Slowakije - Ondermijning van de 
vakbondsrechten van de Slowaakse politie-vakbond en 
hermilitarisering van de Slowaakse politie 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Chemische stof DEHP schadelijk voor jongens E-4814/05 

Albert Deß Problemen bij eigenaars van visvijvers wegens de 
overvloedige toename van bevers, vooral in Beieren 

E-4815/05 

Jutta Haug Subsidies uit de Europese begroting E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Onderlinge erkenning van de vereiste kwalificaties voor 
de toegang tot universiteiten in de EU 

E-4817/05 

Horst Schnellhardt Terugwerkende kracht van de uitzonderingsgevallen van 
Richtlijn 85/73/EEG  zoals gewijzigd bij Richtlijn 
96/43/EG 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Voor de Commissie tot op heden ongekende rekeningen 
binnen de Commissie 

E-4819/05 

Terence Wynn De christelijke gemeenschap in de deelstaat Orissa, India E-4820/05 

Terence Wynn De christelijke gemeenschap in de deelstaat Orissa, India E-4821/05 

Alyn Smith Transportvluchten van de CIA en detentiecentra in Europa E-4822/05 

Jillian Evans GMO E-4823/05 

Jillian Evans Europees vuurwapencertificaat E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Bescherming van de rechten van het kind E-4825/05 
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Johannes Voggenhuber CIA-activiteiten in Europa P-4826/05 

Cem Özdemir CIA-activiteiten in Europa P-4827/05 

Werner Langen EU-voorschriften inzake overmakingen P-4828/05 

Esko Seppänen Gevangenissen van de CIA P-4829/05 

Christoph Konrad Overtreding generieke vrijstellingsverordening voor 
motorvoertuigen 

E-4830/05 

Georgios Karatzaferis Oneerlijke behandeling van geslaagden voor 
aanwervingsexamen voor veldwachters in Griekenland 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Astmageneesmiddelen E-4832/05 

Gay Mitchell Het op de markt brengen van ongezond voedsel voor 
kinderen 

E-4833/05 

Gay Mitchell Het gebruik van wilde dieren in circussen E-4834/05 

Sharon Bowles NGO aansprakelijkheid E-4835/05 

Koenraad Dillen Behandeling Shi Tao en sms-verkeer in China E-4836/05 

Paulo Casaca Gezondheidswaarschuwingen aan de hand van 
kleurenfoto's 

E-4837/05 

Alojz Peterle Schuimvorming op de Raab-rivier P-4838/05 

Richard Seeber Vervolging van christenen in China E-4839/05 

Richard Seeber Vervolging van christenen in China E-4840/05 

Daniel Caspary Voorzieningszekerheid en het potentiële risico van 
Europese hoogspanningsnetten 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Gelijkenis tussen andere munteenheden en de euro E-4842/05 

Michael Cashman De Ilisu Dam in Hasankeyf (Turkije) E-4843/05 

Sharon Bowles Verbranding P-4844/05 

Cristiana Muscardini Dierenmoord in China E-4845/05 

Richard Howitt Explosies op de Buncefield olieopslagplaats en Richtlijn 
Seveso II 

P-4846/05 

Jonas Sjöstedt De situatie van Taciana Khoma P-4847/05 

Jan Březina Financiering van biotechnologie-onderzoek met EU-
middelen - Europees Octrooi voor de methode van 
'kinderen-op-maat' 

E-4848/05 

Erik Meijer Mogelijkheden om een eind te maken aan het toenemende 
verval van de kwetsbare spoorwegen binnen Montenegro 
en van de verbindingen met Servië en Albanië 

E-4849/05 
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Erik Meijer Gebrekkige bekendheid van de jonge generatie in Servië 
en Montenegro met de lidstaten van de EU en middelen 
om dit isolement op korte termijn te beëindigen 

E-4850/05 

Erik Meijer Het streven van Montenegro naar onafhankelijkheid en de 
bijdrage van de EU aan het verminderen van de 
binnenlandse spanningen rond het refererendum in 2006 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt De situatie van Taciana Khoma E-4852/05 

Rebecca Harms Vervoer van atoomafval van de EU naar Rusland P-4853/05 

Francesco Musotto Europese Scholen Brussel - overplaatsing van 
taalafdelingen 

P-4854/05 

Ana Gomes en Raül Romeva i 
Rueda 

CIA-vluchten op Portugese luchthavens E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Deelname door Griekenland aan bouw van nieuwste 
generatie Europese vliegtuigen 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Gunning van opdrachten aan consultingfirma's E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Jeugdcriminaliteit E-4858/05 

Diana Wallis Nieuw Zwitsers belastingregime E-4859/05 

Diana Wallis Resolutie over de Noordelijke dimensie (beheer Arctisch 
gebied) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson en anderen Institutionele mechanismen voor gendergelijkheid E-4861/05 

Antonio Tajani Europese Scholen van Brussel - overplaatsing van 
taalafdelingen 

P-4862/05 

Emilio Menéndez del Valle Beschuldigingen als zou de EU het internationale recht 
schenden 

E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Rapport van Europese consuls in Jeruzalem E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Equatoriaal-Guinea E-4865/05 

Raül Romeva i Rueda Equatoriaal-Guinea E-4866/05 

Erik Meijer Omzetting van de huidige statenunie van Servië en 
Montenegro in een tijdelijke unie die Servië, Montenegro 
en Kosovo als gelijkwaardige partners voorbereidt op de 
EU 

E-4867/05 

Erik Meijer Het op korte termijn vinden van een door alle betrokkenen 
gedragen duurzame oplossing voor het meningsverschil 
over de naam van een voorgestelde kandidaat-lidstaat 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Verhoging van de pensioenleeftijd in de lidstaten van de 
Europese Unie 

E-4869/05 
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Salvador Garriga Polledo Debat over de toekomst van kernenergie in de Europese 
Unie 

E-4870/05 

Salvador Garriga Polledo Overheidsfinanciering voor methoden om met roken te 
stoppen 

E-4871/05 

Michl Ebner DNA-analyses E-4872/05 

Mary McDonald Communautair mechanisme voor civiele bescherming E-4873/05 

Mary McDonald Waterheffing en gemeentelijke centra en crèches - 
Kaderrichtlijn waterbeleid 

E-4874/05 

Rebecca Harms Kwesties met betrekking tot kernenergie en de 
kerncentrale in Paks 

E-4875/05 

Kathy Sinnott Elektriciteitsleiding in Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - arbeidsmarkt E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - arbeidsvoorwaarden E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - verwerving van een nieuwe nationaliteit of 
naturalisatie 

E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - juridische status E-4880/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - kiesrecht E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - kiesrecht E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - juridische status E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - programma's, maatregelen en initiatieven E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie - grenskwesties E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Immigratie E-4886/05 

Kathy Sinnott Dam bij Bantry in Ierland E-4887/05 

Kathy Sinnott Britse staatsloterij E-4888/05 

Ole Christensen Verenigbaarheid van FIFA-transferregels met EG-Verdrag P-4889/05 

Claude Moraes Massadetenties in Ethiopië P-4890/05 

Raül Romeva i Rueda Richtlijn 2004/113/EG E-4891/05 

Raül Romeva i Rueda Gebruik van as, afkomstig van verbrandingsovens, als 
vervangmiddel voor toeslagstoffen in de bouw 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela Kallenbach 
en Michael Cramer 

Geplande stuwen met sluizen op de Elbe in de Tsjechische 
Republiek 

E-4893/05 
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Raül Romeva i Rueda en Angelika 
Beer 

Uitvoering van resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad 
(vrouwen - vrede - veiligheid) in het Europees veiligheids- 
en defensiebeleid 

E-4894/05 

Michael Nattrass Invoer van rundvlees in Frankrijk E-4895/05 

Michael Nattrass Overbevissing van de Noordzee E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk Amerikaanse gevangenenkampen in de Europese Unie E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Gelijke rechten voor vrouwen - vrouwenbesnijdenis E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Bosnië-Herzegovina E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk Terugvoeringen door de Amerikaanse regering E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Kandidaat-lidstaten E-4901/05 

Cristiana Muscardini Toeristisch project voor de ruimtelijke ordening van Is 
Arenas in de gemeente Narbolia (Sardinië) 

E-4902/05 

Marco Rizzo Ontslagen bij 'Huntsman Tioxide'' E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi en Antonio 
Tajani 

Vermoedelijke overtreding van nationaal en 
communautair aanbestedingsrecht door de stad Rome 

E-4904/05 

Anne Van Lancker en Emine 
Bozkurt 

Gevolgen van het arrest in de zaak van Pommeren-
Bourgondiën (C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Bereiken van budgettair evenwicht door een niet-correcte 
toepassing van een goedgekeurde belastingvermindering 

E-4906/05 

Frederika Brepoels De visie van de Europese Commissie op de 
intergemeentelijke samenwerking 

E-4907/05 

Margrietus van den Berg en 
Kathalijne Buitenweg 

Budgetsteun aan landen die zich niet serieus inzetten voor 
bestrijding van kinderarbeid 

E-4908/05 

Czesław Siekierski Ontoereikende douanebescherming voor 
landbouwproducten en het WTO-overleg 

P-4909/05 

Péter Olajos Belastingheffing op voedingsmiddelen die de gezondheid 
schaden 

E-4910/05 

Czesław Siekierski Situatie op de markt voor zacht fruit in Polen E-4911/05 

Edite Estrela Geweld tegen Chinese christenen in de Volksrepubliek 
China 

E-4912/05 

Edite Estrela Geweld tegen Chinese christenen in de Volksrepubliek 
China 

E-4913/05 

Ilda Figueiredo Toegewezen quota voor bietsuiker aan Portugal E-4914/05 

Ilda Figueiredo Strategie ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting E-4915/05 

Marco Rizzo Europese scholen in Brussel P-4916/05 
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Charlotte Cederschiöld Opslag van gegevens per 14 december 2005 P-4917/05 

Hynek Fajmon Maatregelen tegen Chinese vervalsers en importeurs van 
Chinese vervalsingen in lidstaten van de EU 

E-4918/05 

Bill Newton Dunn Betaling voor zorgverlening aan een Brits 
rolstoelgebruikster in Duitsland 

E-4919/05 

Lilli Gruber Scheve situatie in het televisiebestel op Malta E-4920/05 

Umberto Guidoni en anderen Secretaris-generaal van de Europese Scholen E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Herkomstmerk EU. Gem. E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Almaar toenemende handel in kinderen van Bulgarije naar 
Oostenrijk 

P-4923/05 

Simon Coveney Keuze van de consument - Etiketten met het land van 
herkomst op kledij die in de EU wordt ingevoerd 

P-4924/05 

Bart Staes Vergoeding aan wapenfabrikant voor gemist contract in 
Tanzania 

P-4925/05 

Jan Mulder Importverbod voor siervogels P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Europees Instituut voor gendergelijkheid E-4927/05 

Luigi Cocilovo Europese Scholen van Brussel - overplaatsing van 
taalafdelingen 

P-4928/05 

Paulo Casaca Door pro-Iranese milities in Irak aangemoedigd terrorisme P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Boekhoudkundig gegoochel in het kader van het derde 
communautair bestek 

E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Werkelijke kosten en detailhandelsprijs van melk in 
Griekenland 

E-4931/05 

Frédérique Ries en anderen Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/32/EG inzake 
ecologisch ontwerp 

E-4932/05 

Giuseppe Castiglione en Mario 
Mantovani 

Onjuiste toepassing van richtlijn 91/414/EEG - de zaak 
metolachlor (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni De Europese scholen in Brussel E-4934/05 

Erik Meijer Inwoners van de EU-lidstaten die zich niet kunnen 
verzekeren voor een toereikende vergoeding voor 
artsenhulp, medicijnen, protheses en 
ziekenhuisbehandelingen 

E-4935/05 

Erik Meijer De grote kwetsbaarheid en vatbaarheid voor fraude van 
ondernemingen met hoge groeidoelstellingen en een hoge 
variabele beloning voor hun leiders 

E-4936/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

56 

Bulletin 16.01.2006 
 

- NL- PE 369.010 

Erik Meijer Het gebruiken van katoen van kleine boeren in de Derde 
Wereld als grondstof voor de productie van eurobiljetten 

E-4937/05 

Henrik Kristensen EBA-landen en suikerovereenkomst P-4938/05 

Hiltrud Breyer EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) P-4939/05 

Caroline Lucas Oliepiek - standpunt van de Europese Commissie P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Watervoorziening in Aragonese dorpjes E-4941/05 

Hiltrud Breyer Vervoedering van genetisch gemanipuleerde erwten in 
Australië 

E-4942/05 

Hiltrud Breyer Karakterisering van vleesafval E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Iran E-4944/05 

David Martin Voorstel van Wind Power over de speciale 
beschermingszone Lewis Peatlands 

E-4945/05 

David Martin Samenwerkingsovereenkomst van de 3e generatie met de 
Islamitische Republiek Pakistan 

E-4946/05 

Caroline Lucas Classificatie van onvermengde plantaardige olie als een 
vorm van biodiesel in het VK 

E-4947/05 

Caroline Lucas Verhandelingsschema van uitstoot voor luchtvaart E-4948/05 

Erik Meijer en Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ondoorzichtige beslissing van de Commissie over de 
bescherming van het concurrentievermogen in Bulgarije 
bij de vergunningverlening voor de Trakia-autosnelweg 

E-4949/05 

Baroness Sarah Ludford en anderen Lijst met alle autoriteiten die toegang tot EU-databases 
hebben 

E-4950/05 

Paulo Casaca Paardenrenbaan op het eiland Réunion E-4951/05 

Mario Mauro Oneigenlijk gebruik van synthetische producten onder de 
naam "melk" 

E-4952/05 

Lilli Gruber De Europese scholen in Brussel E-4953/05 

Erik Meijer Afspraken over immuniteit voor strafvervolging ten 
behoeve van Amerikaanse militairen die werkzaam zijn 
op luchtmachtbases in de toekomstige EU-lidstaat 
Roemenië 

E-4954/05 

Enrico Letta Europese scholen in Brussel - overbrengen van afdelingen P-4955/05 

Joseph Muscat Vliegtuigpassagiers E-4956/05 

Joseph Muscat Vliegtuigpassagiers E-4957/05 

Proinsias De Rossa Speciaal beschermingsmechanisme voor 
ontwikkelingslanden 

E-4958/05 
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Proinsias De Rossa Crisismanagement E-4959/05 

Proinsias De Rossa Gepland Corrib-gasproject in Mayo E-4960/05 

Proinsias De Rossa Stemrecht van EU-burgers voor verkiezingen van het 
Europees Parlement in Ierland 

E-4961/05 

Proinsias De Rossa Richtlijn betreffende marktmisbruik E-4962/05 

Proinsias De Rossa Wederzijdse bijstand van belastingautoriteiten van de 
lidstaten 

E-4963/05 

Proinsias De Rossa Milieueffectbeoordeling van bosbouwprojecten in Ierland E-4964/05 

Proinsias De Rossa Het watergebied aan de monding van de Boyne E-4965/05 

Proinsias De Rossa De Tara-snelweg E-4966/05 

Proinsias De Rossa Ontwerprichtlijn inzake vuurwerk E-4967/05 

Proinsias De Rossa Verplichte risicokaarten in het kader van de Seveso-
wetgeving 

E-4968/05 

Proinsias De Rossa Omzetting van de richtlijn betreffende de gevaren van 
zware ongevallen ('Seveso') 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Overzicht van de Gemeenschapsmaatregelen op het 
gebied van omgevingslawaai 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Aanwijzing van de bevoegde instanties voor de uitvoering 
van de richtlijn inzake omgevingslawaai 

E-4971/05 

Proinsias De Rossa Vereiste inlichtingen in het kader van de richtlijn inzake 
omgevingslawaai 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Richtlijn inzake omgevingslawaai E-4973/05 

Proinsias De Rossa Werkdocument over de gevolgen van de voorgestelde 
'veerbotenrichtlijn' 

E-4974/05 

Proinsias De Rossa Impactonderzoek: geplande ILO-Conventie betreffende 
minimale maritieme arbeidsvoorwaarden 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Bescherming van het milieu door middel van het 
strafrecht 

E-4976/05 

Proinsias De Rossa ILO-Conventie betreffende minimale maritieme 
arbeidsvoorwaarden 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Plannen voor de bouw van een gevangenis in het noorden 
van het graafschap Dublin 

E-4978/05 

Proinsias De Rossa Richtlijn inzake collectief ontslag E-4979/05 

Proinsias De Rossa Bescherming van het milieu door middel van het 
strafrecht 

E-4980/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven en 
Erik Meijer 

Het standpunt van de Commissie met betrekking tot de 
nieuwe informatie over het besluit van de Commissie 
inzake de bescherming van de mededinging in Bulgarije 
in het kader van de concessie van de Trakia-snelweg 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Recht op weerspraak P-4982/05 

Pedro Guerreiro Textiel- en kledingimport P-4983/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controle op de traceerbaarheid in de EU-handel E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Onderdrukking in Ethiopië E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Buitenlands beleid E-4989/05 

Henri Weber Herziening van de richtlijn "televisie zonder grenzen" E-4990/05 

Frank Vanhecke Militaire samenwerking Zuid-Afrika en Iran E-4991/05 

Frank Vanhecke EU-missie Gaza E-4992/05 

Frank Vanhecke Recrutering van personeel voor Europese instellingen en 
meertaligheid 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Toepassing van het Europees Ontwikkelingsfonds E-4994/05 

Willy Meyer Pleite Verontreiniging van de waterlopen in de vallei van 
Abdalajis (Málaga, Spanje) 

E-4995/05 

Willy Meyer Pleite Bedreiging van een beschermd gebied uit hoofde van het 
acquis communautaire (Richtlijn 92/43/EEG inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en Richtlijn 
2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid) 
door speculatieve stedenbouwkundige planning aan de 
Spaanse Costa del Sol 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Financiering van Palestijnse zelfmoordaanslagen in Israël 
met aan de Palestijnse Nationale Autoriteit uitgekeerde 
EU-subsidies 

E-4997/05 

Werner Langen Toekenning van landbouwpremies in agrarische 
grensgebieden 

E-4998/05 

Bill Newton Dunn Beperkingen gegevensbescherming E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Onderhandelingen met het oog op de sluiting van de 
Overeenkomst EU-Mercosur na de WTO-conferentie 

E-5000/05 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

59

Bulletin 16.01.2006 
 

- NL- PE 369.010 

Jana Bobošíková Fietsen met extra erop gemonteerde kleine 
hulpverbrandingsmotor 

E-5001/05 

Christoph Konrad Invoering van een communautair "SOS"-symbool voor 
noodgevallen 

E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Griekse petroleummarkt E-5003/05 

Dimitrios Papadimoulis Vorderingen in de uitvoering van het operationeel 
programma Plattelandsontwikkeling - Hervorming van het 
platteland 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Antwoord van de Commissie op vraag E-4235/05 over de 
bouw van crematoria in Griekenland 

E-5005/05 

John Purvis Behandeling van tot de Dalit behorende christenen en 
moslims 

E-5006/05 

Glyn Ford Aspartame E-5007/05 

Konrad Szymański Werkzaamheden van het Tacis-bureau in Wit-Rusland E-5008/05 

Richard Corbett Kinderarbeid in India E-5009/05 

Richard Corbett Termijn voor de vaststelling van richtlijnen E-5010/05 

Neil Parish EU-vlag op koopvaardijschepen E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi De positie van het Italiaans bij de Raad van de EU P-5012/05 

Luca Romagnoli Het Teatro Sacro Italiano (Sezze, provincie Latina) en 
EU-gelden 

P-5013/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tsunami en humanitaire hulp van de EU: één jaar na dato P-5014/05 

Jens-Peter Bonde EU-steun aan campagneorganisaties E-5015/05 

Jens-Peter Bonde EU-steun aan campagneorganisaties E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Turkije E-5017/05 

Luca Romagnoli "Teatro Sacro Italiano" (Sezze, Latina) en EU-subsidie E-5018/05 

Jan Mulder Vogel en habitatrichtlijn, meer specifiek het verbod op het 
rapen van kievitseieren in de provincie Friesland 
(Nederland) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Realisatie van infrastructuurprojecten voor moderne 
cultuur in Griekenland in het kader van het operationeel 
programma "Cultuur" van het derde communautair bestek 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Keverplaag in Elche E-5021/05 

Monica Frassoni Onroerendgoed- en golfproject in de Peleponnesus 
(Griekenland) 

E-5022/05 
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Othmar Karas Verschillen bij de tenuitvoerlegging van de 
garantierichtlijn 

P-5023/05 

Claude Turmes Werkgroepen op hoog niveau P-5024/05 

Antonio Di Pietro Mogelijke sluiting van de SADAM-suikerraffinaderij in 
Campiglione di Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Aansprakelijkheid bij stroomuitval E-5026/05 

Dimitrios Papadimoulis Etikettering van gepasteuriseerde (verse) en 
gecondenseerde melk in Griekenland 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Kernwapens E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Verdaging instelling vrijhandelszone in het Middellandse-
Zeegebied 

E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Cabotage E-5030/05 

Philip Claeys Technische samenwerking' met Hamas E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Industriehaven van Granadilla (Tenerife) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Vogelgriep P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda Steunverlening van de EU aan de "toeristische 
omschakeling" op de Balearen 

E-5034/05 

Rebecca Harms Kernafval E-5035/05 

Jan Mulder Concurrentie-verhoudingen in de drafsport E-5036/05 
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VRAGENUUR   (B6-0343/05) 13 en 14 december 2005 
 
 
 
 
20 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

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

 
Bevordering van het treinvervoer in de afgelegen gebieden 
van Europa 

 
H-0980/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Richtlijn arbeidstijd 

 
H-0985/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Betrekkingen EU-Macedonië 

 
H-0991/05  

 
Fiona HALL 

 
Zuinig energiegebruik en de vestigingsplaats van het EP 

 
H-0997/05  

 
Mary McDONALD 

 
Het Europees Sociaal Model 

 
H-0999/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Speciale regeling voor ultraperifere regio's 

 
H-1002/05  

 
Claude MORAES 

 
Integratie en gelijke behandeling in de EU 

 
H-1008/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Afronding WTO-onderhandelingen 

 
H-1013/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Kwaliteit zorgsector in Roemenië 

 
H-1015/05  

 
Zdzisław CHMIELEWSKI 

 
Visvangstquota 

 
H-1019/05  

 
Ewa HEDKVIST 
PETERSEN 

 
Tuchtiging van kinderen 

 
H-1021/05  

 
Chris DAVIES 

 
Periode van reflectie over het Grondwettelijk Verdrag van de 
EU 

 
H-1026/05  

 
VRAGEN AAN DE COMMISSIE 
 
  
Arlene McCARTHY 

 
Onderzoek naar uitzendrechten voor Premier League 

 
H-1030/05  

 
Jaime MAYOR OREJA 

 
Besluit van de Commissie om zich te onthouden van een 
onderzoek naar het bod van Gas Natural op Endesa 

 
H-1036/05  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Middelen voor de ontmanteling van de kerncentrale van 
Ignalia 

 
H-1007/05  
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
De Heer BARROT 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Bevorderen en vergemakkelijken van het spoorwegvervoer 
voor personen met een handicap en gezinnen 

 
H-0981/05  

 
Gyula HEGYI 

 
Duurzaam stadsvervoer 

 
H-0982/05  

 
 
  
De Heer REHN 
 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Turks veto betreffende participatie Republiek Cyprus in 
internationale organisaties 

 
H-0990/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Sandzjak Novi Pazar 

 
H-0992/05  

  
Milan GAĽA 

 
Bestrijding van de opkomende zwarte markt in 
geneesmiddelen tegen virusziekten 

 
H-1006/05  

 
 
 

_______________ 
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OVERZICHT VRAGENUUR 

DECEMBER 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 
 

 
55 

 

 
12 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
8 

 
de heer ALEXANDER 

 
Commissie 
 

 
71 

 
8 

 
62 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
mevrouw  KROES 
de heer PIEBALGS 
de heer BARROT 
de heer REHN 

 
Totaal 

 
126 

 
20 

 
94 

 
37 

 
3 

 
1 

 
8 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
"Laogai" in China 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
7 

 
57/2005 
 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Crisis in de textiel-, kleding-, schoenen- en 
tricotagesector in Italië 

 
12.10.2005 

 
12.1.2005 

 
2 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Vaststelling van de tarieven door corporaties en 
beroepsorganisaties in Italië 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf und 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Kritieke situatie van de Tsjechische literatuur en 
de Tsjechische schrijvers 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
15 

                                                      
1  Situatie op 15.12.2005 
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60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynaud en Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Noodzaak een laag BTW-tarief te handhaven in 
de bouwsector 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
65 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert en Martine Roure 

 
Uitroeiing van armoede in Europa als de basis van 
een eerlijker Europees sociaal model 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
142 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco en Anna Zárborská 

 
Wenselijke beëindiging van het verband tussen 
zakenreizigers en de handel in vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn van gedwongen 
prostitutie 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
180 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca und Elspeth 
Attwooll 

 
Zalmzeevisserij met drijfnetten 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
48 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz en Andrzej 
Zapałowski 

 
Te hoge kosten van roaming-gesprekken in de EU 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
43 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Omstandigheden waarin de heer Tarek Aziz wordt 
vastgehouden 
 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
6 
 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen en Carl Lang 

 
Etnische rellen in Frankrijk en elders in Europa 

 
14.11.2005 

 
14.2.06         

 
12 
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67/2005 

 
367.438 

 
Buno Gollnisch, Andres Mölzer en 
Luca Romagnoli 

 
Gebrek aan democratie en gelijke behandeling van 
politieke partijen in Bulgarije 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
5 

 
68/2005 

 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck en Konrad 
Szymański 

 
Nieuwe informatietechnologieën en de gevolgen 
daarvan voor kinderen 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
73 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir en Alexander Alvaro 

 
Aanpak van racisme in voetbal 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
209 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta en Sergio Berlato 

 
De noodzaak van het invoeren van sociale en 
milieuclausules bij de WHO-onderhandelingen in 
Hongkong 
 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
30 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

Noodzaak een BTW-tarief toe te passen op bouw-, 
renovatie- en aanpassingswerkzaamheden 

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
46 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec en 
Vladimír Maňka 

 
Beschermen van minderjarige kinderen tegen het 
gebruik van ongeëigende computerspelletjes  

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
43 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda en Gérard 
Onesta 

 
Dertigste jaardag van de dood van dictator  Francisco 
Franco in Spanje 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
24 

 
74/2005 

 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt en 
Thijs Berman 

 
Recente terechtstellingen van homoseksuele mannen 
door de Iraanse autoriteiten 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
45 
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75/2005 
 

367.450 
 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro 
en Boguslaw Sonik 

 
Bevoorrading van de erkende liefdadigheids-
instellingen voor de uitvoering van het Europees 
voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
39 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Rechtvaardige handel 
 

 
12.12.2005 

1 

 
12.3.2006 

 
15 

 
77/2005 

 
367.654 

 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynard en Jan Jerzy 
Kułakowski 

 
Talenregeling van de Europese Unie 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
54 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Ongepaste pogingen tot politieke beïnvloeding van de 
wetgeving inzake intellectuele eigen 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
7 

 
79/2005 

 
367.656 

 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson en 
Lissy Gröner 
 

 
Recht van vrouwen op zelfbeschikking en adequate 
seksuele voorlichting en gezinsplanning in de 
Europese Unie 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
33 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Toekenning van volledig zelfbestuur aan Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 

 
81/2005 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo et 
Marco Pannella 

 
Gelijke toegang tot de publieke omroep en 
pluriformiteit van de politieke informatie in Italiê 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
16 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca, 
Panagiotis Beglitis 

 
Staking van de vervolging tegen de Turkse schrijver 
Orhan Pamuk 

 
15.12.2005 

 
15.3.2005 

 
11 
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS.....................(Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 

Naam Betreft Commissie Datum Proc. 
Howitt Richard (PSE) 
 

Verslag over het 
jaarverslag over de 
mensenrechten in de 
wereld 2005 en het EU-
beleid terzake 
 

AFET (P) 
 

28/10/2005 2005/2203(INI) 

Gaubert Patrick (EVP-
ED) 
 

Europees jaar van de 
dialoog tussen de 
culturen (2008) 
 

AFET (A) 
 

19/10/2005 2005/0203(COD) 

Daul Joseph (EVP-ED) 
 

Gemeenschappelijke 
ordening der markten in 
de sector gedroogde 
voedergewassen 
 

AGRI (P) 
 

29/11/2005 2005/0225(CNS) 

Böge Reimer (EVP-ED) 
 

Gebruik van het 
flexibiliteitsinstrument 
 

BUDG (P) 
 

02/09/2004 2005/2137(ACI) 

Seppänen Esko 
0(0000000GUE/NGL) 
 

Opneming van de 
Maldiven in de lijst van 
gedekte landen, na de 
tsunami in de Indische 
Oceaan van december 
2004 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0195(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Communautair 
actieprogramma op het 
gebied van de 
consumenten- 
bescherming (2007-
2013) 
 

BUDG (A) 
 

15/11/2005 2005/0042B(COD) 

Ferber Markus (EVP-
ED) 
 

Vernieuwing en 
mededingingsvermogen 
(2007-2013) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0050(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agentschap van de 
Europese Unie voor de 
grondrechten 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0124(CNS) 

Itälä Ville (EVP-ED) 
 

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

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0034(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Financiering van de 
Europese normalisatie 
 
 

BUDG (A) 
 

15/11/2005 2005/0157(COD) 



COMMISSIES 

 

71

Bulletin 16.01.2006 
 

- NL- PE 369.010 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (EVP-ED) 
 

Kwijting 2004: zesde, 
zevende, achtste en 
negende Europees 
Ontwikkelingsfonds 
(EOF) 
 

CONT (P) 
 

20/04/2005 2005/2157(DEC) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

Specifiek programma 
"Ideeën" (7e 
kaderprogramma voor 
OTO&D, 2007-2013) 
 

CULT (A) 
 

07/10/2005 2005/0186(CNS) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

Specifiek programma 
"Mensen" (7e 
kaderprogramma voor 
OTO&D, 2007-2013) 
 

CULT (A) 
 

04/10/2005 2005/0187(CNS) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Een op groei en 
werkgelegenheid 
gerichte 
informatiemaatschappij 
 

CULT (A) 
 

11/07/2005 2005/2167(INI) 

Schröder Jürgen (EVP-
ED) 
 

Kleine en middelgrote 
ondernemingen in de 
ontwikkelingslanden 
 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/2207(INI) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Kwijting 2004: zesde, 
zevende, achtste en 
negende Europees 
Ontwikkelingsfonds 
(EOF) 
 

DEVE (A) 
 

30/08/2005 2005/2157(DEC) 

Deva Nirj (EVP-ED) 
 

Gebruik van het 
flexibiliteitsinstrument 
 

DEVE (A) 
 

13/07/2005 2005/2137(ACI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Partnerschaps- 
overeenkomst 
betreffende de visserij in 
de federale staten van 
Micronesië 

DEVE (A) 
 

24/10/2005 2005/0206(CNS) 

Lipietz Alain 
(Verts/ALE) 
 

Een op groei en 
werkgelegenheid 
gerichte 
informatiemaatschappij 

ECON (A) 
 

25/10/2005 2005/2167(INI) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Gevolgen voor het 
milieu van 
natuurrampen als 
branden en 
overstromingen 
 

ENVI (P) 
 

27/10/2005 2005/2192(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(EVP-ED) 
 

Toewijzing van quota 
van 
chloorfluorkoolwatersto
ffen voor de nieuwe 
lidstaten 

ENVI (P) 
 

29/11/2005 2004/0296(COD) 
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Krahmer Holger 
(ALDE) 
 

Luchtkwaliteit en 
schonere lucht in 
Europa 
 

ENVI (P) 
 

14/12/2005 2005/0183(COD) 

Lienemann Marie-
Noëlle (PSE) 
 

EU-beleid mariene 
milieu 

ENVI (P) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Mikolášik Miroslav 
(EVP-ED) 
 

Geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie 

ENVI (P) 
 

14/12/2005 2005/0227(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Solidariteitsfonds ENVI (A) 
 

12/12/2005 2005/0033(COD) 

Olajos Péter (EVP-ED) 
 

Doeltreffend 
energiegebruik of hoe 
men meer met minder 
kan doen - Groenboek 
 

ENVI (A) 
 

14/12/2005 2005/2210(INI) 

Ries Frédérique 
(ALDE) 
 

Aanzet tot een debat 
over een communautaire 
aanpak van 
milieukeurregelingen 
voor visserijproducten 
 

ENVI (A) 
 

14/12/2005 2005/2189(INI) 

De Keyser Véronique 
(PSE) 
 

Situatie van vrouwen in 
gewapende conflicten 
en hun rol bij de 
wederopbouw en in het 
democratische proces in 
landen na conflicten 
 

FEMM (P) 
 

14/12/2005 2005/2215(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Specifiek programma 
"Geweldsbestrijding 
(Daphné)" (2007/2013) 
 

FEMM (P) 
 

24/11/2005 2005/0037A(COD) 

Gibault Claire (ALDE) 
 

Raamstrategie voor 
bestrijding van 
discriminatie en gelijke 
van kansen voor 
iedereen 
 

FEMM (A) 
 

05/10/2005 2005/2191(INI) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

Vernieuwing en 
mededingingsvermogen 
(2007-2013) 
 

FEMM (A) 
 

29/11/2005 2005/0050(COD) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Officiële erkenning van 
mechanische 
koppelingen van met 
elkaar verbonden 
voertuigen 
 

INTA (P) 
 

15/03/2005 2005/0002(AVC) 
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Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Protocol bij de 
kaderovereenkomst 
inzake handel en 
samenwerking met de 
Republiek Korea, 
voortvloeiend uit de 
uitbreiding 
 

INTA (P) 
 

12/07/2005 2005/0121(CNS) 

Niebler Angelika (EVP-
ED) 
 

Specifiek programma 
"Ideeën" (7e 
kaderprogramma voor 
OTO&D, 2007-2013) 
 

ITRE (P) 
 

05/10/2005 2005/0186(CNS) 

Paasilinna Reino (PSE) 
 

Een op groei en 
werkgelegenheid 
gerichte 
informatiemaatschappij 
 

ITRE (P) 
 

14/07/2005 2005/2167(INI) 

Pirilli Umberto (UEN) 
 

Specifiek programma 
"Mensen" (7e 
kaderprogramma voor 
OTO&D, 2007-2013) 
 

ITRE (P) 
 

05/10/2005 2005/0187(CNS) 

Rübig Paul (EVP-ED) 
 

Financiering van de 
Europese normalisatie 
 

ITRE (A) 
 

23/11/2005 2005/0157(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Resultaat van het 
onderzoek van nog 
hangende 
wetgevingsvoorstellen 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/2214(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Verwarnming en 
koeling met behulp van 
duurzame 
energiebronnen 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/2122(INI) 

Braghetto Iles (EVP-
ED) 
 

Minimum informatie 
voor visvergunningen 

PECH (P) 
 

25/10/2005 2005/0205(CNS) 

Fraga Estévez Carmen 
(EVP-ED) 
 

Aanzet tot een debat 
over een communautaire 
aanpak van 
milieukeurregelingen 
voor visserijproducten 
 

PECH (P) 
 

15/09/2005 2005/2189(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Overeenkomst 
EG/Mauritanië op het 
gebied van de 
zeevisserij 

PECH (P) 
 

07/12/2005 2005/0229(CNS) 

Stihler Catherine (PSE) 
 

Financiering 
gemeenschappelijk 
visserijbeleid en 
zeerecht 

PECH (P) 
 

25/04/2005 2005/0045(CNS) 
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Stihler Catherine (PSE) 
 

Evaluatie van bepaalde 
toegangsbeperkingen in 
het kader van het 
gemeenschappelijk 
visserijbeleid 
(Shetlandbox en 
scholbox) 
 

PECH (P) 
 

15/09/2005 2005/2190(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Controle op de 
toepassing van het 
Gemeenschapsrecht 
(2003) - Overzicht - 
21ste jaarverslag 
 

PETI (A) 
 

13/09/2005 2005/2150(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst 
EG/Oekraïne inzake 
bepaalde aspecten van 
luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

12/09/2005 2005/0155(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Kwijting 2004: 
algemene begroting EG, 
afdeling III, Commissie 
 

TRAN (A) 
 

07/12/2005 2005/2090(DEC) 

 
 

_____________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
Verslagen en mededelingen 
 

Betreft Bevoegdheid Doc. 
Verslag van de Commissie: Jaarlijks verslag over het 
Cohesiefonds (2004) 

REGI 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0544 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de 
Europese Centrale Bank: Tweede verslag over de 
praktische voorbereidingen voor de toekomstige 
uitbreiding van de eurozone 
 

ECON 
 

COM(2005)0545 

Voorstel voor een besluit van de Raad over de 
beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn 
opgenomen in het Europees Partnerschap met Albanië 
 

Alle 
Commissies 
 

COM(20015)0553 

Verslag van de Commissie over de werkzaamheden van 
de comités in 2004 

Alle 
Commissies 
 

COM(002005)0554 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de 
principes, prioriteiten en voorwaarden die zijn 
opgenomen in het Europees Parnerschap met Bosnië en 
Herzegovina 
 

Alle 
Commissies 
 

COM(2005)0555 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de 
beginselen, prioriteiten en voorwaarden van het 
toetredingspartnerschap met Kroatië 
 

Alle 
Commissies 
 

COM(2005)0556 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de 
beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn 
opgenomen in het Europees Partnerschap met de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 
 

Alle 
Commissies 
 

COM(2005)0557 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de 
beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn 
opgenomen in het Europees Partnerschap met Servië en 
Montenegro, met inbegrip van Kosovo als gedefinieerd 
bij Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties van 10 juni 1999 
 

Alle 
Commissies 
 

COM(2005)0558 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de 
beginselen, prioriteiten en voorwaarden van het 
partnerschap voor de toetreding met Turkije 
 

Alle 
Commissies 
 

COM(2005)0559 

Mededeling van de Commissie: Strategiedocument 2005 
over de uitbreiding 

Alle 
Commissies 
 

COM(2005)0561 
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Mededeling van de Commissie: Advies van de 
Commissie over het verzoek van de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië om toetreding tot 
de Europese Unie 
 

Alle 
Commissies 
 

COM(2005)0562 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Verslag over de vorderingen die 
worden gemaakt bij de totstandbrenging van de interne 
markt voor gas en elektriciteit 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0568 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: de gevolgen van de toetreding van  
Bulgarije en Roemenië voor het personeelsbeleid van de 
Commissie 
 

BUDG 
AFET 
CONT 
 

COM(2005)0573 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over 
nauwere samenwerking bij het opstellen van 
draaiboeken voor volksgezondheidscrises op EU-niveau 
 

ENVI 
LIBE 
 

COM(2005)0605 

Groenboek over de toekomst van het europees 
migratienetwerk 

LIBE 
AFET 
DEVE 
 

COM(2005)0606 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende 
een draaiboek voor een influenzapandemie in de 
Europese Gemeenschap 
 

ENVI 
 

COM(2005)0607 

Verslag van de Commissie: Jaarlijks verslag van het 
pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) - 
2004 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0612 

Mededeling van de Commissie: Verslag betreffende 
aantoonbare vorderingen bij de uitvoering van het 
protocol van Kyoto (vereist overeenkomstig artikel 5, lid 
3, van Beschikking nr. 280/2004/EG betreffende een 
bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen 
in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol 
van Kyoto) 
 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0615 

* Commission staff working document : Annex to the 
annual Report of the cohesion Fund (2004) 

REGI 
ENVI 
TRAN 
 

SEC(2005)1396 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission : The support for 
electricity from renewable energy sources - Impact 
assessment 
 

ITRE 
ECON 
ENVI 
 

SEC(2005)1571 
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* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission : Biomass action 
plan - Impact assessment 

ITRE 
ENVI 
AGRI 
 

SEC(2005)1573 

 
 
 
 
 
 
* Deze documenten zijn niet in het Nederlands beschikbaar 
 
 
 
 

_________________________ 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
 
132/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de 
 anti-revolutionaire wet in Belarus 

Brussel, 2 december 2005 
 
 
De Europese Unie betreurt het dat zij opnieuw haar bezorgdheid moet uitspreken over de ontwikkelingen in 
Belarus ingevolge het besluit van de Nationale Assemblee van Belarus om in eerste lezing het ontwerp van 
een anti-revolutionaire wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht goed te keuren. De bepalingen van 
de wet lijken geheel in te gaan tegen vele van de door Belarus aangegane verbintenissen inzake de 
mensenrechten, met name het recht op vrijheid van vereniging en het recht op vrijheid van meningsuiting. 
De wet blijkt een duidelijke poging om het Belarussische volk te intimideren en de vrijheid van 
meningsuiting aan banden te leggen nu de presidentsverkiezingen in Belarus dichterbij komen. 
 
De EU verzoekt de Nationale Assemblee van Belarus met klem haar besluit te heroverwegen en de ontwerp-
wet te verwerpen, met name in het licht van de verbintenissen inzake de Menselijke Dimensie die Belarus in 
het kader van de OVSE is aangegaan. Voorts roept de EU de Belarussische autoriteiten op daadwerkelijk 
blijk te geven van hun bereidheid om de democratische waarden en de rechtsstaat te eerbiedigen, zodat de 
banden kunnen worden aangehaald en verdiept. 
 
De aanneming van een dergelijke ondemocratische wet zou voor de Belarussische autoriteiten ernstige 
gevolgen kunnen hebben. De EU brengt in herinnering dat zij bereid is om verdere passende beperkende 
maatregelen vast te stellen jegens personen die ervoor verantwoordelijk zijn dat de internationale normen 
niet worden nagekomen, zoals vermeld in de conclusies van de Raad Algemene Zaken en Externe 
Betrekkingen van 7 november 2005. 
 
De EU onderstreept bereid te zijn om met internationale partners, met name de VS, bij de verantwoordelijke 
Belarussische autoriteiten aan te dringen op verwerping van de anti-revolutionaire wet. 
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, sluiten 
zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 

______________________ 
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134/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Somalië 
Brussel, 29 november 2005 

 
De Europese Unie (EU) is verheugd over de resolutie van de leden van het Parlement in Mogadishu van 
15 november waarin zij zich bereid verklaren onvoorwaardelijk een dialoog aan te gaan. Dit voorstel is 
bijzonder welkom aangezien het overeenstemt met het initiatief van de premier. 
 
De EU ziet graag dat dit voorstel voor een dialoog onverwijld ten uitvoer wordt gebracht en benadrukt dat 
deze dialoog gericht moet zijn op een spoedige, geslaagde en representatieve parlementszitting. Zo nodig is 
de EU bereid om in dit proces bijstand te verlenen en het, ook financieel, te ondersteunen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 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. 

__________________ 
 
 

135/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake het akkoord tussen 
 de politieke partijen en de maoïsten in Nepal 

Brussel, 1 december 2005 
 

De EU erkent de inspanningen van de politieke partijen in Nepal teneinde met de maoïsten een akkoord te 
sluiten dat de basis voor een vredesproces in Nepal zou kunnen vormen. De EU zal de door de politieke 
partijen en de maoïsten afgelegde verklaringen zorgvuldig bestuderen. 
 
De EU was ingenomen met de afkondiging van een eenzijdig staakt-het-vuren in september. Tegelijkertijd 
verzocht zij de maoïsten ook met klem concrete stappen te ondernemen om voorgoed een eind te maken aan 
het gebruik van geweld voor politieke doeleinden. Het tussen de politieke partijen en de maoïsten gesloten 
akkoord lijkt een eerste stap in die richting. 
 
De EU blijft ervoor pleiten dat de maoïstische beweging zichzelf tot een gewone politieke partij omvormt, 
maar blijft erbij dat de maoïsten in het kader van dat proces nadrukkelijk het geweld moeten afzweren en 
daartoe onder meer hun wapens op verifieerbare wijze onbruikbaar moeten maken. Bij wijze van eerste stap 
dringt de EU er bij de maoïsten op aan hun huidige staakt-het-vuren te verlengen en zich in te spannen om 
gunstige voorwaarden voor hervatting van de vredesbesprekingen te scheppen. 
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Zoals de trojka in oktober heeft verklaard dringt de EU er bij de koning op aan de politieke partijen de hand 
te reiken om een gemeenschappelijke agenda voor een volledig herstel van de meerpartijendemocratie uit te 
werken. Hiertoe doet de EU een beroep op de koning en de regering van Nepal een bestand af te kondigen en 
ernstig werk te beginnen maken van een op onderhandelingen gebaseerde oplossing van het conflict. 
 
De EU herhaalt dat zij bereid is steun te verlenen aan een zinvol vredesproces. 
 

_________________ 
 
136/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de besprekingen in Abuja 
Brussel, 30 november 2005 

 
De Europese Unie (EU) is verheugd over de hervatting van de intersudanese vredesbesprekingen over Darfur 
op 29 november in Abuja, Nigeria. Gezien de termijn van 31 december die de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties voor het bereiken van een vredesakkoord heeft gesteld, roept de EU alle partijen op om 
zich bij de onderhandelingen flexibel en constructief op te stellen en zich de urgentie van de besprekingen 
voor ogen te houden. De EU spreekt haar blijvende en krachtige steun uit voor het vredesproces van Abuja 
en het door de Afrikaanse Unie geleide bemiddelingsteam. De EU is er verheugd over dat in de komende 
onderhandelingsronde voor het eerst ook vertegenwoordigers van de SPLM aanwezig zullen zijn. 

De EU spreekt voorts haar ernstige bezorgdheid uit over de voortdurende minachting die zowel de SLM/A 
als de Sudanese regering aan de dag leggen voor de akkoorden die zij hebben ondertekend. De EU 
veroordeelt het voortdurende geweld, en met name het vermoorden van leden van de strijdkrachten van de 
Afrikaanse Unie op 8 oktober. De EU roept alle partijen op hun strijders in toom te houden, het 
internationale recht te respecteren en zich te houden aan het staakt-het-vuren van N'Djamena en de 
protocollen van Abuja. De EU wijst erop dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ingestemd 
met gerichte sancties tegen degenen die voor de wreedheden verantwoordelijk zijn, en dat de EU een 
volledige toepassing van dergelijke maatregelen steunt. 

De EU is verheugd over de instelling op 30 oktober van de Evaluatiecommissie, die moet toezien op de 
uitvoering van het algehele vredesakkoord. De EU neemt er met bezorgdheid kennis van dat de uitvoering 
van het akkoord achterloopt op het schema, en doet een beroep op de politieke krachten in Sudan om in het 
hele land een snelle overgang naar vrede te bevorderen, binnen het raamwerk van het algehele 
vredesakkoord. 

De EU herhaalt haar gehechtheid aan een snelle en duurzame oplossing van het conflict in Darfur, en aan 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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137/05 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de 1000ste executie in de VS 

Brussel, 2 december 2006 
 
De Europese Unie betreurt het ten zeerste dat met de executie van Kenneth Lee Boyd op 2 december 2005 
door de staat Noord-Carolina, de VS hun 1000ste executie hebben voltrokken sinds de herinvoering van de 
doodstraf in 1976.  
 
De Europese Unie is in alle gevallen tegen de doodstraf en heeft consequent opgeroepen tot de universele 
afschaffing ervan. Het is onze overtuiging dat afschaffing van de doodstraf essentieel is voor de bescherming 
van de menselijke waardigheid en de gestage ontwikkeling van de mensenrechten. Wij beschouwen de 
doodstraf als een wrede en onmenselijke straf. Zij heeft geen afschrikkende werking en gerechtelijke 
dwalingen - die onvermijdelijk zijn in elk rechtsstelsel - zijn onomkeerbaar. Daarom is de doodstraf in de 
hele Europese Unie afgeschaft. 
 
In landen die de doodstraf handhaven, streeft de EU naar een geleidelijke beperking van het 
toepassingsgebied ervan en naar naleving van de strikte voorwaarden voor toepassing van de doodstraf, die 
in verscheidene internationale mensenrechteninstrumenten zijn opgenomen. 
In dat verband is de EU verheugd over de arresten van het Hooggerechtshof van de VS van juni 2002 en 
maart 2005, waarbij het de executie van respectievelijk zwakzinnigen en minderjarigen ongrondwettig heeft 
verklaard. De EU dringt bij de autoriteiten van de VS aan op een uitbreiding van deze beperkingen, met 
name tot het verbod van executie van ernstig geesteszieken. De EU betreurt de beslissing van de VS zich 
terug te trekken uit het facultatieve protocol bij het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen, dat 
recht verleent op consulaire bijstand bij een terdoodveroordeling, en dringt er bij de VS op aan partij te 
blijven bij het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen. 
 
De EU is zeer verheugd over haar samenwerking met de VS in zeer uiteenlopende mensenrechtendossiers 
overal ter wereld en weet deze samenwerking naar waarde te schatten. De Europese Unie roept de federale 
autoriteiten van de VS en van de staten derhalve nogmaals op, een moratorium op de toepassing van de 
doodstraf af te kondigen in afwachting van de afschaffing ervan bij wet. 
 
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, sluiten 
zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 

____________________ 
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138/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar aanleiding van de sluiting van 
Radio Sagarmatha FM in Nepal 

Brussel, 5 december 2005 
 
De EU blijft zeer bezorgd over de maatregelen die de regering van Nepal heeft genomen om ten aanzien van 
de media in het land restrictieve beperkingen op te leggen en te handhaven. Zoals in het verleden reeds is 
gezegd, vormen de wijzigingen in de nieuwe mediaverordening een inbreuk op het universele recht op 
vrijheid van meningsuiting. 
 
Wij veroordelen derhalve de inbeslagneming door de veiligheidstroepen van de radio-apparatuur van Radio 
Sagarmatha FM op 27 november 2005. 
 
De EU roept de Nepalese regering andermaal op de in de grondwet van het Koninkrijk Nepal gewaarborgde 
grondrechten te respecteren en de bevolking van Nepal het universele recht op vrijheid van meningsuiting te 
gunnen. 
 
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. 

______________________ 
 
139/05 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake de verkiezing van vrouwen in het 

bestuur van de kamer van koophandel van Jeddah 
Brussel, 6 december 2005 

 
De EU is ingenomen met de op 29 november 2005 in Saudi-Arabië afgesloten verkiezingen, waarbij 
vrouwen voor het eerst konden stemmen en zich kandidaat konden stellen voor het bestuur van de kamer van 
koophandel van Jeddah. 
 
Er zijn twee vrouwelijke kandidaten verkozen. De kamer van Jeddah is het eerste overheidsorgaan in Saudi-
Arabië dat vrouwen tot zijn dagelijks bestuur toelaat. De EU beschouwt dit als een positieve ontwikkeling en 
hoopt dat de rol van vrouwen in de Saudische samenleving zal blijven toenemen. 
 
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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140/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen 
 in de Verenigde Arabische Emiraten 

Brussel, 6 december 2005 
 
De EU is ingenomen met het door de president van de Verenigde Arabische Emiraten op 1 december 
aangekondigde voornemen verkiezingen te houden voor een deel van de Federale Nationale Raad. Deze 
verkiezingen zullen de eerste in de geschiedenis van de VAE zijn en een belangrijke stap naar een 
constitutionele hervorming betekenen. 
 
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. 
 

__________________________ 
 
 
 
141/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar aanleiding van de verlenging 
van het staakt-het-vuren van de maoïsten in Nepal 

Brussel, 7 december 2005 
 
De EU is verheugd over de afkondiging van de verlenging van het eenzijdig staakt-het-vuren van de 
maoïsten, en over de nieuwe impuls die aldus wordt gegeven aan de inspanningen om tot een politieke 
oplossing te komen voor het conflict in Nepal. De EU roept de maoïsten op aan te kondigen dat zij zich met 
onmiddellijke ingang en voorgoed zullen onthouden van geweld voor politieke doeleinden, dat voornemen te 
goeder trouw uit te voeren en de belofte om de mensenrechten en de rechtsstaat te eerbiedigen, waarover met 
zeven politieke partijen een akkoord is bereikt, gestand te doen. 
 
De EU verzoekt de koning en de regering van Nepal met klem een bestand af te kondigen en hun 
internationale verplichtingen inzake de mensenrechten en het humanitair recht na te komen teneinde een 
gunstig klimaat voor vrede te scheppen 
. 
Een volledig staken van de vijandelijkheden tussen de maoïsten en de regering van Koning Gyanendra is 
cruciaal om duurzame vrede te bewerkstelligen en een eind te maken aan het lijden van het Nepalese volk.  
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De EU moedigt alle betrokken partijen aan toe te werken naar het op gang brengen van een inclusieve 
nationale dialoog in Nepal, teneinde de onderliggende oorzaken van het conflict weg te nemen. De EU blijft 
het nodig vinden dat de Verenigde Naties of een andere geschikte externe instantie hulp biedt bij de 
totstandkoming en het toezicht op een staakt-het-vuren-overeenkomst en de bevordering van een 
vredesproces. 
 
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. 
 
 

________________ 
 

142/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de 
 verkiezingen in Bolivia op 18 december 2005 

Brussel, 8 december 2005 
 
Zoals de Europese Unie in haar verklaring van 31 oktober duidelijk heeft gemaakt, acht zij de aanstaande 
verkiezingen in Bolivia van groot belang voor de toekomst van het land en al zijn burgers. Derhalve is de 
Europese Unie de voorbereiding van de verkiezingen van nabij blijven volgen en is zij verheugd over het op 
1 november door President Rodriguez uitgevaardigde decreet dat bepaalt dat de verkiezingen op 
18 december zullen plaatsvinden. 
 
De Europese Unie roept alle politieke actoren, de civiele samenleving en de Boliviaanse burgers thans op het 
verkiezingsproces te steunen en ervoor te zorgen dat het in januari van volgend jaar tot een vreedzame en 
democratische machtsoverdracht leidt. Voorts roept zij alle Bolivianen op de verkozen regering te helpen bij 
het waarmaken van de uitdaging die het uitbouwen van een eerlijke, rechtvaardige en welvarende 
samenleving is. Het is van cruciaal belang dat alle burgers in dit streven een actieve en positieve rol spelen. 
De Europese Unie is, van haar kant, vastbesloten Bolivia te blijven steunen in zijn inspanningen om de 
democratische instellingen te versterken, de armoede te verlichten en de ongelijkheid en de sociale uitsluiting 
te verminderen. 
 
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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146/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de benoeming 
van een nieuwe premier in Ivoorkust 

Brussel, 15 december 2005 
 
De Europese Unie neemt met voldoening kennis van de benoeming van de heer Charles Konan Banny tot 
premier van Ivoorkust. De EU complimenteert de Afrikaanse bemiddelaars met hun inspanningen, die tot dit 
resultaat hebben geleid. Het is nu aan de premier om de taken uit te voeren die hem zijn opgedragen door de 
Afrikaanse Unie alsmede door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in Resolutie 1633 van 
21 oktober 2005. 
 
De EU acht het noodzakelijk dat de premier te dien einde in staat moet worden gesteld effectief de 
bevoegdheden uit te oefenen die hem bij Resolutie 1633 van de VN-Veiligheidsraad zijn verleend en die zijn 
bevestigd door de Internationale Werkgroep (IWG) en in de verklaring van de voorzitter van de 
Veiligheidsraad van 30 november 2005. De IWG en de groep die met de dagelijkse bemiddeling is belast, 
zullen ervoor zorgen dat de premier tijdens het overgangsproces ongehinderd zijn werkzaamheden kan 
verrichten, met het oog op de organisatie van vrije en eerlijke verkiezingen. 
 
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. 
 

_____________________ 
 
 

147/05 
 
 

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

Brussel, 14 december 2005 
 
 
De Europese Unie is ingenomen met de vrije en vreedzame verkiezingen die op 27 november 2005 in 
Honduras gehouden zijn en biedt de verkozen president, de heer Jose Manuel Zelaya Rosales, haar oprechte 
gelukwensen aan. 
 
De democratie is de laatste jaren verder geconsolideerd. Het waren de eerste verkiezingen na de aanneming 
van de nieuwe wet inzake verkiezingen en politieke organisaties, en de Europese Unie dringt er bij alle 
Hondurese politieke partijen op aan de institutionalisering van de verkiezingsprocessen te blijven versterken. 
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De Europese Unie neemt er nota van dat onder president Maduro economische vooruitgang is geboekt en 
vorderingen zijn gemaakt op de weg naar fiscale stabiliteit. De Unie zal de democratische, economische en 
sociale ontwikkeling van Honduras blijven steunen. De EU ziet er naar uit haar betrekkingen met Honduras 
te intensiveren, met name in het kader van de regionale samenwerking met Centraal-Amerika. 
 
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. 
 

_________________________ 
 
 

148/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap over de Damas de Blanco 
Brussel, 14 december 2005 

 
Het voorzitterschap van de Europese Unie feliciteert de Damas de Blanco, een groep vrouwen van Cubaanse 
politieke gevangenen, van harte met de Sacharov-prijs voor vrijheid van denken 2005 die hun door het 
Europees Parlement is toegekend. 
  
Het voorzitterschap van de Europese Unie betreurt het dat de Damas de Blanco van de Cubaanse autoriteiten 
niet naar Straatsburg mochten reizen om hun prijs in ontvangst te nemen.  Uit dit geval en andere gevallen, 
zoals de weigering van de regering om Oswaldo Payá in december naar het EU/NGO-forum over vrijheid 
van meningsuiting te laten gaan, blijkt dat de Cubaanse autoriteiten hun eigen burgers het recht zich vrijelijk 
te verplaatsen, zoals dat is neergelegd in artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, ontzeggen.  
 
De EU blijft ijveren voor een versterkte dialoog met leden van de vreedzame oppositie en het 
maatschappelijk middenveld in Cuba zoals in opeenvolgende Raadsconclusies, laatstelijk nog op 13 juni, is 
aangegeven door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.  

___________________ 
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149/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de installatie van de nationale 
assemblee van Afghanistan op 19 december 2005 

Brussel, 20 december 2005 

Het verheugt de Europese Unie dat op 19 december de nationale assemblee van Afghanistan is geïnstalleerd. 
Dit is een historisch moment, dat het hoogtepunt vormt van het proces van politieke overgang waarvan de 
lijnen in het akkoord van Bonn werden uitgezet. 
 
De EU is vastbesloten Afghanistan te helpen bij de opbouw van sterke en verantwoordingsplichtige 
instellingen die de rechtsstaat bevorderen en democratische controle garanderen. In dit verband ziet de EU 
uit naar de contacten die zij met de nationale assemblee zal onderhouden en is zij verheugd over de bijdrage 
die deze assemblee zal leveren aan de ontwikkeling en de versterking van de democratie en de democratische 
instellingen in Afghanistan. 
 
De EU verwelkomt de excellente bijdrage in de vorm van het opleidingsprogramma voor leden van de 
parlementaire staf, waartoe Frankrijk en het UNDP, met medewerking van andere Europese landen, het 
voortouw hebben genomen. De Europese Unie zet de internationale gemeenschap ertoe aan de nationale 
assemblee ondersteuning te bieden. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Noorwegen en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het 
stabilisatie- en associatieproces. 
 

_________________________ 
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150/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over 
 de mensenrechtendialoog tussen de EU en Iran 

Brussel, 21 december 2005 
 

De Europese Unie heeft in de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 12 december herhaald dat 
het voor een verbetering in de betrekkingen tussen de EU en Iran essentieel is dat de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden in Iran meer geëerbiedigd worden. 
 
De EU is zeer bezorgd dat de mensenrechtensituatie in Iran de afgelopen jaren niet noemenswaardig is 
verbeterd, en in veel opzichten is verslechterd. De doodstraf wordt veelvuldig uitgesproken, ook voor lichte 
vergrijpen, en de terechtstelling vindt vaak in het openbaar plaats. Iran heeft in 2005 meer jeugdige daders 
terechtgesteld dan ooit in de laatste jaren. De vrijheid van meningsuiting wordt nog steeds sterk beknot; het 
internet en de pers worden op grote schaal gecensureerd. Hooggeplaatste figuren in het Iraanse regime 
hebben melding gemaakt van ernstige tekortkomingen in het verloop van de presidentsverkiezingen in juni 
2005, en de selectie, uit de vele kandidaten, van de verkiesbaren is niet democratisch verlopen. Nog steeds 
worden ons gevallen van foltering gemeld. Mensenrechtenverdedigers blijven berichten over mishandeling 
en intimidatie, en Iran blijft gewetensgevangenen zoals Akbar Ganji en zijn advocaat Abdolfattah Soltani, in 
hechtenis houden. Ook de manier waarop Iran zijn religieuze en etnische minderheden behandelt stemt tot 
grote bezorgdheid.  
 
De EU erkent dat sommige instanties in Iran beperkte inspanningen hebben gedaan om de rechtsbedeling te 
verbeteren, maar blijft diep bezorgd over het ontbreken van effectieve maatregelen om de wetten, de 
instellingen en de officiële praktijken die mensenrechtenschendingen mogelijk maken, te hervormen. 
 
De EU heeft in 2002 een mensenrechtendialoog met Iran ingesteld. Vier ronden van de dialoog hebben 
plaatsgevonden, de meest recente in juni 2004. Gelet op de teleurstellende resultaten, heeft de EU in 2004 
een aantal verbeteringen in het proces voorgesteld. Ondanks de herhaalde inspanningen die de EU zich het 
afgelopen jaar heeft getroost, onder meer een bezoek van de EU-trojka aan Teheran, en de vele voorstellen 
voor data, heeft Iran niet ingestemd met een vijfde dialoogronde. 
 
Het uitblijven van constructieve betrokkenheid van de zijde van Iran ten spijt, blijft de EU bereid de 
mensenrechten te bespreken, onder meer via de dialoogprocedure. De EU roept Iran op metterdaad te laten 
zien dat het naar eerbiediging van de mensenrechten streeft. Zij hoopt dat ook Iran blijk geeft van zijn 
gehechtheid aan de dialoog, door in te stemmen met een zo spoedig mogelijk te houden volgende ronde. 
 
De EU zal tegelijk ook langs andere wegen uiting blijven geven aan haar bezorgdheid om de mensenrechten. 
Zij zal met name via diplomatieke kanalen met de Iraanse autoriteiten over haar bezwaren blijven praten, de 
besprekingen in de fora van de Verenigde Naties en de werkzaamheden van VN- mechanismen gaande 
houden,en de mensenrechtenschendingen en de achterliggende institutionele tekortkomingen en praktijken 
meer onder de aandacht brengen. 
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De EU is van mening dat die inspanningen de dialoog aanvullen en dat beide elkaar niet uitsluiten. Omdat er 
geen effectieve dialoog is, zijn deze inspanningen des te belangrijker. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië *, en de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en 
mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, 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 en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deel uitmaken van het stabilisatie- 
en associatieproces 
 

________________________ 
 
 

151/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
 over de humanitaire situatie in Zimbabwe 

Brussel, 19 december 2005 
 
Het voorzitterschap spreekt namens de Europese Unie zijn voldoening uit over het bezoek dat de heer Jan 
Egeland, ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties voor humanitaire aangelegenheden, van 3 tot 7 
december aan Zimbabwe heeft afgelegd. Wij delen de bezorgdheid van de heer Egeland dat de humanitaire 
situatie in Zimbabwe buitengewoon ernstig is en nog ernstiger zal worden, waarbij vele inwoners van 
Zimbabwe getroffen worden door voedselonzekerheid en/of de HIV/AIDS-pandemie, terwijl zes maanden na 
de operatie Murambatsvina en vier maanden na de, overigens ondoeltreffend gebleken, operatie Garikai 
duizenden mensen nog steeds dakloos zijn. 
Het voorzitterschap en de Europese Unie zijn verheugd over de akkoorden die de VN-instanties en de 
regering van Zimbabwe hebben gesloten over voedselhulp en programma's inzake HIV/AIDS, en nemen 
nota van de contacten die tussen de regering van Zimbabwe en de VN hebben plaatsgevonden over de 
behoefte aan hulp op huisvestingsgebied. 
 
Het voorzitterschap en de Europese Unie sluiten zich aan bij de oproep van de heer Egeland aan de regering 
van Zimbabwe om op de ingeslagen weg verder te gaan en de VN en andere internationale donoren 
onbeperkte toegang te verlenen om aan degenen die in nood verkeren de dringend noodzakelijke humanitaire 
bijstand te verlenen. Wij moedigen Afrikaanse instellingen en staten aan dit beroep op de regering van 
Zimbabwe te ondersteunen. 
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Wij onderstrepen dat de EU zelf de humanitaire bijstand aan de inwoners van Zimbabwe zal voortzetten. 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, en Servië en Montenegro, de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_____________________________ 
 

 
152/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het 
advies van de Commissie van Venetië over de organisatie van een referendum in 

Montenegro 

Brussel, 19 december 2005 

 
De Europese Unie verwelkomt het advies van de Commissie van Venetië over de organisatie van een 
referendum in Montenegro en de aanbevelingen van deze commissie. De EU heeft een bijzondere taak in de 
ondersteuning van de partijen die betrokken zijn bij dit proces, dat in het Constitutionele Handvest van 
Servië en Montenegro is vastgelegd. Daarom juicht zij het toe dat de Hoge Vertegenwoordiger/Secretaris-
Generaal van de EU de heer Miroslav Lajčák, ambassadeur, tot zijn persoonlijke vertegenwoordiger heeft 
benoemd met het oog op een goed verloop van de onderhandelingen. 
  
De EU roept alle politiek krachten in Montenegro dringend op om constructief onderling en met de 
persoonlijke vertegenwoordiger samen te werken aan een consensus over een beginselakkoord over de 
organisatie en het verloop van het voorgestelde referendum. Tevens dienen zij zich te onthouden van 
eenzijdige maatregelen die het welslagen van de dialoog in het gedrang kunnen brengen en de inspanningen 
van de EU kunnen ondergraven. Voor de toekomstige politieke stabiliteit van Montenegro en voor het tempo 
van de toenadering tot de Europese Unie is het van essentieel belang dat alle grote politieke groeperingen in 
Montenegro en de internationale gemeenschap de organisatie en het verloop van het referendum 
onderschrijven.  
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153/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de 
presidents-, de parlements- en de lokale verkiezingen in Tanzania 

Brussel, 20 december  2005 
 
 

De Europese Unie is ingenomen met de derde presidents-, parlements- en lokale verkiezingen volgens het 
meerpartijenstelsel, die op 14 december 2005 in Tanzania zijn gehouden. De Europese Unie feliciteert: 
de heer Jakaya Kikwete met zijn verkiezing tot president van Tanzania. De Europese Unie ziet uit naar een 
gestructureerde politieke dialoog met de president en zijn regering bestaande uit leden van de CCM 
(Revolutionaire Partij) over de belangrijkste aangelegenheden inzake behoorlijk bestuur, politiek pluralisme, 
armoedebestrijding en economische groei op basis van investeringen, werkgelegenheid en vaardigheden; de 
nationale kiescommissie en de personeelsleden ervan met de professioneel georganiseerde verkiezingen en 
voor de samenstelling van het permanente nationale kiezersregister voor 16 miljoen Tanzanianen, waaraan 
de Europese Unie heeft bijgedragen; de bevolking van Tanzania met haar duidelijke keuze voor democratie 
en met het geduld en de vastberadenheid waarmee velen hun stemrecht hebben uitgeoefend en hun wil 
kenbaar hebben gemaakt. 

De Europese Unie is bezorgd over de politieke polarisatie op Zanzibar, waar opnieuw sprake was van geweld 
en gewag wordt gemaakt van onregelmatigheden bij de verkiezingen. De Europese Unie zal met alle partijen 
samenwerken ter bevordering van verzoening, gebaseerd op dialoog en een daadwerkelijke keuze voor 
democratie, mensenrechten en economische hervorming. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië * en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro 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 en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het 
stabilisatie- en associatieproces. 
 
 

______________________ 
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154/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen in Bolivia 
Brussel, 22 december 2005 

 
De Europese Unie constateert met genoegen dat de verkiezingen in Bolivia vrij en eerlijk zijn verlopen en 
prijst het Boliviaanse volk voor deze prestatie. De EU feliciteert Evo Morales met de voorlopige resultaten, 
die wijzen op een beslissende overwinning. 
 
De EU spreekt er haar vertrouwen over uit dat de politieke en maatschappelijk actoren in Bolivia in de 
verkiezingsresultaten een goede gelegenheid zien om nieuw begrip te kweken voor elkaar en zo te komen tot 
de consensus die nodig is voor de hervormingen die Bolivia nodig heeft. Zoals de Europese Unie in haar 
verklaring van 12 december heeft gesteld, is zij vastbesloten om het streven naar versterking van de 
democratische instellingen en naar vermindering van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting in Bolivia 
te steunen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië * en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, 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 en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deel uitmaken van het stabilisatie- 
en associatieproces. 
 

_______________ 
 

155/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de 
 vredesbesprekingen over Darfur in Abuja 

Brussel, 21 december 2005 
 
De Europese Unie volgt de in Abuja aan de gang zijnde vredesbesprekingen over Darfur, waarvan de 
zevende ronde eind november is begonnen, op de voet. De speciale vertegenwoordiger van de EU voor 
Sudan, Pekka Haavisto, heeft de besprekingen gedurende deze ronde tweemaal bijgewoond, en verscheidene 
lidstaten zijn bij de besprekingen vertegenwoordigd. De EU verheugt zich over de vorderingen die sedert het 
begin van de ronde in de commissie welvaartsdeling zijn gemaakt. Zij is echter ernstig bezorgd over het 
gebrek aan vooruitgang op de andere twee sporen (machtsdeling en veiligheidsregelingen) tijdens de eerste 
tweeëneenhalve week. Dit lijkt te wijten aan een gebrek aan bereidheid van met name de onderhandelaars 
van de SLM/A en de JEM om hierover daadwerkelijk afspraken te maken. Zij juicht de hervatting toe van de 
dialoog tussen de partijen in de commissie machtsdeling op 19 december, en hoopt dat die het begin van 
reële vorderingen zal zijn. Zij dringt er bij alle partijen op aan blijk te geven van hun engagement voor vrede 
in Darfur door zich bij de onderhandelingen positief en flexibel op te stellen, om tot een snelle regeling te 
komen. De EU betuigt opnieuw haar volledige steun voor het door de Afrikaanse Unie geleide 
bemiddelingsteam en prijst dit team voor zijn onverdroten inzet bij deze besprekingen. 
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De EU maakt zich ook ernstig zorgen over de aanhoudende schendingen van de staakt-het-vuren-
overeenkomsten in Darfur. Zij roept alle partijen op, die aanvallen onmiddellijk te staken en zich te 
onthouden van ieder optreden dat de situatie in Darfur en in Tsjaad zou kunnen verergeren. Deze 
aanhoudende bestandsschendingen maken vooruitgang bij de onderhandelingen over veiligheidsregelingen in 
Abuja, en met name de ondertekening van een nieuw, sterker bestand, bijzonder spoedeisend. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, 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 en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

______________________ 
 

 
156/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over 
 de nieuwe grondwet van de Democratische Republiek Congo 

Brussel, 22 december 2005 
 
 
De Europese Unie feliciteert het Congolese volk, de onafhankelijke kiescommissie en MONUC met de 
geslaagde organisatie van een referendum over de nieuwe Congolese grondwet op 18 december 2005. 
Gezien de enorme logistieke problemen hebben de organisatoren een knappe prestatie geleverd en de 
Congolese bevolking heeft daarop schitterend gereageerd door in de meeste delen van het land in groten 
getale en in een positieve en vreedzame sfeer te gaan stemmen. Deze dag was een mijlpaal in de 
geschiedenis van het land, op de weg terug naar democratie.  

De tot nu toe binnengekomen uitslagen geven een krachtige steun voor de ontwerp-grondwet te zien en 
onderstrepen de wens van de Congolese bevolking om de overgang naar een volledig democratische regering 
zo spoedig mogelijk te voltooien. De Europese Unie herhaalt dat zij vastbesloten is hen te helpen bij het 
bereiken van dat doel en spoort, indien de uitslag inderdaad positief uitvalt, de regering van de DRC en de 
nationale vergadering aan om de behandeling en ratificatie van de ontwerp-kieswet in het parlement 
onverwijld te voltooien. 

Hierdoor zal het politieke proces zijn dynamiek behouden en zal de in de algemene en alomvattende 
overeenkomst vastgestelde termijn voor de afronding van de overgang en het houden van de verkiezingen 
vóór 30 juni 2006 kunnen worden gehaald.  
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De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië * en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, 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 en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_________________ 
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NL

 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 

ZITTING VAN 14 EN 15 DECEMBER 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 mevrouw KROES, lid van de Europese Commissie, die een toespraak 
heeft gehouden over de hervorming van de staatssteun voor innovatie in het licht van de Lissabonstrategie. 
 

1. DEMOCRATIE, DIALOOG, DEBAT: HET PLAN "D VOOR EUROPA 
 
SC/026 

• De periode van bezinning en daarna: Plan D voor Democratie, Dialoog en 
Debat 

– Rapporteur: mevrouw van TURNHOUT (diverse werkzaamheden – IE) 
 

– Ref.: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 

– Hoofdpunten: 
 

Het Comité heeft bewust gekozen voor een kort maar doeltreffende antwoord op de mededeling van de 
Europese Commissie. In zijn antwoord presenteert het Comité een klein aantal concrete maatregelen aan 
de hand waarvan het alleen of in samenwerking met andere instellingen een belangrijke bijdrage denkt te 
kunnen leveren aan het ruim opgezette debat dat tijdens de periode van bezinning en daarna zal worden 
gevoerd. De twee belangrijkste boodschappen zijn in dit verband de volgende: enerzijds moet er worden 
geanticipeerd op de bepalingen van het grondwettelijk verdrag inzake het democratisch leven van de Unie 
en moet de participatieve democratie, dankzij de twee aanvullende pijlers, nl. de civiele dialoog en de 
versterking van de Europese sociale dialoog, een tastbare realiteit worden; anderzijds moet ervoor worden 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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gezorgd dat het maatschappelijk middenveld en zijn vertegenwoordigers in het kader van dit ruim 
opgezette debat hun stem kunnen laten horen. 
– Contactpersoon: de heer Westlake 
              (Tel.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 
2. KENNIS, INNOVATIE, CONCURRENTIEVERMOGEN, WERKGELEGENHEID: DE 
LISSABONSTRATEGIE EN DE STAATSSTEUN 
      

 

• Op weg naar de Europese kennismaatschappij – De bijdrage van het 
maatschappelijk middenveld aan de Lissabonstrategie 

− Rapporteur: de heer OLSSON (diverse werkzaamheden – SE) 
− Corapporteurs: BELABED (werknemers - AT) 
          VAN IERSEL (werkgevers – NL) 
 
− Ref.: verkennend advies – EESC 1500/2005 
 
− Hoofdpunten: 
 
 De lidstaten, de Europese Commissie, het Europees Parlement en de nationale parlementen, bedrijven en 

financiële instellingen én het maatschappelijk middenveld moeten zich inzetten voor de totstandkoming 
van een Gemeenschappelijke Europese Kennisruimte die is gericht op alle burgers, organisaties en 
ondernemingen, die is gebaseerd op duidelijk omschreven doelstellingen, benchmarks en tijdschema's, en 
waarin duidelijk wordt aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is.   

 
 De interactie tussen de Gemeenschappelijke Europese Kennisruimte en de interne markt zal een nieuw 

groeipotentieel vrijmaken. De obstakels op de interne markt die de overgang op de kenniseconomie nog 
in de weg staan, moeten dan ook zo spoedig mogelijk worden opgeheven. 

 
 Het vrije verkeer van werknemers, onderzoekers en studenten moet worden gestimuleerd, in combinatie 

met fatsoenlijke lonen en arbeidsomstandigheden. De EU, de lidstaten en de regio's moeten hun openbare 
uitgaven bijsturen door deze weer te richten opgroeibevorderende investeringen. De lidstaten zouden in 
samenwerking met particuliere belanghebbenden een "Nationaal programma voor de bevordering van 
kennis" moeten opzetten, met geld van de EU. 

 
 Het EESC dringt erop aan dat de voorstellen van de Europese Commissie voor de financiële 

vooruitzichten 2007-2013 t.a.v. de financiering van onderzoek, innovatie en onderwijs worden 
gehandhaafd. 

 
 Het EESC dringt er bij ondernemingen, financiële instellingen en particuliere stichtingen op aan meer te 

investeren in de kennismaatschappij. Zij zouden hiertoe fiscale prikkels moeten krijgen. 
 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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 De Europese Commissie zou meer bevoegdheden moeten krijgen om het beleid te sturen en de 
vooruitgang te monitoren. 

 
 Het EESC stelt voor een permanent en structureel debat te lanceren om de besluitvormers op alle niveaus 

te motiveren en de dialoog met de burgers te bevorderen. 
 
 Voor nationale parlementen en sociaal-economische raden is een cruciale rol weggelegd; zij moeten 

derhalve deelnemen aan het debat. Ook de regionale en lokale actoren moeten bij het debat worden 
betrokken.   

 
 De particuliere belanghebbenden zouden hun verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, in de vorm 

van concrete bijdragen en acties. De sociale en civiele dialoog zijn belangrijke instrumenten om het 
beleid op het gebied van levenslang leren, innovatie en technologie verder uit te voeren.   

 
 Een degelijk macro-economisch beleid dat is gefocust op groei en werkgelegenheid, zou de voorwaarden 

moeten scheppen voor de totstandkoming van een kennismaatschappij, en zou prioriteit moeten geven 
aan door de vraag gestuurd beleid voor nieuwe technologieën.   

 
 
 Het EESC herhaalt zijn oproep om een Handvest voor levenslang leren vast te stellen en toe te 
passen op alle niveaus. Hiervoor zou een beroep moeten worden gedaan op zowel overheids- als particuliere 
investeringen alsmede de structuurfondsen. Het werkgelegenheidsbeleid en nieuwe vormen van sociale 
bescherming moeten gunstige voorwaarden scheppen, zodat alle werknemers toegang krijgen tot levenslang 
leren. 
  
 De totstandkoming van industriegebieden, technologieparken en andere innovatieve milieus zou moeten 

worden gestimuleerd. 
 
−  Contactpersoon: de heer Marchlewitz 

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

 

•  Technologieparken en industriële reconversie 
–  Rapporteur: de heer TÓTH (diverse werkzaamheden – HU) 
–  Corapporteur: de heer KUBÍCEK (cat. II – CZ) 
   
− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1494/2005 
 
− Hoofdpunten: 

Het is de bedoeling van dit initiatiefadvies om in het licht van de taken van de Unie de mogelijkheden 
van bedrijvenparken, alsmede hun gemeenschappelijke aspecten in kaart te brengen. Deze infrastructuur 
ten gunste van economische en sociale cohesie verdient bijzondere aandacht tegen de achtergrond van de 
industriële reconversie. 
 

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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De bedrijven-, technologie-, wetenschapsparken en andere structuren met soortgelijke benamingen 
vervullen de rol van innovatiepool en dragen aldus bij tot de uitvoering van prioriteiten die tot de huidige 
fase van de GREB 2005-2008 en de Lissabon-strategie behoren. Met dit advies wil het Europees 
Economisch en Sociaal Comité de samenwerking en ontwikkeling bevorderen tussen gelijksoortige 
instellingen in het Europa van de 15 en in de tien nieuwe lidstaten. Verder wil het Comité de toegang 
verbeteren tot de door de Europese Commissie uitgetrokken steun en tot de door de overige EU-
instellingen voorgestelde financieringsmogelijkheden voor bedrijven-, technologie-, wetenschaps- en 
andere parken in alle lidstaten. 
 
Bedrijvenparken zijn van essentieel belang voor de bevordering van innovatie. Daarom volstaat het niet 
dat bedrijvenparken netwerken vormen die uitsluitend gebaseerd zijn op aspecten die gerelateerd zijn aan 
industrie of landbouw; het wordt steeds noodzakelijker om de intellectuele reserves van universiteiten 
aan te boren, wil men economische uitdagingen aanpakken. 
 
Innovatiecentra en agentschappen voor overdracht van kennis fungeren als brug tussen wetenschap en 
economie door diensten te verlenen (op commerciële of non-profitbasis) aan ondernemingen in een regio 
of land. Zij fungeren eigenlijk als tussenschakel door ondernemingen aan te moedigen en te helpen bij de 
toepassing van onderzoeksresultaten. 
 
Veel wetenschaps- en onderzoeksparken zijn opgericht in gebieden waar zij dienden als grondslag voor 
welvaart en waar zij de wetenschap vele mogelijkheden boden. 
 
Het EESC meent dat de Europese Unie zich in de lidstaten en regio´s moet inzetten voor de oprichting en 
ontwikkeling van bedrijfs- en technologische parken als polen van innovatie. Het gaat erom de volledige 
integratie van oude en nieuwe lidstaten in de uitgebreide interne markt te doen slagen, hetgeen één van 
de essentiële onderdelen is van het nieuwe partnerschap voor groei en ontwikkeling in het kader van de 
vernieuwde Lissabon-strategie. 
 
Volgens het EESC dient er op drie niveaus – Europees, nationaal en regionaal/lokaal – een Europees 
beleid gevoerd te worden voor de praktische ontwikkeling van een netwerk van bedrijfs- en 
technologische parken. 
 
Het Comité verzoekt om samenwerking tussen de lidstaten en de arbeidsbureaus, en in Europa tussen 
degenen die op institutioneel niveau betrokken zijn bij het scheppen van werkgelegenheid, zodat ook de 
parken nieuwe arbeidsplaatsen kunnen creëren door de mogelijkheden van de netwerken aan te grijpen. 
 
Het EESC wijst op het belang om een Europees platform tot stand te brengen voor industriële parken en 
districten als innovatiepolen (Europees platform van innovatiepolen) om gemeenschappelijke strategieën 
en gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van capaciteit uit te werken, en om de 
mentaliteitsomschakeling mogelijk te maken bij vakbonden en beroepsorganisaties in het bedrijfsleven, 
in samenwerking met de relevante actoren uit het maatschappelijk middenveld. 
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− Contact: de heer Liemans 
                   (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 

•  Herstructureringen en werkgelegenheid  
− Rapporteur: de heer ZÖHRER (werknemers – AT) 
− Corapporteur: de heer SOURY–LAVERGNE (cat. I – FR) 

 
− Ref.: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
– Hoofdpunten: 

Het Comité kan zich vinden in de door de Commissie gekozen brede aanpak. Industriële omschakeling en 
het vermogen van betrokkenen om zich daarop in te stellen, vormen cruciale factoren voor het behoud van 
het concurrentievermogen. Succes hangt echter af van maatregelen op sociaal vlak om de gevolgen van de 
omschakeling op te vangen.  
Het Comité deelt op hoofdlijnen de analyse van de Commissie maar wil deze wel uitgediept zien. Toch deelt 
het met name haar mening dat herstructureringen geen synoniem mogen zijn van sociale achteruitgang en 
verlies van economische betekenis, maar juist onderdeel moeten uitmaken van een algemenere strategie ten 
behoeve van groei en werkgelegenheid. 

  
Tevens is het Comité het ermee eens dat de financiële instrumenten in die zin worden bijgesteld zodat zij 
meer dan tot op heden het geval was, worden aangewend ten behoeve van anticipatie op en management 
van herstructureringen. 
 
Verder is het Comité van opvatting dat het er bij het industriebeleid vooral om verdieping van de 
sectorale aanpak gaat. Deze maakt het namelijk mogelijk om op maat gesneden uitgangspunten voor de 
respectieve sectoren te vinden. Verbetering van de voor ondernemingen geldende regelingen vormt een 
essentieel punt dat echter nog concreter en nauwkeuriger moet worden uitgewerkt. Initiatieven op 
technologisch gebied, zoals met name technologieplatformen, acht het Comité één van de beste manieren 
om verbetering in de situatie aan te brengen. Ook dient voor een innovatievriendelijk klimaat te worden 
gezorgd. 
 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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Daarnaast is het de vraag of de huidige instrumenten van het mededingingsbeleid toereikend zijn. Er 
moet bij staatssteun meer naar worden gekeken hoe deze met herstructureringen en verplaatsing van 
productie samenhangt. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het uitbouwen van de sectorale sociale 
dialoog. Het Comité deelt de mening van de Commissie dat de sociale partners dankzij hun 
branchekennis een bijzondere waarschuwingsfunctie kunnen uitoefenen. Dit instrument moet echter niet 
alleen in crisissituaties worden gebruikt. De Europese ondernemingsraden (EOR) spelen bij 
herstructureringen van ondernemingen een belangrijke rol. De raadpleging over de herziening van de 
EOR-richtlijn moet zich dan ook uitstrekken tot de herstructureringen, maar dient ook in een bredere 
context te worden behandeld. 

Daarnaast kan het zich in beginsel vinden in de oprichting van een forum “herstructureringen”. Het forum 
moet zich erop richten, beste praktijken in kaart te brengen en de lokale belemmeringen voor de 
tenuitvoerlegging daarvan (regulering) te onderzoeken. 
 
De Commissie kondigt aan om met een Groenboek over de ontwikkeling van het arbeidsrecht te komen. Juist 
tegen de achtergrond van de herstructureringen moet bij de ontwikkeling van het arbeidsrecht worden 
gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen flexibiliteit en zekerheid. 
 
Ten slotte lijkt de bevordering van de intracommunautaire mobiliteit er enigszins schamel af te komen: de 
Commissie kondigt uitsluitend aan, een voorstel uit te brengen voor een richtlijn betreffende de verbetering 
van de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten. 

 
– Contactpersoon: de heer  Cólera 

                     (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

• Actieplan inzake staatssteun 
− Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 
 
− Ref.: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
− Hoofdpunten: 

 
 Het Comité is er voorstander van om het Europese staatssteunbeleid op basis van een nieuwe, proactieve 

benadering en een nieuw algemeen communautair raamwerk te moderniseren. In dit verband formuleert 
het een aantal concrete aanbevelingen in zijn advies.  

 
– Contact: de heer Pereira dos Santos 
                 (Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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• Concurrentievermogen en innovatie 
– Rapporteur: de heer WELSCHKE (werkgevers – DE) 
– Corapporteur: mevrouw FUSCO (diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Ref.: COM(2005) 121 final – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 
 
− Hoofdpunten: 

In zijn advies dringt het Comité er bij de Commissie op aan om de doelstellingen en de structuur van het 
kaderprogramma overzichtelijker te maken. 
 
Het Comité neemt aan dat de bundeling van tal van programma´s en losstaande maatregelen een 
meerwaarde oplevert. 
 
Het verzoekt de Commissie om duidelijk te maken wat het verband is tussen het kaderprogramma en 
andere verwante, bestaande en toekomstige initiatieven.  
Het Comité zal de uitvoering van het kaderprogramma nauwlettend volgen. Het behoudt zich voor op 
grond van opgedane ervaringen of naar aanleiding van de tussentijdse balans nieuwe aanbevelingen te 
formuleren. 

 
– Contact: de heer Pereira dos Santos 
        (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 
 

• Staatssteun voor innovatie 
− Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 

 
– Ref.: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
− Hoofdpunten: 

Het Comité is ingenomen met het raadplegingsdocument over staatssteun voor innovatie, waarin de 
Commissie zich ten doel stelt criteria vast te leggen voor de toekenning van beter toegespitste steun en de 
regelgeving te vereenvoudigen. 
 
Het ontoereikende concurrentievermogen van Europa is grotendeels te wijten aan de geringe mate van 
innovatie, die vaak bepaald wordt door mislukkingen op de markt. Zonder innovatie zal het de Unie op 
cultureel en economisch gebied slechter vergaan. 
 
Het EESC heeft zich in eerdere adviezen al uitgesproken over vele van de door de Commissie 
opgeworpen vragen. 

 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 

 

104 

Bulletin 16.01.2006 
 

- NL- PE 369.010 

– Contact: de heer Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

3. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING, MET NAME OP 
ENERGIEGEBIED 

     
• Zevende O&TO-kaderprogramma 
− Rapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden – DE) 
− Corapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 

 
− Ref.: COM(2005) 119 final – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Het voorstel van de Commissie om de huidige uitgaven te verhogen en thans bijna 8% van de begroting 
van de Gemeenschap voor deze doelstellingen te bestemmen, is een lovenswaardige en volstrekt 
noodzakelijke eerste stap op de goede weg. 
 
Voorts doet het Comité een beroep op de staatshoofden en regeringsleiders en de Europese industrie om 
ervoor te zorgen dat de 3%-doelstelling zo snel mogelijk gehaald wordt. 
 
Het Comité is verheugd over het voornemen van de Commissie om de administratieve procedures te 
vereenvoudigen en de bijbehorende rompslomp te beperken om zo de doeltreffendheid van de Europese 
onderzoeksprogramma´s te verbeteren. 
 
Het juicht het initiatief van de Commissie toe om het MKB nog meer te betrekken bij het onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatieproces.  
Voor verdere, gedetailleerde opmerkingen en aanbevelingen verwijst het Comité naar het advies. 

– Contact: de heer Pereira dos Santos 
                 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

 

•  Duurzame energiebronnen 
− Rapporteur: mevrouw SIRKEINEN (werkgevers – FI) 

–  Corapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden – DE) 
− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1502/2005 
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− Hoofdpunten: 
 

Duurzame energie is van belang voor Europa's energiemix en het aandeel ervan in de energievoorziening 
en het energieverbruik kan nog sterk kan stijgen. Er is een evenwichtige energiebalans nodig waarin 
vaste brandstoffen, aardgas, kernenergie en duurzame energie elk een rol spelen. Duurzame 
energiebronnen kunnen weliswaar uitgroeien tot een belangrijk bestanddeel van deze energiemix, maar 
het zal voorlopig nog heel lang duren voordat zij zowel in Europa als in de wereld een volwaardig 
alternatief vormen voor fossiele brandstoffen en kernenergie. Veel van de duurzame energiebronnen die 
in Europa worden benut, hebben een fluctuerend karakter. Dit roept vragen op over het eventueel 
versterken van de transmissie en over de operationele aspecten van een continue elektriciteitsvoorziening 
(de totale stroomopwekkingscapaciteit zal niet boven de 15 à 20% uit kunnen komen). 
 
Duurzame energie moet gesubsidieerd worden, omdat veel duurzame technologie zich momenteel nog 
niet staande kan houden op de markt. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de 
ontwikkelingen op de internationale energiemarkten (vooral de stijgende prijzen) en zaken als 
concurrentievermogen, werkgelegenheid of economische groei. Sommige van de huidige nationale 
steunregelingen vallen zeer duur uit. Sommige vormen van duurzame energie, die al dicht tegen de 
marktprijs aan zitten, hebben nauwelijks nog steun nodig. Voortdurend moet daarom bekeken worden of 
subsidies nog wel rendabel, effectief en nodig zijn, dit laatste vooral in het licht van veranderingen op de 
energiemarkten. Van bijzonder belang zijn de gevolgen van het emissiehandelssysteem van de EU. Het 
EESC pleit voor een gemeenschappelijke Europese aanpak om voor meer synergie te zorgen, onnodig 
hoge kosten te vermijden en meer marktstimulansen te geven. 

 
– Contactpersoon: de heer Jantscher 
              (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

 
 
4. VRIJHEID, VEILIGHEID, RECHT 

 

• Haags programma – vrijheid, veiligheid, recht  
− Rapporteur: de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
 

Vijf jaar na "Tampere" zijn de gestelde doelen niet bereikt. De EU is nog altijd geen ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht. Hoewel het Haags Programma minder ambitieus is, bevat het wel zeer belangrijke 
doelstellingen. 
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Verwezenlijking van een echte ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vergt een adequaat evenwicht 
tussen alle drie dimensies. Het Haags Programma schiet op dit punt tekort. De maatregelen die op het 
vlak van veiligheid worden getroffen, moeten de andere waarden - vrijheid en recht – intact laten. 
Volgens het EESC moeten deze maatregelen stoelen op bescherming van de grondrechten die in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het 
Handvest van de grondrechten van de EU zijn vastgelegd. 
 
Het EESC is voor een doeltreffend veiligheidsbeleid dat de burgers volgens het rechtsstaatbeginsel 
beschermt in een vrije en open samenleving, waar de macht van de overheid wordt beperkt door het 
primaat van de wet en het recht. De dag waarop in naam van de strijd tegen het terrorisme buitensporige 
wetten worden ingevoerd waarmee mensenrechten worden opgeofferd aan de veiligheid, behalen de 
terroristen hun eerste overwinning. Het Europese maatschappelijk middenveld dient in dit verband een 
kritische en actieve rol te spelen. 
 
Het EESC vindt dat het burgerschap van de Europese Unie, een actief burgerschap, verder ontwikkeld 
moet worden. 
 

Immigranten en asielzoekers dienen een eerlijke behandeling te krijgen, in overeenstemming met het 
humanitaire recht, het Handvest van de grondrechten en de antidiscriminatiewetgeving. Er moeten 
maatregelen worden getroffen om deze mensen op te vangen en te integreren. 

 
Geen enkele doelstelling van het Haags Programma en het onvoldoende financiële middelen worden 
uitgetrokken. Actieplan kan worden gerealiseerd indien er De Europese Commissie heeft drie 
kaderprogramma's ingediend (april 2005), waarover het EESC advies heeft uitgebracht. 
 

− Contactpersoon: de heer Brombo 
               (Tel.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

•  Veiligheid en bescherming van de vrijheden 
− Rapporteur: de heer CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 

 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC steunt de strijd tegen misdaad en terrorisme voluit en beklemtoont dat de vooruitgang in de 
bestrijding van terrorisme en misdaad in de EU moet worden geconsolideerd. 
Er dient voor doeltreffende samenwerking en coördinatie op het vlak van justitie, politie en 
inlichtingendiensten van de lidstaten gezorgd te worden.  
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In de strijd tegen terrorisme en de georganiseerde misdaad mogen de individuele vrijheden en de 
rechtsstaat evenwel niet worden aangetast. 
 

Met dit kaderprogramma geeft de Commissie invulling aan haar voornemen om in het kader van de 
financiële vooruitzichten voor 2007-2013 een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen. Daarbij 
breidt zij het concept verder uit tot een ruimte van burgerschap, conform « Een bredere opvatting van 
veiligheid ». De meerwaarde van het kaderprogramma ligt in de Europese dimensie ervan, waardoor 
synergie tussen maatregelen op Europees niveau en maatregelen op nationaal niveau tot stand gebracht kan 
worden. 
 

De Commissie streeft ernaar de wettelijke voorschriften en het beheer van de voorgestelde instrumenten 
eenvoudiger te houden en heeft gezorgd voor rationalisering van de financiering, flexibiliteit bij het 
toewijzen van prioriteiten en vergroting van de transparantie. 
 
De Unie moet zich meer gaan toeleggen op de operationele aspecten, met name die van de strijd tegen 
terrorisme, een uiterst gevaarlijke vorm van criminaliteit die zonder dralen aangepakt moet worden. 
 

− Contact: mevrouw Kaniewska 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

5. MAATSCHAPPELIJKE SOLIDARITEIT 
 

• Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) 
 
– Rapporteur: mevrouw HERCZOG (diverse werkzaamheden – HU) 
 
– Ref.: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
− Hoofdpunten: 
• Het Europees Economisch en Sociaal Comité staat volledig achter het programma van het 

Europees Jaar voor gelijke kansen (2007) en de desbetreffende doelstellingen; zowel sociale en 
economische argumenten pleiten voor gelijke kansen voor iedereen.  

 
• Het EESC heeft altijd beklemtoond dat het absoluut noodzakelijk is dat er, met als doel een eind te 

maken aan iedere in artikel 13 vermelde vorm van discriminatie, veel concretere vorderingen 
worden geboekt dan tot nog toe het geval is geweest; om echte veranderingen teweeg te brengen 
zullen een passende evaluatie van de tot dusver geboekte vooruitgang en een follow-up van het 
Europees Jaar van cruciaal belang zijn. 
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• Het EESC is van mening dat aan alle personen die in de EU verblijven, non-discriminatie, gelijke kansen 
en het genot van alle mensenrechten moeten worden gegarandeerd; op het gebied van werkgelegenheid, 
opleiding, onderwijs, sociale bescherming, sociale voordelen en toegang tot goederen en diensten moet 
discriminatie op alle in artikel 13 vermelde gronden verboden zijn, teneinde hiërarchie onder de 
verschillende gronden te vermijden. 

 
• Het EESC wijst andermaal op de noodzaak de niet-gouvernementele organisaties, de minderheden in 

kwestie, de werkgevers in de particuliere en de publieke sector, de actoren uit de zgn. sociale economie, 
de werknemers en de vertegenwoordigers van de regio’s in alle stadia en op alle niveaus bij de 
tenuitvoerlegging te betrekken. 

 
• Het EESC vindt de geplande begroting nogal krap, zeker in verhouding tot de ambities en de behoeften. 

De middelen moeten met de nodige omzichtigheid worden toegekend teneinde te verzekeren dat zij 
toegankelijk zijn voor de eerst betrokkenen. 

 
− Contactpersoon: de heer Torben Bach Nielsen 

           (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
Aandacht voor sociale aspecten bij onderhandelingen over EPA's 
− Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 
− Corapporteur: de heer DANTIN (werknemers – FR) 

 
− Ref.: Verkennend advies – EESC 1497/2005 
 
− Hoofdpunten: 
 
• In het ontwerpadvies worden de volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd: 

 
• De economische partnerschapsovereenkomsten zullen alleen doeltreffend en positief zijn wanneer 

de sociaal-economische actoren deelnemen aan de planning, uitwerking en uitvoering ervan – en 
met name aan de impactstudies – alsmede aan de onderhandelingen over en vaststelling van de 
ermee samenhangende sociale aspecten. 

• De EPA's zijn zowel voor de EU als de wereldeconomie een uitdaging van formaat en zullen later 
dan gepland gerealiseerd worden, 

 
• De eerste, fundamentele stap die moet worden gezet d.m.v. de partnerschapsovereenkomsten is het 
versterken van de regionale organisaties van werknemers, ondernemers, consumenten, organisaties die 
zich inzetten voor gelijke kansen en de vele andere organisaties die bijdragen tot het ontstaan van een 
cultuur en die consensus kweken t.a.v. maatregelen die zijn bedoeld om de menselijke, sociale en 
economische vooruitgang te versnellen. 
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• De EPA-onderhandelingen moeten ook betrekking hebben op de belangrijkste sociale en 
genderkwesties, de ontwikkeling van werkgelegenheidskansen en waarborgen op het gebied van de 
sociale bescherming; al deze kwesties moeten vervolgens een concrete invulling krijgen. 

 
• De verschillen in maatschappelijke organisaties tussen de verschillende landen zouden zich moeten 
vertalen in een indeling in afzonderlijke regio's waarvoor telkens gedifferentieerde EPA's worden 
afgesloten. 
• Het EESC stelt voor regionale comités voor de sociale dialoog op te richten, waarin de sociaal-
economische actoren bijeenkomen om programma's voor sociale ontwikkeling te helpen voorstellen, 
uitwerken, toepassen en evalueren. Het mandaat van deze comités kan o.m. betrekking hebben op de 
economische, sociale en regionale impact van de EPA's. 
• Er zij op gewezen dat het ontwikkelingsniveau van de ACS-landen zeer heterogeen is. Dit vraagt om 
een fikse inspanning van de Commissie, die voor iedere regio enkele specifieke kenmerken moet 
aangeven waarop de aandacht van het maatschappelijk middenveld kan worden gericht. 

 
• Ten slotte, hoewel vrijhandel op zich geen middel tegen honger en armoede is, noch een perfect 

instrument om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen, moet deze in de context van een 
partnerschapsproject worden beschouwd als een van de factoren die het concurrentievermogen 
kunnen bevorderen. 

 
− Contact: mevrouw Baizou  

                     (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

Verbetering van het communautair mechanisme voor civiele bescherming 
− Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (werknemers – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 

 
− Contact : mevrouw Korzinek 

               (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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6. FINANCIËLE DIENSTEN, BELASTINGEN EN HANDEL 

• Financiële diensten 
– Rapporteur: de heer RAVOET (werkgevers – BE) 
 
− Ref.: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC is van oordeel dat deze inventarisatie van tot stand gebrachte en te verwezenlijken financiële 
diensten en producten de EU een gelegenheid biedt om essentiële vooruitgang te boeken voor een 
sterkere Europese economie. 
 
Voor de financiële diensten kan de EU een belangrijke stap op weg naar de Lissabon-doelstellingen 
zetten door een aantal problemen aan te pakken waarop in het advies uitgebreid wordt ingegaan. 
 
Het EESC spreekt zijn krachtige steun uit voor de versterking en intensivering van de structurele dialoog 
met de concurrenten van de EU op het wereldtoneel: de Verenigde Staten, Japan, China en India. 
 

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

  

• Hypothecair krediet 
− Rapporteur: de heer BURANI (werkgevers – IT) 

 
− Ref.: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC kan zich vinden in de doelstellingen die de Commissie voor ogen heeft, maar denkt dat een volledige 
integratie van de woningkredietmarkten in de EU op korte termijn moeilijk realiseerbaar is. In het advies wordt een 
aantal kwesties behandeld, met name wat betreft consumentenbescherming, juridische aspecten, hypothecaire zekerheid 
en financiering van hypothecair krediet. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Klenke 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mai : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

• Rationalisering van vrijstellingen en fraude-bestrijdingsmaatregelen in verband 
met de Zesde BTW-richtlijn 

− Rapporteur: de heer PÁLENÍK (diverse werkzaamheden – SK) 
 
− Ref.: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
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− Hoofdpunten: 

 
Het Comité kan zich vinden in een vereenvoudiging van het BTW-stelsel voor de interne markt, zoals deze 
in lijn ligt met de bepalingen van Commissiemededeling COM(2000) 348 final. 

 
Het maakt opmerkingen over de volgende onderwerpen: rationalisering van vrijstellingen, bestrijding van 
belastingontduiking en –ontwijking, entiteiten, overdracht van ondernemingen, belasting op 
beleggingsgoud, herwaardering van de belastbare waarde op basis van de normale marktwaarde (waarbij 
marktwaarde en significante verschillen nauwkeurig dienen te worden gedefinieerd), uitbreiding van de 
regeling betreffende aftrek van voorbelasting op kapitaalgoederen tot investeringsdiensten en de 
verleggingsregeling als instrument om belastingfraude en –ontwijking te voorkomen. 
 
Onderhavig voorstel is uitvoeringstechnisch reëel en komt tegemoet aan de doelstelling, waarop de 
Commissie zich heeft vastgelegd in haar mededeling aan de Raad en het Europees Parlement van 7 juni 
2000, om een aantal van de vele vrijstellingen van de huidige bepalingen van de Zesde richtlijn te 
rationaliseren. Het is echter wel zo dat een bredere herziening van de BTW-wetgeving en verdergaande 
harmonisatie van fiscale regels veel meer soelaas bieden om het gemeenschappelijk BTW-stelsel 
eenvoudiger en efficiënter te maken. 
 
Volgens het EESC is het voorstel, aangenomen dat het correct en snel genoeg wordt omgezet, een stap in de 
goede richting. Wel stelt het Comité zich op het standpunt dat er verdere initiatieven moeten worden 
genomen om het gemeenschappelijk BTW-stelsel te vereenvoudigen. 
 

− Contact: mevrouw Bedő 
               (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
• Invoer van bier in Finland 
– Rapporteur: de heer BYRNE (werkgevers – IE) 
 
– Ref.: COM(2005) 427 final – 2005/0175 CNS - CESE 1487/2005 
 
– Contact: de heer Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7. VERVOER 
 

• Beveiliging van vervoersmodaliteiten 
− Rapporteur: de heer SIMONS (werkgevers – NL) 

 
− Ref.: Verkennend advies – EESC 1488/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC vestigt in zijn verkennend advies de aandacht op de volgende punten: 

• op het gebied van beveiliging in de inlandvervoersmodaliteiten is naar de opvatting van het Comité 
nog het nodige werk te verrichten, mede vanwege de grote mate van interdependentie die er tussen de 
modaliteiten bestaat en de kwetsbare intermodale op– en overslagpunten; 

• de verantwoordelijkheid voor het treffen van beveiligingsmaatregelen ligt bij de lidstaten die een 
kader dienen te scheppen waarin een aantal minimumstandaarden zijn opgenomen.  Voor de afstemming 
van de te nemen maatregelen zouden de overheden een speciale autoriteit in het leven moeten roepen, 
die tevens de handhaving garandeert; 

• de rol van de Unie is naar de opvatting van het Comité vooral gelegen in de coördinatie van 
maatregelen op communautair en internationaal vlak, terwijl de rol van de nationale en lokale overheden 
meer ligt in het daadwerkelijk nemen van maatregelen, het controleren van de toepassing en het geven 
van voorlichting en het bevorderen van de bewustwording met betrekking tot terrorisme en criminaliteit 
op alle niveaus; 

• de gebruikers van de vervoersmodaliteiten spelen een essentiële rol bij de beveiliging. De reizigers en 
klanten zullen via de voorlichting tot een meer alerte en actieve houding moeten worden bewogen; de 
werknemers in de inlandvervoersmodaliteit zullen een specifieke opleiding moeten krijgen die is 
toegesneden op hun rol in de beveiliging van die modaliteit; 

• de rol van het management van de bedrijven ligt volgens het Comité vooral in het integreren van de 
beveiligingsideeën in de bedrijfsfilosofie en de cultuur van het bedrijf, het ruimte geven aan de 
werknemers om opleidingen te volgen op dit gebied en het ervoor zorgen dat in de managementopleiding 
een onderdeel crisismanagement wordt opgenomen. 
 
Wat de financiering betreft, is het Comité van mening dat: 

− de kosten van de beveiliging tot uitdrukking moeten komen in de prijs van het eindproduct, 
zodat de consument daarvoor betaalt, of via het overheidsbudget uiteindelijk de burger in de 
vorm van belastingbetaling indien de maatregelen worden genomen door de overheid; 

− de verzekeringsmaatschappijen een secundaire rol spelen en dat de hoogte van de premies de 
marktrisico’s moet weerspiegelen; 

− de rol van de Europese Unie als financier vooral moet worden gezocht in de vorm van 
financiering van research, voorlichtings- en bewustwordingsprogramma’s op het onderhavige 
gebied. 
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– Contactpersoon: de heer Lobo  
             (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Voertuigregistratie – SIS II 
− Rapporteur: de heer RANOCCHIARI (werkgevers – IT) 

 
− Ref.: COM(2005) 237 final – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 

 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC is het andermaal met de Commissie eens dat ook nationale instanties die belast zijn met de 
registratie van voertuigen toegang moeten krijgen tot de SIS II-gegevens. Particuliere diensten die belast 
zijn met dezelfde taak moeten informatie kunnen krijgen, mits de bescherming van de gegevens wordt 
gewaarborgd.  
 
Ook moet toegang worden verleend aan lidstaten die het Akkoord van Schengen niet hebben ondertekend 
en dient de samenwerking met Interpol en Europol te worden opgevoerd.  
 

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

 
 

8. VISSERIJSECTOR 
 

• Tenuitvoerlegging gemeenschappelijk visserijbeleid/ financieringsmaatregelen 
− Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 
 
− Ref.: COM(2005) 117 final – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 

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

• Gemengde vennootschappen/Communautaire visserijsector 
− Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 

 
− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1492/2005 

 
− Contact: mevrouw Azzopardi 
                     (Tel.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
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9. VOEDSELVEILIGHEID 
 

• Levensmiddelenhygiënewetgeving en ambachtelijke verwerkende 
bedrijven 

− Rapporteur: de heer RIBBE (diverse werkzaamheden – DE) 
 
− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1489/2005 
 
− Hoofdpunten: 

 
In dit initiatiefadvies zal worden nagegaan welke gevolgen de nieuwe wetgeving inzake hygiëneregels 
voor voedsel van dierlijke oorsprong, die op 1 januari 2006 van kracht wordt (verordeningen EG 
852/2004, EG 853/2204 en 854/2004), kunnen hebben voor kleine ambachtelijke voedselverwerkende 
bedrijven. De nieuwe wetgeving is minder gedetailleerd dan de oude en geeft lokale vergunning 
verlenende instanties meer discretionaire bevoegdheden. Op tal van gebieden heeft dit problemen doen 
rijzen daar de voorschriften door de verschillende overheden op uiteenlopende wijze ten uitvoer worden 
gelegd. De regels worden vaak op stringentere wijze toegepast dan oospronkelijk de bedoeling van de 
wetgever is geweest. 
 
Het Comité kan zich vinden in de flexibiliteit die de nieuwe verordeningen bieden. Het wil er echter wel 
op wijzen dat deze flexibiliteit ook risico's voor met name ambachtelijke levensmiddelenbedrijven 
inhoudt. Ervaringen met de omzetting van deze EG-richtlijnen leren dat er in sommige landen eigenlijk 
sprake is van een verstoring van de markt ten gunste van grote industriële bedrijven. Het EESC zou graag 
zien dat de bevoegde autoriteiten meer naar de eindresultaten kijken (bv. goede hygiënenormen) dan naar 
de middelen om ze te bereiken. 
 
Er bestaat concrete noodzaak om de voorgestelde verordeningen op sommige punten te wijzigen: 

• Ambachtelijk slachten van een individueel dier moet in beginsel worden aangemerkt als een 
"traditioneel procédé". 

• De ruimten die detailhandelaren gebruiken om grote hoeveelheden levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong te bereiden en/of te trancheren alvorens die aan andere detailhandelaren leveren, 
moeten zonder uitzondering onder de werkingssfeer van de Verordening worden gebracht. 

• Wat de inrichting van gebouwen betreft: zelfslachtende ambachtelijke bedrijven hoeven niet per 
se aan te tonen, over stallen te beschikken en ook kan worden volstaan met eenvoudige 
voedings- en drenkinstallaties. 

• Kan worden aangetoond dat er een tijdsinterval tussen slachten en uitsnijden ligt, dan hoeft 
daarvoor geen tweede ruimte te worden aangehouden. 
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• Voor de uitsnijdruimten is geen voorgeschreven koeltemperatuur nodig als het vlees, zoals 
gebruikelijk in ambachtelijke bedrijven, in porties uit de koeling wordt gehaald om uitgesneden 
te worden. 

 

Bovendien roept het Comité ertoe op om een vergelijkende studie te maken van de 
tenuitvoerlegging van de verordening in alle lidstaten die structuurverschillen in het ambachtelijke 
levensmiddelenbedrijf vertonen. Vervolgens dienen op basis van de resultaten van die studie 
voorstellen te worden geformuleerd ter verbetering van de concurrentiepositie van ambachtelijke 
levensmiddelenbedrijven. Daarbij moet vooral ook worden gekeken naar de 
(vervolg)opleidingsmaatregelen voor deze categorie ondernemingen. Tevens moet worden 
nagegaan hoe de Commissie bekendheid aan haar richtsnoeren geeft om ervoor te zorgen dat de 
kleine ondernemingen voldoende geïnformeerd worden over de flexibiliteit van de voor hen 
geldende regelingen. 

 
 
– Contact : mevrouw Korzinek  

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

10. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE 
COMMUNAUTAIRE WETGEVING 

       
  

• Oprichting van EU-agentschappen – ambtstermijnen van voorzitters en 
directeuren 

− Algemeen rapporteur: mevrouw CSER (werknemers – HU) 
 

− Ref.: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 
2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 
2005/0081(COD) –     2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
− Hoofdpunten:   

 
Het EESC is ermee ingenomen dat de Commissie betreffende 18 agentschappen een voorstel tot 
wijziging van de verordeningen van de Raad heeft ingediend ter harmonisatie van de thans uiteenlopende 
regels inzake de benoeming van de directeuren van de Europese agentschappen en inzake de verlenging 
van hun ambtstermijn. 
 

mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu
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Het Comité heeft evenwel een aantal bedenkingen bij met name het feit dat algemeen wordt afgezien van 
een selectieprocedure via officiële bekendmaking van een vergelijkend examen, dat daardoor 
waarschijnlijk niemand uit de tien nieuwe lidstaten de kans zal krijgen benoemd te worden tot directeur, 
uitvoerend directeur, adjunct-directeur of adjunct-uitvoerend directeur van een agentschap, en dat het 
agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging slechts voor een korte mandaatsperiode wordt 
opgericht. 

 
− Contactpersoon: de heer Hick 

                   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
                                                           

 

• Geslachte volwassen runderen - codificatie 
− Rapporteur: de heer ALLEN (diverse werkzaamheden – IE) 

 
– Ref.: COM(2005) 402 final – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 

 
− Contact: mevrouw Pimentel 

                    (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

 
  
 
 
 
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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