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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: 
 
 

05/06 Verstrekking van extra computerapparatuur en-accounts 
 
06/06 Verhuizing persoonlijke bezittingen van leden wier mandaat is beëindigd vóór het  
  einde van een zittingsperiode 
 
08/06 Artikel 21 van de Regeling kosten en vergoedingen van de leden (Terugbetaling van  
  ziektekosten) 
 
09/06 Officieel vergaderrooster 2006 
 

 
 
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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SCHRIFTELIJKE VRAGEN  
      
Stand op 03.03.2006 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

Carl Schlyter Illegale visserij in de Barentszzee P-0377/06 

Carmen Fraga Estévez Verbod op kieuwnetten P-0378/06 

Giusto Catania Omzetting van richtlijn 2003/109/EG betreffende de status 
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen 

P-0379/06 

Robert Kilroy-Silk Niet-terbeschikkingstelling geneesmiddel tegen kanker E-0380/06 

Robert Kilroy-Silk Alzheimerpatiënten - anticholinesterase remmers E-0381/06 

Glyn Ford Overleg Gibraltar E-0382/06 

David Martin Gate Gourmet en financiering in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 

E-0383/06 

Philip Claeys Buitenvervolgingstelling Orhan Pamuk in Turkije, verdere 
stappen 

E-0384/06 

Philip Claeys Buitenvervolgingstelling Orhan Pamuk, verdere stappen E-0385/06 

Paul van Buitenen Toetsing aan de EU-regels van de Nederlandse regeling 
tot afkoop van schade door prijsafspraken in de 
bouwfraudezaak 

E-0386/06 

Erik Meijer Het in een toenemend aantal EU-lidstaten aan potentiële 
verkeersovertreders aanbieden van verzekeringen 
waardoor zij hun boetes niet meer zelf behoeven te 
betalen 

E-0387/06 

Erik Meijer De status en de gelijkberechtiging binnen Israël van de 
Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem en het recht van 
hun kinderen op inschrijving in het bevolkingsregister 

E-0388/06 

Paulo Casaca Gebruik van drijfnetten E-0389/06 

Hélène Goudin Postrichtlijn E-0390/06 

Evangelia Tzampazi Omzetting van een richtlijn in nationaal recht E-0391/06 

Georgios Karatzaferis Steun aan de Grieken in het buitenland E-0392/06 

Georgios Karatzaferis Communautaire steun via de Griekse ontwikkelingswet E-0393/06 

Georgios Karatzaferis BTW-teruggave aan Griekse exportondernemingen E-0394/06 

Georgios Karatzaferis Brief van de heer Meadows aan de Griekse regering in 
verband met het derde communautair bestek voor 
steunverlening 

E-0395/06 
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Georgios Karatzaferis Programma "ORIO" voor werklozen met 
medefinanciering door het Europees Sociaal Fonds 

E-0396/06 

Georgios Karatzaferis Opnamepercentage in Griekenland E-0397/06 

Georgios Karatzaferis Financiële compensatie van de EU voor economische 
migranten 

E-0398/06 

Klaus-Heiner Lehne Vrij verkeer in de EU; verordening inzake vergoedingen 
in Noordrijn-Westfalen, Duitsland 

E-0399/06 

Caroline Lucas Dierentuinen in Bulgarije E-0400/06 

María Salinas García Steunregeling voor verwerkte tomaten P-0401/06 

Czesław Siekierski Definitie van wodka P-0402/06 

Jörg Leichtfried Dierenbescherming - straathonden in Bulgarije P-0403/06 

Bill Newton Dunn Antidumpingprocedure voor veiligheidschoenen E-0404/06 

Bill Newton Dunn Verlies van werkgelegenheid in de Europese Unie door 
invoer van schoenen 

E-0405/06 

Bill Newton Dunn Invoer van schoenen uit China tegen dumpingprijzen E-0406/06 

Bill Newton Dunn Fouten van de Europese schoenindustrie E-0407/06 

Alyn Smith Europese steun voor onderzoek naar borstkanker E-0408/06 

Alyn Smith Europese steun voor onderzoek naar borstkanker E-0409/06 

Maria Matsouka en Stephen 
Hughes 

Uitbuiting van Britse werknemers E-0410/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Geen regelmatig en doeltreffend staatstoezicht op de 
arbeidsomstandigheden in de privé-sector in Bulgarije 

E-0411/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Hervormingen van het decreet op de bestrijding van 
vandalisme door minderjarigen en jongerencriminaliteit in 
Bulgarije 

E-0412/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Omstandigheden in Bulgaarse gevangenissen E-0413/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Bescherming van vluchtelingen en asielzoekers in 
Bulgarije 

E-0414/06 

Robert Kilroy-Silk Steun van Peace-programma voor terroristen in Noord-
Ierland 

E-0415/06 

Bart Staes Vervuiling D'Hoppebos E-0416/06 

José Ribeiro e Castro Oorsprongbenaming voor portwijn E-0417/06 

Hélène Goudin Promotie van Plan D E-0418/06 

Carlos Carnero González Mensenrechten en internet in China E-0419/06 
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Panagiotis Beglitis Besluit van de Israëlische regering inzake de aanleg van 
een tramlijn die het onwettige nederzettingengebied van 
Pisgat Ze'ev in Oost-Jeruzalem moet verbinden met het 
centrum van West-Jeruzalem 

E-0420/06 

Georgios Karatzaferis Energieautonomie in Griekenland E-0421/06 

Dimitrios Papadimoulis Verlenging van de periode voor het sluiten van contracten 
en opname van de middelen van het communautair bestek 
voor steunverlening (CB) 

E-0422/06 

Dimitrios Papadimoulis Artikel 301 van het Turkse strafwetboek E-0423/06 

James Nicholson Aanvallen op christenen in Pakistan E-0424/06 

Joseph Muscat Energie - Marsa-centrale E-0425/06 

Paulo Casaca Onder CITES vallende vogelsoorten E-0426/06 

Paulo Casaca Niet onder CITES vallende vogelsoorten E-0427/06 

Daniel Hannan WTO - preferentiële handelstarieven E-0428/06 

Daniel Hannan Rechtsgrondslag van nieuwe Europese agentschappen E-0429/06 

Marco Pannella Criteria en methode voor de selectie van de leden van de 
Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en 
de nieuwe technologieën (GEE) 

E-0430/06 

Robert Kilroy-Silk Brits tekort P-0431/06 

Toine Manders Fijnstofproblematiek in Nederland P-0432/06 

Pier Panzeri Overheidssubsidie C 38/2004 (ex NN 58/04) - steun ten 
voordele van de firma "Portovesme Srl" 

P-0433/06 

Eluned Morgan Lijst van seksuele delinquenten P-0434/06 

Mary McDonald Omzetting van richtlijnen door de lidstaten P-0435/06 

Erna Hennicot-Schoepges Bijzondere situatie van de kabelexploitanten in 
Luxemburg 

P-0436/06 

Willy Meyer Pleite Niet-naleving door de autonome gemeenschap Andalusië 
(Spanje) van Richtlijn 91/271/EEG inzake de opvang, de 
behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater 

E-0437/06 

Willy Meyer Pleite Niet-naleving door Spaanse steden van de Richtlijnen 
96/62/EG, 1999/30/EG en 2000/69/EG inzake de 
luchtkwaliteit 

E-0438/06 

Robert Kilroy-Silk De PLA en Hamas E-0439/06 

Robert Kilroy-Silk Betaling van losgeld door de Duitse regering E-0440/06 

Caroline Lucas Het illegaal vangen van vogels op Cyprus E-0441/06 
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Robert Kilroy-Silk Uitsluitend Duits op Duitse scholen E-0442/06 

Mary McDonald Beroep wegens ingebrekestelling tegen lidstaten E-0443/06 

Erna Hennicot-Schoepges Van de cultuur een EU-beleid maken E-0444/06 

Erik Meijer Herhaling van een voorstel dat dwingt om overdag 
autoverlichting te laten branden en de verwachte 
negatieve gevolgen voor de veiligheid van fietsers en 
voetgangers 

E-0445/06 

Adam Bielan Illegaal transport van Duits afval naar het Poolse en 
Tsjechische grensgebied 

E-0446/06 

Ilda Figueiredo Communautaire steun aan bedrijven in de streek van 
Braga (Portugal) 

E-0447/06 

Ilda Figueiredo Overeenkomst over de wijnhandel tussen de EU en de VS E-0448/06 

Evangelia Tzampazi en Nikolaos 
Sifunakis 

Vernietiging van een monument van het cultureel erfgoed 
van Griekenland in verband met de aanleg van een 
stuwdam voor een waterkrachtcentrale 

E-0449/06 

Georgios Karatzaferis Onverschilligheid van de Commissie ten aanzien van de 
problemen van anderhalf miljoen Griekse burgers 

E-0450/06 

Eluned Morgan Lijst van plegers van seksuele misdrijven E-0451/06 

Paul van Buitenen Geautomatiseerd testen (computer based testing) door 
EPSO, verantwoordelijkheid van de instellingen, rol van 
de personeelsvertegenwoordiging, evaluatie, audit 

E-0452/06 

Bart Staes Relocatie en jobbehoud binnen de EU E-0453/06 

Bart Staes CITES-bescherming voor en handel in de Afrikaanse 
Wilde Hond - Werking EAZA-dierentuinen 

E-0454/06 

Georgios Karatzaferis Het in omloop zijn in Griekenland van van zieke dieren 
afkomstig vlees 

E-0455/06 

Robert Kilroy-Silk Duitsland en kernwapens E-0456/06 

Cristiana Muscardini Aanhangigmaking van de kwestie Iran bij de VN-
Veiligheidsraad 

E-0457/06 

Karin Riis-Jørgensen Overheidssteun aan publieke ondernemingen P-0458/06 

Raül Romeva i Rueda en María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Moord op Hester van Nierop in Ciudad Juárez (Mexico) E-0459/06 

Raül Romeva i Rueda en María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Moord op Hester van Nierop in Ciudad Juárez (Mexico) E-0460/06 

Markus Pieper EU-steun voor bedrijfsdelokalisaties - Goedkeuring van 
grote projecten 

E-0461/06 
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Hélène Goudin EU-steun aan Jordanië E-0462/06 

Gay Mitchell Mensenrechten in Eritrea E-0463/06 

Caroline Lucas Verbod op de invoer in de EU van in het wild levende 
vogels 

E-0464/06 

David Martin Ethische handel en vereisten inzake etikettering van 
textiel in de EU 

E-0465/06 

Roger Helmer Hernieuwbare energie E-0466/06 

Christofer Fjellner Eventuele gevolgen na het leveren van foutieve informatie 
aan de Commissie 

E-0467/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Standpunt van de Raad ten aanzien van de niet-
openstelling voor het publiek van de dossiers van de 
voormalige totalitaire geheime dienst Darzavna Sigurnost 
in Bulgarije 

E-0468/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Standpunt van de Commissie ten aanzien van de niet-
openstelling voor het publiek van de dossiers van de 
voormalige totalitaire geheime dienst Darzavna Sigurnost 
in Bulgarije 

E-0469/06 

Bairbre de Brún Genetisch gemodificeerde organismen E-0470/06 

Erik Meijer en Kartika Liotard De gevolgen van de stijgende energieprijzen voor 
huishoudelijk kleinverbruik en de mogelijkheden om deze 
kosten te beperken door middel van het lage BTW-tarief 

E-0471/06 

Agnes Schierhuber Project "Financiering van Natura 2000: vademecum en 
workshops" (2005/S 73-070009)  van DG Milieu 

P-0472/06 

Marie-Noëlle Lienemann Overnamebod Arcelor P-0473/06 

Paolo Cirino Pomicino Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen 
(EKBI) 

P-0474/06 

Jules Maaten De gevolgen van de nieuwe Nederlandse wet op 
zorgverzekering 

P-0475/06 

Bogdan Klich Ongerustheid over de aanbesteding van een 
informatieprogramma voor Wit-Rusland 

P-0476/06 

Jörg Leichtfried Concordaat / Conformiteit met de wetgeving van de 
Europese Gemeenschap 

E-0477/06 

Markus Ferber EU-steun voor de financiering van de Palestijnse 
Autoriteit 

E-0478/06 

Mary McDonald Werknemers en vakbondsrechten E-0479/06 

Mary McDonald Richtlijn over patiëntenmobiliteit E-0480/06 
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Mary McDonald Verkiezingen in Palestina E-0481/06 

Antoine Duquesne Tenuitvoerlegging door België van de zesde BTW-
richtlijn met betrekking tot paramedische beroepen 

E-0482/06 

Erik Meijer Het project 'Arvand Free Zone' in aan Irak grenzend 
gebied in het zuidwesten van Iran en op verdrijving 
gericht staatsgeweld tegen de overwegend Arabische 
bevolking 

E-0483/06 

Erik Meijer De snelle ontwikkeling van de Roemeense hoofdstad 
Boekarest tot ecologisch rampgebied waar mensen als 
gevolg van verwaarlozing niet meer gezond kunnen leven 

E-0484/06 

Philip Claeys Europese steun voor "Snow Games" E-0485/06 

Ilda Figueiredo Spoorverbinding Porto/Vigo E-0486/06 

Cecilia Malmström Illegale visserij in de EU E-0487/06 

Roger Helmer Pensioenen P-0488/06 

Georgios Karatzaferis Weglating van feta van Kefalonia uit de lijst van 
producten met een beschermde oorsprongsbenaming 

E-0489/06 

Georgios Karatzaferis Opname van communautaire middelen in Griekenland E-0490/06 

Georgios Karatzaferis Beschuldigingen in de Griekse pers over inmenging van 
politici in de goedkeuring van investeringsprojecten 

E-0491/06 

Georgios Karatzaferis Levenskwaliteit in Athene en Thessaloniki E-0492/06 

Roger Helmer Publicatie getiteld "Let's Explore Europe" E-0493/06 

Roberta Angelilli Gegevens en statistieken over namaakproducten uit China 
die aan de EU-grenzen in beslag zijn genomen 

E-0494/06 

Henrik Lax Beperking van informatieverspreiding via het internet E-0495/06 

Libor Rouček Oostenrijks-Tsjechische grens - belemmering van het vrije 
verkeer van goederen en personen 

P-0496/06 

Jan Březina Blokkering van de Tsjechisch-Oostenrijkse grensovergang 
Wullowitz/Dolní Dvořištĕ 

P-0497/06 

Frank Vanhecke Wallonië en de Europese structuurfondsen P-0498/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europees Visserijagentschap E-0499/06 

Jens-Peter Bonde Vraag nr. E-4515/05 E-0500/06 

Jens-Peter Bonde Declareren van geschenken E-0501/06 

Georgios Papastamkos Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
landen van de Samenwerkingsraad van de Golf 

E-0502/06 

Manolis Mavrommatis Overheidsopdrachten en Europese organisaties E-0503/06 
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Georgios Karatzaferis Fouten in een Commissiedocument over de FYROM E-0504/06 

Ashley Mote Vaststelling van de olieprijs in euro E-0505/06 

Robert Kilroy-Silk Arabische boycot van Denemarken E-0506/06 

Robert Kilroy-Silk Het bod van Mittal op Arcelor E-0507/06 

Robert Kilroy-Silk Financiële steun aan Sinn Fein en IRA-terroristen E-0508/06 

Michael Nattrass Richtlijn 1999/62/EG E-0509/06 

Toine Manders Vergunningverlening kansspelen E-0510/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Ali Salem Tamek, Saharaans activist E-0511/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Ali Salem Tamek, Saharaans activist E-0512/06 

Rosa Miguélez Ramos Bevordering van biomassa-energie E-0513/06 

Antolín Sánchez Presedo Samenwerking met Turkije bij de bestrijding van aviaire 
influenza 

E-0514/06 

Georgios Karatzaferis Informatiemaatschappij E-0515/06 

Josu Ortuondo Larrea Programma Daphne II 2004-2008 P-0516/06 

Erna Hennicot-Schoepges Europese agentschappen en structuren in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling 

P-0517/06 

Mia De Vits Liberalisering van de elektriciteitsmarkt P-0518/06 

Dimitrios Papadimoulis Controles in de diervoedersector P-0519/06 

Duarte Freitas Visserij-overeenkomst EU-Marokko P-0520/06 

Mary McDonald en anderen Meertaligheid E-0521/06 

David Martin Anti-dumping-onderzoek naar plastieken zakken en tassen 
uit China, Maleisië en Thailand 

E-0522/06 

Jean-Marie Cavada Coördinatie van de strijd tegen drugs E-0523/06 

Vittorio Agnoletto Voortdurende moordpartijen in de Colombiaanse 
gemeenschappen 

P-0524/06 

Guy Bono Overnamebod op Arcelor P-0525/06 

Paulo Casaca Afstand van vordering van 57.761.250 euro door de 
Europese Commissie 

P-0526/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sanitaire controles op de import van levensmiddelen in de 
EU 

E-0527/06 

David Hammerstein Mintz Toeristisch skicomplex van Sierra de Béjar E-0528/06 

Dimitrios Papadimoulis Installatie van aardoliereservoirs in de lagune van Vasova 
in het departement Kavala 

E-0529/06 
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Yiannakis Matsis Levensvatbaarheid van de Cypriotische 
luchtvaartmaatschappij - besluit van de Commissie 

E-0530/06 

Yiannakis Matsis Commissaris Rehn over de verplichtingen van Turkije E-0531/06 

Georgios Karatzaferis Dood van een werknemer in de prefectuur van 
Thessaloniki 

E-0532/06 

Robert Kilroy-Silk Jeugdwerkloosheid in Frankrijk E-0533/06 

Marie-Line Reynaud Alcohol en mededeling van de Commissie E-0534/06 

Marie-Line Reynaud GGO's en gezondheid E-0535/06 

Vittorio Agnoletto Voortdurende moordpartijen in de Colombiaanse 
gemeenschappen 

E-0536/06 

Bart Staes Plaatsing dodehoekspiegel bij bestaande voertuigen E-0537/06 

Bart Staes Verkoop te assembleren fietsen E-0538/06 

Bart Staes Veiligheid fietsers na aanrijding met motorvoertuig E-0539/06 

Erik Meijer Het stellen van prioriteiten bij de verdeling van middelen 
voor wederopbouw in de Westelijke Balkan over 
onderwijs, infrastructuur, leefomgeving en 
overheidshervorming 

E-0540/06 

Katerina Batzeli Tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO's) 

P-0541/06 

Caroline Lucas Tests op giftige stoffen in schelpdieren P-0542/06 

Robert Kilroy-Silk Arabische boycot E-0543/06 

Richard Ashworth "Operation Stack" in het VK P-0544/06 

Robert Evans Instapweigering P-0545/06 

Sahra Wagenknecht Beschikking van de Commissie van 18.2.2004 over 
herstructureringssteun; voorwaarde dat de 
Bankgesellschaft Berlin AG voor eind 2007 wordt 
verkocht 

P-0546/06 

Stavros Lambrinidis Onthullingen inzake het afluisteren van 
telefoongesprekken van politici en ondernemers in 
Griekenland 

P-0547/06 

Matteo Salvini Bedreiging van de vrijheid van meningsuiting naar 
aanleiding van de publicatie van satirische cartoons over 
de Islam 

P-0548/06 

Luisa Morgantini Onderzoek OLAF bij de NGO "Movimondo" P-0549/06 

Luca Romagnoli Wetsvoorstel 6229 van de Italiaanse kamer van 
afgevaardigden 

P-0550/06 
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Czesław Siekierski De Poolse markt voor melk P-0551/06 

Glyn Ford Sluiting van de Thales Optronics-fabriek in Taunton P-0552/06 

Glenys Kinnock Verspreiding van de Buruli-zweer in Ivoorkust P-0553/06 

Antonio Masip Hidalgo Openbaar overnamebod van Mittal Steel op Arcelor E-0554/06 

Salvador Garriga Polledo Toekomst van de staalsector in Europa E-0555/06 

María Valenciano Martínez-Orozco 
en Carlos Carnero González 

Bedreiging van de fundamentele vrijheden door 
fundamentalisten na de publicatie van cartoons over de 
profeet Mohammed 

E-0556/06 

Stavros Lambrinidis Onthullingen inzake het afluisteren van 
telefoongesprekken van politici en ondernemers in 
Griekenland 

E-0557/06 

Stavros Arnaoutakis Visserij en veranderingen in het Middellandse-Zeebekken E-0558/06 

Caroline Lucas en Raül Romeva i 
Rueda 

Visserij in de westelijke Sahara E-0559/06 

Caroline Lucas en Raül Romeva i 
Rueda 

Visserij in de westelijke Sahara E-0560/06 

Caroline Lucas Gebruik van dierproeven voor farmaceutische producten E-0561/06 

Thijs Berman en Jan Mulder Dierenwelzijn in de WTO E-0562/06 

Neil Parish Actieplan voor vereenvoudiging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 

E-0563/06 

Neil Parish Actieplan ter vereenvoudiging van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

E-0564/06 

Neil Parish Actieplan ter vereenvoudiging van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

E-0565/06 

Eija-Riitta Korhola Rol van bossen bij mitigatie van klimaatverandering E-0566/06 

Matteo Salvini Bedreiging van de vrijheid van meningsuiting naar 
aanleiding van de publicatie van spotprenten over de 
Islam 

E-0567/06 

Luca Romagnoli Benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de 
Bank voor Internationale Betalingen: belangenconflicten, 
onafhankelijkheid en representativiteit 

E-0568/06 

Luca Romagnoli Enkelvoudig programmeringsdocument, doelstelling 2, 
2000-2006, maatregel 3.2.2: aanbestedingen en 
toekenning van subsidies in Friuli-Venezia Giulia 

E-0569/06 
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Erik Meijer Het herhaaldelijk toepassen van op verdrijving gericht 
staatsgeweld tegen de overwegend Arabische bevolking 
van Khuzestan en de stad Ahwaz in het zuidwesten van 
Iran 

E-0570/06 

Erik Meijer Het systeem FIES in Spanje voor extreme isolatie van 
gevangenen en mogelijkheden tot verbetering van 
mensenrechten aan de hand van alternatieven in andere 
lidstaten 

E-0571/06 

Lapo Pistelli Europese scholen in Brussel P-0572/06 

Paul van Buitenen Arbeidscontractanten, resultaat van de bureaus wat betreft 
vermindering van het aantal vaste posten, sociale 
verantwoordelijkheid van de Commissie 

E-0573/06 

Paul van Buitenen Algemeen vergelijkende onderzoeken voor vertalers 
EUR-10, discriminatie in verband met het aantal 
kandidaten dat in aanmerking komt voor correctie van hun 
schriftelijk examen 

E-0574/06 

Paul van Buitenen E-Commissie, parallelle persoonsdossiers, niet te traceren 
informatie, inbreuk op de arbeidswetgeving 

E-0575/06 

Mario Mauro EG-merk E-0576/06 

Georgios Karatzaferis Aantasting van het milieu in Griekenland E-0577/06 

Giovanni Procacci Afvalbeheer P-0578/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Rel rondom Deense cartoons P-0579/06 

Bart Staes Gebruik van biologische screeningstest als 
standaardmethode voor de grootschalige screening van 
veevoer en voedsel op de aanwezigheid van 
dioxineachtige stoffen 

P-0580/06 

Henrik Lax Rol van de EU in het spotprentenconflict P-0581/06 

Jules Maaten Klacht Nederlands bedrijfsleven over oneerlijke 
concurrentie 

P-0582/06 

Dimitrios Papadimoulis Indiening van aanvragen voor vrijstelling van de 'n+2'-
regeling 

E-0583/06 

Konstantinos Hatzidakis Schuldenlast van huishoudens en bedrijven in Griekenland E-0584/06 

Marco Pannella Schending van de vrijheid van vereniging en repressie van 
de NGO's in Oezbekistan 

E-0585/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Rel rondom Deense cartoons E-0586/06 

Werner Langen Handel in zuivel tussen Spanje en Frankrijk P-0587/06 

Enrico Letta Europese School Brussel IV P-0588/06 
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Raül Romeva i Rueda Racisme in het voetbal E-0589/06 

Daniel Caspary WTO-lidmaatschap en handelsovereenkomst met Saudi-
Arabië 

E-0590/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitisme en rassenhaat in Turkije E-0591/06 

Robert Kilroy-Silk Spotprenten en moslims E-0592/06 

Robert Kilroy-Silk Afgewezen asielzoekers E-0593/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven en 
Cem Özdemir 

Ondertekening en ratificatie door Bulgarije van het 
Europees Handvest voor de regionale of minderheidstalen 

E-0594/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven en 
Cem Özdemir 

Ratificatie van het Europees Verdrag inzake het 
staatsburgerschap 

E-0595/06 

Caroline Lucas Herziening beleid inzake de import in de EU van in het 
wild levende vogels 

E-0596/06 

Sajjad Karim Cumbria - Nationaal Strategisch Referentiekader P-0597/06 

Andrzej Szejna Herziening van het vennootschapsrecht P-0598/06 

Charles Tannock en Simon 
Coveney 

Beschuldigingen dat de "Laogai" (Chinese dwangarbeid- 
en heropvoedingskampen) goederen naar de EU 
exporteren 

E-0599/06 

Charles Tannock en Simon 
Coveney 

Beschuldigingen dat de "Laogai" (Chinese dwangarbeid- 
en heropvoedingskampen) goederen naar de EU 
exporteren 

E-0600/06 

Neil Parish Vereenvoudiging van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

E-0601/06 

Daniel Hannan Standaardisering van de vereisten voor identiteitskaarten E-0602/06 

Barbara Kudrycka Kritische kanttekeningen bij de aanbesteding van het 
maken van mediaprogramma's voor Wit-Rusland 

P-0603/06 

Íñigo Méndez de Vigo Voorzitterschap van de Unie E-0604/06 

Íñigo Méndez de Vigo Voorzitterschap van de Unie E-0605/06 

Markus Pieper erplaatsing van het bedrijf GLORIA GmbH E-0606/06 

Lissy Gröner Subsidie en werknemersrechten bij de verplaatsing van de 
AEG-fabriek in Nürnberg (Duitsland) naar Polen 

P-0607/06 

Raül Romeva i Rueda Verbod van verspreiding van een editie van een Spaanse 
krant in Marokko 

E-0608/06 

Raül Romeva i Rueda Verbod van verspreiding van een editie van een Spaanse 
krant in Marokko 

E-0609/06 

Dimitrios Papadimoulis Spotprenten over Mohamed en culturele crisis E-0610/06 
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Duarte Freitas Niet-naleving van de Europese regelgeving inzake 
cabotage in het zeevervoer 

E-0611/06 

Kathalijne Buitenweg Uitspraken van de woordvoerder van de Europese 
Commissie betreffende de spotprenten in Deense krant 

P-0612/06 

Gay Mitchell Navelstrengonderzoek P-0613/06 

Adam Gierek Oneerlijke concurrentie in de aluminiumsector P-0614/06 

Konstantinos Hatzidakis Omvang van de corruptie in de openbare sector van de 
EU-lidstaten 

E-0615/06 

Daniel Hannan Verbod op Brits rundvlees in Frankrijk E-0616/06 

Erik Meijer Internationale aandacht voor de ramp die ontstaat rondom 
Mangagoy op het Filippijnse eiland Mindanao waar het 
bedrijf PICOP het leven van de bewoners ernstig bedreigt 

E-0617/06 

Erik Meijer Belemmeringen voor verdere uitbreiding van de EU als 
gevolg van de toenemende verontrusting over arbeid van 
nieuwkomers in oude lidstaten onder slechte voorwaarden 

E-0618/06 

Bernat Joan i Marí Albufera de Mallorca E-0619/06 

Christopher Heaton-Harris Groenboek hypothecair krediet E-0620/06 

Christopher Heaton-Harris Waterinitiatief Europese Unie E-0621/06 

Astrid Lulling Misbruik van een traditionele vermelding E-0622/06 

Raül Romeva i Rueda Fabio Capello verdedigt het Franco-regime E-0623/06 

Graham Watson Werken in Europa door personen ouder dan 60 jaar - 
gezamenlijke luchtvaartverordeningen 

E-0624/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Nationale Raad voor samenwerking op het gebied van 
etnische en demografische kwesties in Bulgarije 

E-0625/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Het kopen van Roma-stemmen: een signaal dat het 
noodzakelijk is de Kieswet aan te passen 

E-0626/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Noodzakelijke aanpassing van de Bulgaarse Wet 
betreffende de bodemschatten 

E-0627/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Regeringscentrum voor schoolintegratie van kinderen en 
studenten van etnische minderheden in Bulgarije nog niet 
operationeel 

E-0628/06 

Bairbre de Brún Biobrandstoffen E-0629/06 

Bairbre de Brún Milieueffectbeoordelingen E-0630/06 

Bairbre de Brún Het Waterinitiatief van de Europese Unie E-0631/06 

Charles Tannock Vervolging van Christenen in India E-0632/06 
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Albert Maat Excretienormen bij de uitvoering van de nitraatrichtlijn E-0633/06 

Sérgio Marques Ontwikkelingsstrategie voor de ultraperifere gebieden P-0634/06 

Willy Meyer Pleite Verdwenen en vermoorde vrouwen in Ciudad Juárez 
(Mexico) 

P-0635/06 

Arūnas Degutis Uitvoering van de criteria van de Schengen-
overeenkomsten 

P-0636/06 

Georgios Papastamkos Verontreiniging van de Axios-rivier E-0637/06 

Dimitrios Papadimoulis Plaka-brug en waterkrachtcentrale in Arachtos E-0638/06 

Robert Kilroy-Silk Aan de burgers van het VK ontzegd democratisch 
stemrecht 

E-0639/06 

Robert Kilroy-Silk Iran en de nazi's E-0640/06 

Robert Kilroy-Silk Demonstraties van Arabieren tegen het Westen E-0641/06 

Robert Kilroy-Silk Aan de voorzitter van de Commissie E-0642/06 

Robert Kilroy-Silk Radicale islam en westerse waarden E-0643/06 

Robert Kilroy-Silk Drugsverslaafde kinderen E-0644/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Misbruik van kredieten speciaal pretoetredingsprogramma 
op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling(SAPARD) in Bulgarije. 

E-0645/06 

Jean-Claude Fruteau Handelsconflict over oploskoffie - Handelspreferenties E-0646/06 

Philip Claeys Moord op katholieke priester in Turkije E-0647/06 

Philip Claeys Moord op katholieke priester in Turkije E-0648/06 

Philip Claeys Verklaringen Turkse minister over Deense Mohammed-
cartoons 

E-0649/06 

Philip Claeys Verklaringen Turkse minister over Deense Mohammed-
cartoons 

E-0650/06 

Philip Claeys Proces tegen vijf Turkse journalisten op basis van artikel 
301 

E-0651/06 

Charlotte Cederschiöld EVRM en bewaren van gegevens P-0652/06 

Claude Turmes Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) P-0653/06 

Willy Meyer Pleite Veto van de Verenigde Staten  over het contract van de 
Spaanse onderneming CASA-EADS met Venezuela 

E-0654/06 

Herbert Bösch Oneerlijke concurrentie bij de aanbestedingsprocedure 
voor MEDSTAT II Partij 2 (Regionaal programma voor 
statistiek in het Middellandse-Zeegebied, Fase II) 

E-0655/06 
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Charles Tannock Aanhoudend geweld tegen Chaldeeuwse, Assyrische en 
Syrische christenen in Irak 

E-0656/06 

Christopher Heaton-Harris Antidumpingonderzoek veiligheidsschoenen E-0657/06 

Christopher Heaton-Harris Antidumpingonderzoek veiligheidsschoenen E-0658/06 

Christopher Heaton-Harris Antidumpingonderzoek veiligheidsschoenen E-0659/06 

Charlotte Cederschiöld Bewaring van gegevens volgens de Europese Conventie 
van de rechten van de mens 

E-0660/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Wetgevende maatregelen in Bulgarije voor de uitvoering 
van het actieplan verdovende middelen 2005-2008 

E-0661/06 

Sharon Bowles Subsidies voor regionaal beleid E-0662/06 

Sharon Bowles Kosten van mobiele telefonie E-0663/06 

Eija-Riitta Korhola Het voldoen aan de voorwaarden voor de verkrijging van 
EU-landbouwsubsidies van bepaalde Spaanse 
broeikasplantages 

E-0664/06 

Jonas Sjöstedt Aanhoudende problemen in Roemenië E-0665/06 

Nikolaos Sifunakis Vertragingen bij de opname en de aanbesteding van het 
project voor de verbetering van de  Nationale Weg 36 
tussen Mytilini en Kalloni op het Griekse eiland Lesbos in 
het kader van het derde communautair bestek voor 
steunverlening 

P-0666/06 

Georgios Karatzaferis Moord op een katholieke priester in Turkije E-0667/06 

Péter Olajos Protocol inzake de verantwoordelijkheid voor 
grensoverschrijdende waterverontreiniging 

E-0668/06 

Andreas Mölzer Genmodificatie P-0669/06 

Jean-Claude Martinez Dramatische situatie van de wijnbouwers in Europa P-0670/06 

Cem Özdemir Leidraad voor de toetsing van verzoeken tot naturalisatie 
in Baden-Württemberg 

P-0671/06 

David Hammerstein Mintz Aardgasleiding in Coll d'en Rabassa E-0672/06 

Renate Sommer EU-middelen voor hulp bij rampen in Bulgarije E-0673/06 

Jean-Claude Martinez Dramatische situatie van de wijnbouwers in Europa E-0674/06 

Marco Pannella Deportatie naar Laos van 26 jongeren van het Hmong-
volk door de Thaise politie 

E-0675/06 

Pasqualina Napoletano en Guido 
Sacconi 

Het houden van wilde dieren in dierentuinen E-0676/06 
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Erik Meijer Toenemende concurrentie op het gebied van 
ondernemingsbelastingen tussen Zwitserse kantons en de 
gevolgen voor afspraken tussen de Europese Unie en 
Zwitserland 

E-0677/06 

Ian Hudghton Pensioenregeling van de lokale overheid in Schotland P-0678/06 

Anne Ferreira Beoordeling GGO's en GGO-vrije zones P-0679/06 

David Hammerstein Mintz Verbinding Fuensanta-Taibilla E-0680/06 

Erik Meijer Belemmering door EU-regelgeving van openbaarheid en 
extern onderzoek naar de rol van De Nederlandsche Bank 
bij het faillissement van de bank Van der Hoop 

E-0681/06 

Henrik Lax Uniforme regeling voor speciale transporten per 
vrachtauto binnen de EU 

E-0682/06 

Robert Kilroy-Silk Open markt E-0683/06 

Robert Kilroy-Silk Natura-beschermingswetten E-0684/06 

Robert Kilroy-Silk Spotprenten over Mohammed en de Arabische 
handelsboycot 

E-0685/06 

Marie-Noëlle Lienemann Voogdij over de kinderen in geval van echtscheiding van 
binationale koppels 

E-0686/06 

Karin Resetarits Uniforme toelatingsregeling voor geneesmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen 

E-0687/06 

Karin Resetarits Fair Trade E-0688/06 

Karin Resetarits Uniform kentekenbewijs/uniforme 
conformiteitsverklaring 

E-0689/06 

Karin Resetarits E-commerce E-0690/06 

Karin Resetarits Publieke televisiezenders E-0691/06 

Silvana Koch-Mehrin Financiële vooruitzichten - structuurmiddelen, BTW-
eigenmiddelen, onderzoek 

E-0692/06 

Silvana Koch-Mehrin Financiële vooruitzichten - algemeen, nettobetalerpositie E-0693/06 

Proinsias De Rossa Introductie in het milieu van koolzaad GT73 E-0694/06 

Proinsias De Rossa Raadpleging van het wetenschappelijk comité van de EU 
inzake GGO's 

E-0695/06 

Proinsias De Rossa Commissieaanpak van Sellafield E-0696/06 

Proinsias De Rossa Marktvoering van GGO's E-0697/06 

Proinsias De Rossa Vrijwaringsclausule inzake het opzettelijk in het milieu 
brengen van GGO's 

E-0698/06 
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Proinsias De Rossa Onderzoek van de Commissie naar de gevolgen van 
lawaai voor kinderen 

E-0699/06 

Proinsias De Rossa Rusttijden en EG-wetgeving inzake werktijden E-0700/06 

Proinsias De Rossa Permanente opslag van radioactief afval afkomstig van de 
Atomic Weapons Establishments (VK) 

E-0701/06 

Proinsias De Rossa Spier- en skeletaandoeningen in de landbouw E-0702/06 

Ilda Figueiredo Werknemersrechten in Nederland E-0703/06 

Gerardo Galeote Quecedo Brandpreventie P-0704/06 

Bart Staes De Commissie en een milieuvriendelijk gebouwenbeleid E-0705/06 

Claude Moraes Reisverbod Tamil Tigers E-0706/06 

Koenraad Dillen Boycot Denemarken tengevolge cartoonrel - Firma 
Carrefour versus Denemarken 

E-0707/06 

Koenraad Dillen Boycot Deense economie tengevolge cartoonrel E-0708/06 

Philip Bradbourn Deregulering mondiale distributiesystemen 
luchtvaartmaatschappijen 

P-0709/06 

Carmen Fraga Estévez Doel van het "Deepnet"-verslag E-0710/06 

Carmen Fraga Estévez Soorten waarvoor het "Deepnet"-verslag geldt E-0711/06 

Carmen Fraga Estévez Conclusies van het "Deepnet"-verslag E-0712/06 

Horst Schnellhardt Verslag over de toepassing van de 
tabaksproductenrichtlijn (COM(2005)0339) 

E-0713/06 

Claude Moraes Palestijnse scholieren die in de nabijheid van Israëlische 
nederzettingen wonen 

E-0714/06 

Marco Pannella Situatie van de mensenrechten in China. Vervolging van 
christenen en van Falun Gong-aanhangers 

E-0715/06 

Marco Pannella Situatie van de mensenrechten in China. Vervolging van 
christenen en van Falun Gong-aanhangers 

E-0716/06 

Bart Staes Verlaagd BTW-tarief arbeidsintensieve diensten E-0717/06 

Bart Staes Gebouwen van de Europese instellingen en aanverwante 
actoren 

E-0718/06 

Bart Staes Gebouwen van de Europese instellingen en aanverwante 
actoren 

E-0719/06 

Erik Meijer Gevolgen van een arrest van het Europees Hof van Justitie 
over milieurecht voor een van de tot nu toe geldende 
interpretatie afwijkende invloed van de EU op nationaal 
strafrecht 

E-0720/06 
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Erik Meijer Bescherming van spoor-, tram- en metrobedrijven tegen 
vertraagde en kwalitatief slechte leveranties van 
voertuigen als gevolg van de toegenomen concentratie en 
concurrentie 

E-0721/06 

Dimitrios Papadimoulis Afluisteren van telefoons in Griekenland E-0722/06 

Dimitrios Papadimoulis Afluisteren van telefoons in Griekenland E-0723/06 

Charles Tannock en anderen Falen van de rechtsstaat in Moldavië E-0724/06 

Charles Tannock en anderen Falen van de rechtsstaat in Moldavië E-0725/06 

Robert Kilroy-Silk Vrijheid van meningsuiting en voorgestelde gedragscode 
voor de pers 

E-0726/06 

Giovanni Pittella Bescherming van vrachtwagenchauffeurs in Italië E-0727/06 

Luisa Rudi Ubeda ICT-lessen en -leraren in Spanje E-0728/06 

Mogens Camre Gelijktijdig verdedigen van religieus bijgeloof en 
mensenrechten? 

E-0729/06 

Mogens Camre EU-steun aan Palestijns zelfbestuur E-0730/06 

Mogens Camre Overtreding door leden van de WTO van de voorschriften 
van deze organisatie 

E-0731/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bevordering van de culturele dialoog tussen de EU en de 
Arabische landen 

E-0732/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bevordering van de culturele dialoog tussen de EU en de 
Arabische landen 

E-0733/06 

Dimitrios Papadimoulis Installatie van aardoliereservoirs in Soeda in het 
departement Chania 

E-0734/06 

Alyn Smith Gereduceerde vliegprijzen voor vluchten van en naar de 
Schotse eilandgemeenschappen 

E-0735/06 

Alyn Smith Vliegprijzen voor de Schotse hooglanden en eilanden E-0736/06 

Alyn Smith Lagere vliegprijzen voor de Schotse hooglanden en 
eilanden 

E-0737/06 

Alyn Smith Collectieve overheidsopdrachten E-0738/06 

Alyn Smith Regels voor overheidsopdrachten en steun voor het MKB E-0739/06 

Alyn Smith Maatregelen van EU-lidstaten ter ondersteuning van het 
MKB bij overheidsopdrachten 

E-0740/06 

Alyn Smith Streefcijfers voor het aantal overheidsopdrachten en het 
MKB 

E-0741/06 
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Alyn Smith Gevolgen voor de volksgezondheid van gebruik van 
verarmd uranium 

E-0742/06 

Alyn Smith Energie uit biomassa E-0743/06 

Eluned Morgan Toetreding van Bulgarije en Roemenië E-0744/06 

Czesław Siekierski Invoerrechten op aluminium dat wordt ingevoerd in de 
Europese Unie 

E-0745/06 

Patrizia Toia Recht van Europese burgers om arbeidsperioden die 
gelden voor het verkrijgen van een pensioen te cumuleren: 
het geval van de Italiaanse grensarbeiders in Ligurië 

P-0746/06 

Klaus-Heiner Lehne Begrenzing van eigen en vreemd kapitaal conform IAS-32 
(internationale standaarden voor jaarrekeningen) bij een 
personenvennootschap 

E-0747/06 

Georgios Karatzaferis Imitatie van nummerborden en euromunten door Turkije E-0748/06 

Georgios Karatzaferis Imitatie van nummerborden en euromunten door Turkije E-0749/06 

Cristiana Muscardini Regeling van het taalgebruik door de instellingen E-0750/06 

Wojciech Roszkowski Gelijke rechten van mannen en vrouwen P-0751/06 

Konrad Szymański Aanbesteding voor een programma voor financiële steun 
aan  onafhankelijke media  voor Wit Rusland 

P-0752/06 

Ilda Figueiredo Discriminatie van werknemers op boordplatforms in de 
Noordzee 

P-0753/06 

David Hammerstein Mintz Urbanisatie in Rascafría E-0754/06 

Werner Langen Verrichten van diensten in Frankrijk, bescherming 
bouwgarantie 

E-0755/06 

Richard Corbett Interne procedures van de Raad E-0756/06 

Proinsias De Rossa Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers en 
Richtlijn diensten op de interne markt 

E-0757/06 

Mario Mauro Steroïden E-0758/06 

Cristiana Muscardini Subsidiëring HSL-onderzoek P-0759/06 

Witold Tomczak Omvang van de Poolse bijdrage en wat Polen daarvoor 
terugkrijgt 

P-0760/06 

Pedro Guerreiro Communautaire steun voor de vestiging van een 
conservenfabriek in Setúbal 

P-0761/06 

José García-Margallo y Marfil Uitbreiding van de trans-Europese netwerken tot de 
buurlanden 

P-0762/06 

Manolis Mavrommatis Reclame voor junk food P-0763/06 
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Bernard Poignant Arbeidsomstandigheden veerbootpersoneel P-0764/06 

Carlos Carnero González, Ana 
Gomes en María Valenciano 
Martínez-Orozco 

Steun van de EU voor een voorstel van de Organization of 
the Islamic Conferences voor een VN-resolutie over de 
godsdienstvrijheid 

E-0765/06 

Luis de Grandes Pascual Ontwikkeling van een speciale dieselbrandstof voor het 
openbare reizigersvervoer 

E-0766/06 

Luis de Grandes Pascual Ontwikkeling van een speciale dieselbrandstof voor het 
openbare reizigersvervoer 

E-0767/06 

David Hammerstein Mintz Las Palmas, actieplan ter bestrijding van illegale visserij 
en de invoer van vis 

E-0768/06 

David Hammerstein Mintz Verbreding van de weg M-501 E-0769/06 

David Hammerstein Mintz Gebruik van as uit afvalverbrandingsovens in de bouw E-0770/06 

Willy Meyer Pleite Vijandig bod van het Engels-Indiase consortium Mittal 
Steel op het Europese concern Arcelor 

E-0771/06 

André Brie Aantasting van habitatgebieden door goedkeuring van de 
bouw van windturbines in district Elbe-Elster (Duitse 
deelstaat Brandenburg) 

E-0772/06 

Georgios Papastamkos Bouw van een kerncentrale in Belene (Bulgarije) E-0773/06 

Catherine Stihler Jacht op wilde vogels op Malta E-0774/06 

Thomas Wise EU-waterhulp E-0775/06 

Robert Kilroy-Silk Franse politie niet onder controle E-0776/06 

Robert Kilroy-Silk Schending van de mensenrechten in Frankrijk E-0777/06 

Robert Kilroy-Silk Franse passieve reactie op antisemitisme E-0778/06 

Robert Kilroy-Silk Onmenselijke Franse gevangenissen E-0779/06 

Robert Kilroy-Silk Liberalisering van de EU-energiemarkt E-0780/06 

Ashley Mote Kosten van het Oostenrijkse logo E-0781/06 

Ashley Mote Duitse werkloosheid E-0782/06 

Ashley Mote Habitatrichtlijn 92/43/EEG E-0783/06 

Ashley Mote Markteconomische feitelijkheden E-0784/06 

Graham Watson Luchtzuiveringsinstallaties in vliegtuigen E-0785/06 

Stéphane Le Foll Bescherming van kweekproducten E-0786/06 

Marc Tarabella Slecht beheer van de kredieten bestemd voor specifieke 
projecten van consumentenorganisaties 

E-0787/06 
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Cristiana Muscardini Geslachtsziektes E-0788/06 

Cristiana Muscardini Controlecentra voor meningitis E-0789/06 

Cristiana Muscardini Technische consultancy voor de EU E-0790/06 

Erik Meijer Tekort aan gekwalificeerd personeel in Polen en andere 
nieuwe EU-lidstaten als gevolg van een uittocht van 
vaklieden naar de oude lidstaten 

E-0791/06 

Jules Maaten Europees registratiesysteem voor orgaantransplantatie E-0792/06 

Czesław Siekierski Openstelling van de arbeidsmarkten van de EU-lidstaten E-0793/06 

Herbert Bösch Verwerking van diervoeder tot levensmiddelen E-0794/06 

Herbert Bösch Onregelmatigheden en fraudegevallen bij de import van 
vlees van gevogelte 

E-0795/06 

Bill Newton Dunn Slachting onder trekvogels op Malta E-0796/06 

Sharon Bowles BTW E-0797/06 

Hiltrud Breyer Radiofrequentie-identificatie RFID) E-0798/06 

Erik Meijer Een Poolse onderneming voor vrachttransport over de 
weg waarvan het werk en de werknemers volledig worden 
aangestuurd vanuit Nederland maar de beloning Pools is 

E-0799/06 

Erik Meijer Het voortduren van ongelukken met de dode hoek van 
vrachtwagens en nieuwe mogelijkheden om de veiligheid 
te verbeteren door geluidssignalen en lichtsignalen 

E-0800/06 

Neil Parish Kredieten voor plattelandsontwikkeling P-0801/06 

Neil Parish Proeven op primaten in Duitsland E-0802/06 

Georgios Karatzaferis Schending van rechten in Griekenland E-0803/06 

Dimitrios Papadimoulis Mogelijke verwoesting van archeologische vondsten in 
Istanboel 

E-0804/06 

Dimitrios Papadimoulis Maatregelen ten behoeve van de pluimveehouderij. E-0805/06 

Dimitrios Papadimoulis Intern document van het Directoraat-Generaal Uitbreiding 
en de benaming FYROM 

E-0806/06 

Véronique De Keyser Privatisering posterijen en niet-zienden P-0807/06 

Agnes Schierhuber Economische gevolgen van WTO-overeenkomsten voor 
de Europese landbouw 

E-0808/06 

Nikolaos Vakalis Toegang tot hoger onderwijs en onderzoek voor personen 
met een handicap 

E-0809/06 

Geoffrey Van Orden Minimumeisen voor examenvoertuigen: 
versnellingsbakken voor categorie C 

E-0810/06 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

28 

Bulletin 13.03.2006 
 

- NL- PE 369.012 

Glenys Kinnock Invoer in de EU uit Birma E-0811/06 

Charles Tannock Detentie van pastor Cai Zhuohua in China E-0812/06 

Neil Parish en Charles Tannock Sociale dienstverlening door liefdadigheidsorganisaties in 
Roemenië 

E-0813/06 

Iles Braghetto Regeling van het taalgebruik bij de instellingen en 
ongelijkheid tussen officiële talen 

E-0814/06 

Henrik Lax Wolvenbeleid E-0815/06 

Hiltrud Breyer Discriminatie van vrouwen in de berichtgeving over sport P-0816/06 

Carlos Carnero González Toekenning van een lening van de Europese 
Investeringsbank ter waarde van 1.500 miljoen euro aan 
Madrid Calle 30 (gemeentebestuur van Madrid) 

E-0817/06 

Robert Kilroy-Silk Moorddreigingen tegen Deense cartoonisten 1. Welke 
actie onderneemt de Commissie naar aanleiding van het 
bericht dat Yaqoob Qureshi, minister in de regering van 
de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, een beloning heeft 
uitgeloofd van zes miljoen pond voor degene die een van 
de Deense cartoonisten onthoofdt? 

E-0818/06 

Timothy Kirkhope Intrasoft International en contracten van de Commissie E-0819/06 

Umberto Guidoni Afmaken van zwerfhonden in Boekarest E-0820/06 

Bart Staes Statuut leden Rekenkamer E-0821/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - opschorting van de maatregelen van 5 juni 2003 E-0822/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - opschorting van de maatregelen van 5 juni 2003 E-0823/06 

Charles Tannock en Philip 
Bradbourn 

Doorgaande treinbiljetten in de EU E-0824/06 

Robert Kilroy-Silk Sharia-wet E-0825/06 

Johannes Voggenhuber Biodiversiteitscriteria in het nieuwe programma voor 
plattelandsontwikkeling 2007-2013 

P-0826/06 

Ole Christensen Tegenstrijdigheid tussen nationale en communautaire 
veterinaire voorschriften 

P-0827/06 

Jean-Claude Fruteau Chikungunya-epidemie P-0828/06 

Jamila Madeira Coëxistentie van transgene, conventionele en biologische 
landbouw en instelling van GGO-vrije zones 

P-0829/06 

Alyn Smith De afschaffing van de "rule of 85" voor 
overheidsfunctionarissen in Schotland 

E-0830/06 

Daniel Hannan Asielzoekers in Kent E-0831/06 
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Robert Evans Discriminatie in Indonesië E-0832/06 

Iles Braghetto en anderen Speciale steun voor de pluimveesector E-0833/06 

Erik Meijer De sinds 1921 zeer sterk autonome status van de 
Ålandseilanden in de Oostzee en de gevolgen voor het 
door Finland niet kunnen toepassen van EU-regelgeving 

E-0834/06 

Thomas Ulmer Het beroep van osteopaat in Europa P-0835/06 

Françoise Grossetête Cohesie- en stedenbeleid - rekening houden met de 
zogenaamde agglomeratiesteden 

P-0836/06 

Andreas Mölzer Hoofddoek E-0837/06 

Andreas Mölzer Spotprentenstrijd E-0838/06 

Dimitrios Papadimoulis Illegale stortplaatsen E-0839/06 

Marie Isler Béguin Onwettige toestemming voor jacht op houtduif in 
Frankrijk 

E-0840/06 

Dorette Corbey Uitputting en zelfs uitsterving van diepzeebestanden door 
overbevissing 

E-0841/06 

Andreas Mölzer Misbruik bij de toekenning van .eu-domeinnamen E-0842/06 

Andreas Mölzer Hoog percentage buitenlanders in scholen E-0843/06 

Renate Sommer Verkeerscontroles bij het vervoer van goederen over de 
weg 

E-0844/06 

María Herranz García OLAF-onderzoek naar de invoer van champignons P-0845/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Onderhouden van moedertaal bij migrerende Europese 
werknemers 

P-0846/06 

Catherine Guy-Quint CIP (programma voor concurrentievermogen en 
innovatie) en toekomstige programmering 2007-2013 

P-0847/06 

Stefano Zappalà Instituut "Nomisma" P-0848/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen El Mami Amar Salem, Saharaans mensenrechtenactivist E-0849/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen El Mami Amar Salem, Saharaans mensenrechtenactivist E-0850/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Situatie van Salek Bazeid E-0851/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Situatie van Salek Bazeid E-0852/06 

Hynek Fajmon Overschotten van bepaalde voedingsmiddelen E-0853/06 

Hynek Fajmon Nationale melkquota E-0854/06 

Jan Zahradil Verplichtingen van Commissiemedewerkers E-0855/06 
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Glyn Ford Anti-dumpingonderzoek naar veiligheidsschoeisel als 
'belasting op persoonlijke veiligheid' 

E-0856/06 

Glyn Ford Verlies werkgelegenheid van ontwerpers van 
veiligheidsschoenen 

E-0857/06 

Mathieu Grosch Regionaal transportnetwerk - Zuidoost Europa E-0858/06 

Eija-Riitta Korhola Toekomst Finse bibliotheeksubsidie E-0859/06 

Cecilia Malmström Recht van demonstratie in Rusland E-0860/06 

James Allister EU-leningen aan Noord-Ierland P-0861/06 

Ignasi Guardans Cambó Mogelijke bezwaren van de Commissie tegen de 
verplaatsing van de Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones van Madrid naar Barcelona 

E-0862/06 

Glyn Ford Anti-dumpingonderzoek naar lederen schoeisel en 
veiligheidsschoeisel 

E-0863/06 

Panagiotis Beglitis Stopzetting van de betaling van verschuldigde bedragen 
door de regering van Israël aan de Palestijnse Autoriteit 

E-0864/06 

Georgios Karatzaferis Bezwaren van de Gemeente Thessaloniki in verband met 
het gebruik van de term 'Macedonië' 

E-0865/06 

Georgios Karatzaferis Willekeurige afschaffing van het lagere stroomtarief voor 
landbouwers door het Energiebedrijf 

E-0866/06 

Georgios Karatzaferis Volledig verbod op het gebruik van busbanen door 
taxichauffeurs in Griekenland 

E-0867/06 

Georgios Karatzaferis Voorstellen van de gemeente Thessaloniki aan de 
Commissie betreffende medefinanciering van grote 
projecten 

E-0868/06 

Georgios Karatzaferis Juichende geluiden met betrekking tot de absorptie van 
communautaire gelden door Griekenland 

E-0869/06 

Georgios Karatzaferis Mogelijke sluiting van het Europees Bureau voor 
wederopbouw 

E-0870/06 

Bart Staes Opvang van asielzoekers in België E-0871/06 

Bart Staes Milieucoördinator voor het Secretariaat-generaal van de 
Europese Commissie (Commissiesecretariaat) 

E-0872/06 

Bart Staes Kabelaanbod in Vlaanderen E-0873/06 

Erik Meijer Uitreisverbod uit Israël voor kinderen van gescheiden 
ouders door onbetaalbaar hoge waarborgsommen die in 
strijd met Conventie familiebezoek in Europa verhinderen 

E-0874/06 
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Francisca Pleguezuelos Aguilar Toegang van gehandicapten tot openbare ambten in de 
Europese instellingen 

E-0875/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Toegang van gehandicapten tot openbare ambten in de 
Europese instellingen 

E-0876/06 
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VRAGENUUR    (B6-0002/06) 14 en 15 februari 2006 
 
 
  
21 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Toetredingsonderhandelingen met Servië-Montenegro 

 
H-0006/06  

 
Richard CORBETT 

 
Kritiek van de Raadsvoorzitter op het Hof van Justitie 

 
H-0036/06  

 
Vytautas LANDSBERGIS 

 
EU-grenzen (betreffende Estland) met Rusland 

 
H-0045/06  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Openbare stemming in de Raad 

 
H-0059/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Nieuwe financiële vooruitzichten 2007-2013 

 
H-0069/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Energieafhankelijkheid van de EU 

 
H-1192/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Continuïteit brandstofvoorziening 

 
H-0027/06  

 
Othmar KARAS 

 
Aanvullende bedrijfspensioenen 

 
H-0061/06  

 
VRAGEN AAN DE COMMISSIE 

 
Andreas SCHWAB 

 
Verenigbaarheid van de tol voor personenauto's met EU-recht 

 
H-0005/06  

 
Robert EVANS 

 
Junk food 

 
H-0016/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financiering van de trans-Europese vervoersnetwerken 

 
H-0052/06  

 
 
 
VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
  
De Heer POTOČNIK 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Financiering van het Zevende Communautaire 
Kaderprogramma voor onderzoek (2007-2013) 

 
H-0054/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Financiering van onderzoek voor Europese regio's 

 
H-0076/06  

 
Teresa RIERA MADURELL 

 
Communautaire begroting en het zevende kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling 

 
H-0084/06  
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Mevrouw WALLSTRÖM 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Voorstel van de Commissie voor "Europese 
goodwillambassadeurs" 

 
H-0013/06  

 
Richard CORBETT 

 
Middelen voor het debat over de toekomst van Europa 

 
H-0021/06  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Maatregelen ter verbetering van de Europese 
voorlichtingsnetwerken 

 
H-0030/06  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Berichtgeving van Euronews in Litouwen 

 
H-0072/06  

  
 
Mevrouw FISCHER BOEL 
 
 
Henrik KRISTENSEN 

 
Suikerakkoord en renationalisering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 

 
H-0007/06  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Hervorming suikermarkt 

 
H-0011/06  

 
Glenys KINNOCK 

 
Raffinagesteun 

 
H-0089/06  
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OVERZICHT VRAGENUUR 

FEBRUARI 2006 
 
 

 
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 
 

 
32 

 
8 

 
23 

 
20 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
de heer WINKLER 
de heer BARTENSTEIN 
 

 
Commissie 
 

 
65 

 
13 

 
52 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
de heer POTOČNIK 
mevrouw FISCHER BOEL 
 

 
Totaal 

 
97 

 

 
21 

 

 
75 

 
43 

 

 
1 

 
0 

 
0 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 

71/2005 
 

367.451 
 
Nathalie Griesbeck 

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

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
61 

 
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 

 
83 

 
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 

 
58 

 
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 

 
93 

 
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 

 
253 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Rechtvaardige handel 
 

 
12.12.2005 

1 

 
12.3.2006 

 
22 

                                                      
1  Situatie op 16.02.2006 
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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 

 
154 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Ongepaste pogingen tot politieke beïnvloeding 
van de wetgeving inzake intellectuele eigen 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
12 

 
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 

 
74 

 
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 

 
27 

 
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 

 
46 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex en Jean 
Louis Cottigny 

 
De noodzaak om bij de onderhandelingen in de 
schoot van de Wereldorganisatie sociale clausules 
op te leggen 

 
20.12.2005 

 
20.3.2006 

 
49 
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JAAR 2006 
 

 
  

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey en Karin Scheele 

 
Diabetes 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
198 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri en Pia Elda Locatelli 

 
Verruiming van de medische basisvoorzieningen tot 
alle burgers van Europa, ook tot degenen die niet 
voldoen aan de regelgeving inzake toegang en verblijf 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
50 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Europees geboorte-initiatief 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
15 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Wekenlange rellen in Frankrijk 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
6 

 
05/2006 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor en 
Monika Beňová 

 
Vrije verkeer van werknemersr 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
55 

 
06/2006 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite 
en Mogens Camre 

 
Recente executies van minderjarigen door de Iraanse 
autoriteiten 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
64 
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07/2006 

 
369.654 

 
David Martin und Glyn Ford 

 
Onwettige handel in tijger- en luipaardenhuiden 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
47 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Vrijheid van godsdienst in China 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
20 

 
09/2006 

 
370.388 

 
Mari Borghezio 

 
Bedreiging van de vrijheid van meningsuiting van de 
Europese kranten naar aanleiding van de publicatie van 
spotprenten over de profeet Mohammed en de Islam 

 
13.2.3006 

 
13.5.2006 

 
7 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys und 
Koenraad Dillen 

 
Reacties in de islamitische wereld op de cartoons in de 
Deense krantr Jyllands-Posten 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
9 
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 BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 
Naam Betreft Commissie Datum Proc. 
Leinen Jo (PSE) 
 

Verslag over de 
Europese politieke 
partijen 
 

AFCO (P) 
 

24/11/2005 2005/2224(INI) 

Méndez de Vigo 
Íñigo (EVP-ED) 
 

Wijziging van artikel 
158 van het 
Reglement van het 
Europees Parlement 
betreffende stemrecht 
bij volmacht onder 
bepaalde 
voorwaarden 
 

AFCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2025(REG) 

Hybášková Jana 
(EVP-ED) 
 

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

AFET (A) 
 

16/02/2006 2005/2215(INI) 

Kasoulides Ioannis 
(EVP-ED) 
 

Migratie en 
ontwikkeling 

AFET (A) 
 

25/01/2006 2005/2244(INI) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Bescherming van 
geografische 
aanduidingen en 
oorsprongs-
benamingen van 
landbouwproducten 
en levensmiddelen 
 

AGRI (P) 
 

23/11/2005 2005/0275(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Gegarandeerde 
traditionele 
specialiteiten 
(landbouw-producten 
en levensmiddelen) 
 

AGRI (P) 
 

23/11/2005 2005/0270(CNS) 

Daul Joseph (EVP-
ED) 
 

Evaluatie van de 
Doha-ronde na de 
ministersconferentie 
van de WTO in Hong 
Kong 
 

AGRI (A) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 
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Haug Jutta D. (PSE) 
 

Europees Agentschap 
voor de veiligheid van 
de luchtvaart 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0228(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Overeenkomst 
EG/Mauritanië op het 
gebied van de 
zeevisserij 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0229(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Verlenging van het 
protocol bij de 
visserij-overeenkomst 
met São Tomé en 
Príncipe 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0249(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Visserijakkoord 
EG/Angola 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0262(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Visserijovereenkomst 
EG/Tanzania 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0276(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Partnerschaps-
overeenkomst 
EG/Marokko op 
visserijgebied 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0280(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Regels voor deelname 
aan uitvoering van het 
zevende 
kaderprogramma 
(2007-2013) 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0277(COD) 
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Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(EVP-ED) 
 

Ontwerp-verordening 
(EG, Euratom) van de 
Commissie tot 
wijziging van 
verordening (EG, 
Euratom) nr. 
2342/2002 tot 
vaststelling van de 
uitvoerings-
modaliteiten van 
verordening (EG, 
Euratom) nr. 
1605/2002 houdende 
het Financieel 
Reglement dat van 
toepassing is op de 
algemene begroting 
van de Europese 
Gemeenschappen 
 

CONT (P) 
 

22/11/2005 2005/0904(CNS) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(EVP-ED) 
 

Financieel Reglement 
dat van toepassing is 
op de algemene 
begroting van de 
Europese 
Gemeenschappen 
 

CONT (A) 
 

23/05/2005 2005/0090(CNS) 

Gaľa Milan (EVP-
ED) 
 

Totstandbrenging van 
een Europees kader 
voor kwalificaties 
 

CULT (A) 
 

07/02/2006 2006/2002(INI) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

BTW: plaats van 
levering van diensten 
(wijziging richtlijn 
77/338/EEG) 
 

CULT (A) 
 

23/11/2005 2003/0329(CNS) 
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Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Handel en armoede: 
het concipiëren van 
een beleid om de 
bijdrage van de 
handel aan de 
bestrijding van de 
armoede te 
maximaliseren 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2006/2031(INI) 

Carlotti Marie-Arlette 
(PSE) 
 

Verlenging van het 
protocol bij de 
visserijovereenkomst 
met São Tomé e n 
Príncipe 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0249(CNS) 

Cornillet Thierry 
(ALDE) 
 

Partnerschaps-
overeenkomst 
EG/Marokko op 
visserijgebied 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0280(CNS) 

Kinnock Glenys 
(PSE) 
 

Interinstitutioneel 
akkoord over de 
begrotingsdiscipline 
en de verbetering van 
de 
begrotingsprocedure 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Martens Maria (EVP-
ED) 
 

Evaluatie van de 
Doha-ronde na de 
ministersconferentie 
van de WTO in Hong 
Kong 
 

DEVE (A) 
 

01/12/2005 2005/2247(INI) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Visserij-
overeenkomst 
EG/Tanzania 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0276(CNS) 

Ribeiro e Castro José 
(EVP-ED) 
 

Visserijakkoord 
EG/Angola 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0262(CNS) 
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Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

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

DEVE (A) 
 

01/12/2005 2005/2215(INI) 

Wijkman Anders 
(EVP-ED) 
 

Financieel Reglement 
dat van toepassing is 
op de algemene 
begroting van de 
Europese 
Gemeenschappen 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0090(CNS) 

Gauzès Jean-Paul 
(EVP-ED) 
 

Betalingsverkeer op 
de interne markt 

ECON (P) 
 

13/12/2005 2005/0245(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (EVP-ED) 
 

Intrekking van 
Verordening (EEG) 
nr. 4056/86 
betreffende het 
zeevervoer en 
wijziging van 
Verordening (EG) nr. 
1/2003 betreffende 
cabotage en wilde 
vaart 
 

ECON (P) 
 

17/01/2006 2005/0264(CNS) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Verbetering van de 
overdraagbaarheid 
van aanvullende 
pensioenrechten 
 

ECON (A) 
 

13/12/2005 2005/0214(COD) 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

Evaluatie van de 
Doha-ronde na de 
ministersconferentie 
van de WTO in Hong 
Kong 
 

ECON (A) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 
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Andersson Jan (PSE) 
 

Europees Systeem 
van Geïntegreerde 
Statistieken van de 
Sociale Bescherming 
(ESSOBS) 
 

EMPL (P) 
 

01/02/2006 2006/0004(COD) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Richtsnoeren voor het 
werkgelegen-
heidsbeleid van de 
lidstaten 
 

EMPL (P) 
 

13/01/2006 2006/0010(CNS) 

Schroedter Elisabeth 
(Verts/ALE) 
 

De tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 71/96 
over de detachering 
van werknemers 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2038(INI) 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

Strategie voor de 
vereenvoudiging van 
de regelgeving 
 

EMPL (A) 
 

23/11/2005 2006/2006(INI) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Een beleidskader ter 
versterking van de 
EU-industrie - Naar 
een beter 
geïntegreerde aanpak 
van het 
industriebeleid 
 

EMPL (A) 
 

27/10/2005 2006/2003(INI) 

Mann Thomas (EVP-
ED) 
 

Kerncompetenties 
voor onderwijs en 
opleiding gedurende 
het gehele leven 
 

EMPL (A) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Mann Thomas (EVP-
ED) 
 

Statistieken over 
onderwijs en 
permanente 
educatie 
 

EMPL (A) 
 

14/12/2005 2005/0248(COD) 
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Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Uitvoering van het 
communautair 
Lissabon-programma:  
Meer onderzoek en 
innovatie - Investeren 
voor groei en 
werkgelegenheid 
 

EMPL (A) 
 

27/10/2005 2006/2005(INI) 

Groote Matthias 
(PSE) 
 

Keuring van 
motorvoertuigen op 
emissies en informatie 
over voertuigreparatie 
 

ENVI (P) 
 

29/11/2005 2005/0282(COD) 

Jackson Caroline 
(EVP-ED) 
 

Afval ENVI (P) 
 

21/02/2006 2005/0281(COD) 

Jørgensen Dan (PSE) 
 

Bevordering van 
schone voertuigen 
voor vervoer over de 
weg 
 

ENVI (P) 
 

07/02/2006 2005/0283(COD) 

Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Beperkingen op het 
op de markt brengen 
en het gebruik van 
perfluoroctaan-
sulfonaten 
 

ENVI (P) 
 

21/02/2006 2005/0244(COD) 

Schnellhardt Horst 
(EVP-ED) 
 

Definitie, 
aanduidling, 
presentatie en 
etikettering van 
gedistilleerde dranken 
 

ENVI (P) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Seeber Richard (EVP-
ED) 
 

Evaluatie en 
beheersing van 
overstromingen 
 

ENVI (P) 
 

29/11/2005 2006/0005(COD) 
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Ulmer Thomas (EVP-
ED) 
 

Herziening van de 
richtlijnen inzake 
medische apparatuur 
 

ENVI (P) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Nanoweten-schappen 
en 
nanotechnologieën: 
Een actieplan voor 
Europa 2005-2009 
 

ENVI (A) 
 

07/02/2006 2006/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Overbrenging van 
radioactief afval en 
afgewerkte 
kernbrandstof 
 

ENVI (A) 
 

21/02/2006 2005/0272(CNS) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Strategie voor de 
vereenvoudiging van 
de regelgeving 
 

ENVI (A) 
 

07/02/2006 2006/2006(INI) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Biologische productie 
en etikettering van 
biologische producten 
 

ENVI (A) 
 

09/02/2006 2005/0278(CNS) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Biologische 
productiemethode en 
aanduidingen 
dienaangaande op 
landbouwproducten 
en levensmiddelen 
 

ENVI (A) 
 

09/02/2006 2005/0279(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Perspectieven van 
vrouwen in 
internationale 
handelsorganisaties 
 

FEMM (P) 
 

24/01/2006 2006/2009(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Een Europees sociaal 
model voor de 
toekomst 
 

FEMM (A) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 
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Lulling Astrid (EVP-
ED) 
 

Verbetering van de 
overdraagbaarheid 
van aanvullende 
pensioenrechten 
 

FEMM (A) 
 

28/11/2005 2005/0214(COD) 

Romeva i Rueda Raül 
(Verts/ALE) 
 

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

FEMM (A) 
 

23/11/2005 2005/2203(INI) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Migratie en 
ontwikkeling 

FEMM (A) 
 

28/11/2005 2005/2244(INI) 

Záborská Anna (EVP-
ED) 
 

Handel en armoede: 
het concipiëren van 
een beleid om de 
bijdrage van de 
handel aan de 
bestrijding van de 
armoede te 
maximaliseren 
 

FEMM (A) 
 

21/02/2006 2006/2031(INI) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Communautair 
douanewetboek 

IMCO (P) 
 

12/12/2005 2005/0246(COD) 

De Vits Mia (PSE) 
 

Betalingsverkeer op 
de interne markt 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0245(COD) 

Handzlik Małgorzata 
(EVP-ED) 
 

De tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 71/96 
over de detachering 
van werknemers 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2006/2038(INI) 

Weisgerber Anja 
(EVP-ED) 
 

Keuring van 
motorvoertuigen op 
emissies en informatie 
over voertuigreparatie 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0282(COD) 
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Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Handel en armoede: 
het concipiëren van 
een beleid om de 
 bijdrage van de 
handel aan de 
bestrijding van de 
armoede te 
maximaliseren 
 

INTA (P) 
 

13/07/2005 2006/2031(INI) 

Papastamkos 
Georgios (EVP-ED) 
 

Evaluatie van de 
Doha-ronde na de 
ministersconferentie 
van de WTO in Hong 
Kong 
 

INTA (P) 
 

13/06/2005 2005/2247(INI) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Een Europees sociaal 
model voor de 
toekomst 
 

INTA (A) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Eerlijke handel en 
ontwikkeling 

INTA (A) 
 

25/01/2006 2005/2245(INI) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Regels voor deelname 
aan uitvoering van het 
zevende 
kaderprogramma 
(2007-2013) 
 

ITRE (P) 
 

31/01/2006 2005/0277(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Een beleidskader ter 
versterking van de 
EU-industrie - Naar 
een beter 
geïntegreerde aanpak 
van het 
industriebeleid 
 

ITRE (P) 
 

23/11/2005 2006/2003(INI) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Nanoweten-schappen 
en 
nanotechnologieën: 
Een actieplan voor 
Europa 2005-2009 
 

ITRE (P) 
 

23/11/2005 2006/2004(INI) 



COMMISSIES 

 

50 

Bulletin 13.03.2006 
 

- NL- PE 369.012 

 
Belet Ivo (EVP-ED) 
 

Keuring van 
motorvoertuigen op 
emissies en informatie 
over voertuigreparatie 
 

ITRE (A) 
 

31/01/2006 2005/0282(COD) 

Gutiérrez-Cortines 
Cristina (EVP-ED) 
 

Afval ITRE (A) 
 

26/01/2006 2005/0281(COD) 

Locatelli Pia Elda 
(PSE) 
 

Geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie 
 

ITRE (A) 
 

13/12/2005 2005/0227(COD) 

Ortuondo Larrea Josu 
(ALDE) 
 

Het op de markt 
brengen van 
pyrotechnische 
artikelen 
 

ITRE (A) 
 

23/11/2005 2005/0194(COD) 

Panzeri Pier Antonio 
(PSE) 
 

Sectorieel gedeelte 
van het actieplan 
inzake staatssteun 
voor innovatie 
 

ITRE (A) 
 

26/01/2006 2006/2044(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

Kerncompetenties 
voor onderwijs en 
opleiding gedurende 
het gehele leven 
 

ITRE (A) 
 

13/12/2005 2005/0221(COD) 

Rübig Paul (EVP-ED) 
 

Evaluatie van de 
Doha-ronde na de 
ministersconferentie 
van de WTO in Hong 
Kong 
 

ITRE (A) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Wet inzake  
contractuele 
verplichtingen  
(Rome I) 
 

JURI (P) 
 

23/02/2006 2005/0261(COD) 

Gargani Giuseppe 
(EVP-ED) 
 

Strategie voor de 
vereenvoudiging van 
de regelgeving 
 

JURI (P) 
 

29/11/2005 2006/2006(INI) 
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Gargani Giuseppe 
(EVP-ED) 
 

Gevolgen van het 
arrest van het Hof van 
Justitie van 13 
september 2005 (C-
176/03 Commissie 
tegen Raad) 
 

JURI (P) 
 

29/11/2005 2006/2007(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EVP-ED) 
 

Uitoefening van 
stemrechten door 
aandeelhouders 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/0265(COD) 

Lévai Katalin (PSE) 
 

Aanbeveling van de 
Commissie van 18 
mei.2005 betreffende 
het collectieve 
grensoverschrijdende 
beheer van 
auteursrechten en 
naburige rechten ten 
behoeve van 
rechtmatige 
onlinemuziekdiensten 
(2005/737/EG) 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2006/2008(INI) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Communautaire 
classificatietabel voor 
karkassen van 
volwassen runderen 
(gecodificeerde 
versie) 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/0171(CNS) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Regels betreffende de 
mededinging voor de 
voortbrenging van en 
de handel in 
landbouwproducten 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/0231(CNS) 
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Rocard Michel (PSE) 
 

Maatregelen om 
uitvoering te geven 
aan de toetreding tot 
de Akte van Genève 
betreffende de 
internationale 
registratie van 
tekeningen en 
modellen van 
nijverheid 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/0274(CNS) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Verjaringstermijnen 
in geval van 
lichamelijk letsel en 
dodelijke ongevallen 
in grens-
overschrijdende 
geschillen 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2006/2014(INI) 

Kauppi Piia-Noora 
(EVP-ED) 
 

Nanoweten-schappen 
en 
nanotechnologieën: 
Een actieplan voor 
Europa 2005-2009 
 

JURI (A) 
 

30/01/2006 2006/2004(INI) 

López-Istúriz White 
Antonio (EVP-ED) 
 

Verslag over de 
Europese politieke 
partijen 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/2224(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Europees 
Genderinstituut 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/0017(COD) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Waarborgfonds voor 
externe acties 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/0025(CNS) 

Wieland Rainer 
(EVP-ED) 
 

Betalingsverkeer op 
de interne markt 

JURI (A) 
 

30/01/2006 2005/0245(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(EVP-ED) 
 

Uitwisseling tussen de 
lidstaten van 
informatie afkomstig 
uit het strafblad 
 

LIBE (P) 
 

23/01/2006 2005/0267(CNS) 

Ludford Baroness 
Sarah (ALDE) 
 

Raadpleging 
visuminformatie-
systeem (VIS) 
 

LIBE (P) 
 

23/01/2006 2005/0232(CNS) 
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Brejc Mihael (EVP-
ED) 
 

Strategie voor de 
vereenvoudiging van 
de regelgeving 
 

LIBE (A) 
 

22/02/2006 2006/2006(INI) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Coördinatie van 
bepaalde 
voorschriften van de 
lidstaten inzake 
televisieomroep 
 

LIBE (A) 
 

22/02/2006 2005/0260(COD) 

Freitas Duarte (EVP-
ED) 
 

Verlenging van het 
protocol bij de 
visserijovereenkomst 
met São Tomé en 
Príncipe 
 

PECH (P) 
 

15/02/2006 2005/0249(CNS) 

Maat Albert Jan 
(EVP-ED) 
 

Tong- en scholvisserij 
op de Noordzee 
 

PECH (P) 
 

15/02/2006 2006/0002(CNS) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(EVP-ED) 
 

Partnerschaps-
overeenkomst 
EG/Marokko op 
visserijgebied 
 

PECH (P) 
 

15/02/2006 2005/0280(CNS) 

Gklavakis Ioannis 
(EVP-ED) 
 

EU-beleid mariene 
milieu 

PECH (A) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Interinstitutioneel 
akkoord over de 
begrotingsdiscipline 
en de verbetering van 
de 
begrotingsprocedure 
 

PECH (A) 
 

15/02/2006 2004/2099(ACI) 

Piecyk Willi (PSE) 
 

Communautair 
monitoring- en  
informatiesysteem 
voor de 
zeescheepvaart 
 

PECH (A) 
 

31/01/2006 2005/0239(COD) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Evaluatie en 
beheersing van 
overstromingen 
 

REGI (A) 
 

22/02/2006 2006/0005(COD) 
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Staniszewska 
Grażyna (ALDE) 
 

Het publiek-private 
partnerschap en het 
gemeenschapsrecht 
inzake overheids-
opdrachten en 
concessies 
 

REGI (A) 
 

11/07/2005 2006/2043(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Europees Agentschap 
voor de veiligheid van 
de luchtvaart 
 

TRAN (P) 
 

07/02/2006 2005/0228(COD) 

Bradbourn Philip 
(EVP-ED) 
 

Gemeenschappelijke 
onderneming voor een 
Europees 
luchtverkeersleidingss
ysteem (SESAR) 
 

TRAN (A) 
 

06/02/2006 2005/0235(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Europees Agentschap 
voor de veiligheid op 
zee 
 

TRAN (A) 
 

07/12/2005 2005/2117(DEC) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Kwijting 2004: 
Europees Agentschap 
voor de veiligheid van 
de luchtvaart 
 

TRAN (A) 
 

07/12/2005 2005/2118(DEC) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Intrekking van 
Verordening (EEG) 
nr. 4056/86 
betreffende het 
zeevervoer en 
wijziging van 
Verordening (EG) nr. 
1/2003 betreffende 
cabotage en wilde 
vaart 
 

TRAN (A) 
 

15/02/2006 2005/0264(CNS) 
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Liberadzki Bogusław 
(PSE) 
 

Keuring van 
motorvoertuigen op 
emissies en informatie 
over voertuigreparatie 
 

TRAN (A) 
 

07/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Bevordering van 
schone voertuigen 
voor vervoer over de 
weg 
 

TRAN (A) 
 

01/02/2006 2005/0283(COD) 

 
 
 

________________________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN 
 
Betreft Bevoegdheid Doc. 
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Sneller vorderingen boeken om 
de ontwikkelingsdoelstellingen van het millennium te 
bereiken – Financiering met het oog op de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0133 

Voorstel voor een besluit van de Raad tot intrekking 
van Besluit 2001/131/EG houdende afsluiting van de 
overlegprocedure met Haïti in het kader van artikel 
96 van de ACS-EG- partnerschapsovereenkomst 
 

DEVE 
 

COM(2005)0367 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: e-
toegankelijkheid 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0425 

Tenuitvoerlegging van het Lissabon-programma van 
de Gemeenschap: Mededeling van de Commissie aan 
de Raad en het Europees Parlement: Bijdrage van het 
belasting- en douanebeleid tot de Lissabon-strategie 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0532 

Voorstel voor een verordening van de Raad 
houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering 
van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat 
de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen 
in het kader van het geharmoniseerde indexcijfer van 
de consumptieprijzen betreft 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0539 

Mededeling van de Commissie: Derde pakket 
wetgeving ten behoeve van de maritieme veiligheid 
in de Europese Unie 
 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

COM(2005)0585 

Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: 
Bepalingen van de Commissie betreffende het 
algemeen systeem voor snelle waarschuwing 
"ARGUS" 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0662 
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Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad: Voortgangsverslag over de 
hervorming van de Commissie: wat na de 
hervorming 

AFCO 
BUDG 
CONT 
JURI 
 

COM(2005)0668 

Groenboek over jurisdictiegeschillen en het ne bis in 
idem-beginsel in strafprocedures 
 

LIBE 
 

COM(2005)0696 

Verslag van de Commissie aan de 
begrotingsautoriteit over de stand van de algemene-
begrotingsgaranties op 30 juni 2005 

ECON 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0699 

Verslag van de Commissie: Verslag van 2004 over 
phare, de pretoetredingsinstrumenten en de 
overgangsfaciliteit 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0701 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:   
Samenwerken, beter werken: Een nieuw kader voor 
de open coördinatie van het beleid inzake sociale 
bescherming en integratie in de Europese Unie 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0706 

Verslag van de Commissie aan de Raad over de 
toekomst van het Europees Bureau voor 
wederopbouw 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0710 

Mededeling van de Commissie betreffende het 
bevorderen van de binnenvaart  “Naiades” - 
Geïntegreerd Europees Actieplan voor de 
binnenvaart 
 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
 

COM(2006)0006 

Verslag van de Commissie op grond van artikel 34 
van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de lidstaten 
(gewijzigde versie) 
 

LIBE 
 

COM(2006)0008 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement en de Europese Rekenkamer: 
Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd 
internecontrolekader 
 

CONT 
 

COM(2006)0009 
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Verslag van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/49/EG van de 
Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming 
van de rechten op aanvullend pensioen van 
werknemers en zelfstandigen die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen 
 

EMPL 
 

COM(2006)0022 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Thematisch programma voor de 
bevordering van democratie en mensenrechten in de 
wereld in het kader van de toekomstige financiële 
vooruitzichten (2007-2013) 
 

AFET 
DEVE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2006)0023 

Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad: Thematisch programma voor 
samenwerking met de industrielanden en andere 
landen met hoog inkomen in het kader van de 
toekomstige financiële vooruitzichten (2007-2013) 
 

INTA 
AFET 
DEVE 
BUDG 
 

COM(2006)0025 

Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad: Thematisch programma voor 
de samenwerking met derde landen op het gebied van 
migratie en asiel 

LIBE 
AFET 
DEVE 
BUDG 
EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0026 

Mededeling van de Commissie: De westelijke Balkan 
op weg naar de EU: consolidatie van stabiliteit en 
versterking van welvaart 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2006)0027 

Mededeling van de Commissie aan de Europese 
Voorjaarsraad: tijd voor een hogere versnelling - Het 
nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid 

ITRE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
IMCO 
CULT 
FEMM 
 

COM(2006)0030 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: 
Implementatie van de Lissabonstrategie van de 
Europese Gemeenschap: ondernemingszin 
bevorderen door onderwijs en leren 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0033 

Mededeling van de Commissie: Een EU strategie 
voor biobrandstoffen 

ITRE 
INTA 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0034 

Witboek inzake een Europees communicatiebeleid CULT 
LIBE 
AFCO 
 

COM(2006)0035 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees  Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's ter 
evaluatie van de interoperabiliteit van digitale 
interactieve televisiediensten op grond van 
COM(2004) 541 van 30 juli 2004 
 

CULT 
ITRE 
 

COM(2006)0037 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement over de toepassing van de 
regeling betreffende de wederzijdse bijstand inzake 
de invordering van schuldvorderingen die 
voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en 
belastingen alsmede andere maatregelen 
 

CONT 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0043 

Verslag van de Commissie: Tweede verslag op basis 
van artikel 14 van het kaderbesluit van de Raad van 
28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en 
vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan 
contanten 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0065 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement over een versterkte praktische 
samenwerking: nieuwe structuren, een nieuwe 
aanpak: verbetering van de kwaliteit van de  
besluitvorming in het kader van het 
gemeenschappelijk europees asielstelsel 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
FEMM 
 

COM(2006)0067 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: de 
Europese elektronische-communicatieregelgeving en 
-markten in 2005 (11de Verslag) 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2006)0068 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Evaluatie van het milieubeleid 
2005 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0070 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Ontzettingen die voortvloeien 
uit strafrechtelijke veroordelingen in de Europese 
Unie 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0073 

Verslag van de Commissie: Algemeen Verslag 2005 
— Finaal — Groep 1 

ALLE 
COMMISSI
ES 

SEC(2005)1200 

Verslag van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de 
uitgaven van het EOGFL-Garantie  - Alarmsysteem  
nr. 12/2005 
 

CONT 
AGRI 
 

SEC(2006)0083 

Ontwerp-besluit  Nr. 1/2006 van het gemengd 
Comité EG-Zwitserland tot vervanging van de 
tabellen III en IV b) van Protocol nr. 2 - Ontwerp 
gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0115 

Ontwerp-besluit Nr. 2/2006 van het gemengd comité 
EG-Zwitserland tot wijziging van de tabellen I, II en 
IV c) en het aanhangsel van tabel IV van Protocol nr. 
2 - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de 
Gemeenschap 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0120 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
 
13/06 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het inleggen van directe vluchten 
over de Straat Formosa ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar 

Brussel, 19 januari 2006 
 
 
De Europese Unie is verheugd over de hervatting van de directe vluchten over de Straat Formosa ter 
gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar. Dergelijke bemoedigende stappen zijn bevorderlijk voor de dialoog 
en voor het wederzijdse begrip tussen de partijen. De EU hoopt oprecht dat er middelen kunnen worden 
gevonden om op deze grondslag voort te bouwen. 
  
De Europese Unie hecht veel belang aan vrede en stabiliteit in de Straat Formosa als factoren die van grote 
betekenis zijn voor de gehele regio en daarbuiten. De Europese Unie herinnert aan haar "één China"-beleid 
en roept de beide partijen nogmaals op zich te onthouden van verklaringen en unilaterale acties die de 
spanning kunnen doen toenemen en moedigt hen aan naar middelen te zoeken om tot een zinvolle en 
inclusieve dialoog tussen alle betrokken partijen te komen. 
  
Wij steunen en verwelkomen alle inspanningen van de partijen om een wederzijds aanvaardbare basis voor 
besprekingen te vinden. De Europese Unie is er vast van overtuigd dat de kwestie-Taiwan langs vreedzame 
weg moet worden opgelost door middel van onderhandelingen tussen de partijen aan weerszijden van de 
Straat Formosa.  
 
"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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18/06 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
over de opening van de interne markt van de CARICOM 

Brussel, 30 januari 2006 
 
 

De Europese Unie spreekt haar gelukwensen uit naar aanleiding van de officiële plechtigheid voor de 
opening van de interne markt van de CARICOM op 30 januari 2006 in Kingston, Jamaica. De start van het 
eerste onderdeel van de interne markt en de economische ruimte van de CARICOM (CARICOM Single 
Market and Economy - CSME) wordt door de Europese Unie hartelijk begroet. 
 
De EU zal de voltooiing en de werking van de CSME krachtig ondersteunen als essentieel onderdeel van 
regionale integratie en als belangrijke stap naar de totstandkoming van een economische 
partnerschapsovereenkomst met de EU. De EU is ingenomen met de lancering van het onderdeel interne 
markt van de CSME. In het kader van het proces EU-LAC en van de regionale samenwerking zal dit 
ongetwijfeld bijdragen tot de versterking en stroomlijning van de bestaande regionale instellingen en 
beleidsvormen, waardoor deze vlot kunnen functioneren. 
 
De EU verwelkomt eveneens de instelling van het nieuwe Fonds voor regionale ontwikkeling, dat tot doel 
heeft achtergestelde CARICOM-landen bij te staan met betrekking tot de werking van de interne markt. 
De EU is er vast van overtuigd dat regionale integratie van cruciaal belang is voor economische groei en 
investeringen en daarmee voor de ontwikkeling van de regio. Voorts zal de oprichting van de CSME 
bevorderlijk zijn voor de vlotte en geleidelijke integratie van de regio in de wereldeconomie. 
 
Door handelsbetrekkingen te combineren met aanzienlijke economische en ontwikkelingssamenwerking, zal 
de EU haar Caribische partners blijven helpen en steunen om de kansen te benutten die door de nieuwe 
wereldwijde uitdagingen worden geboden. 
 
De EU ziet uit naar de verdere expansie en ontwikkeling van de CSME. 
 
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 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 
 

________________________ 
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24/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de aankondiging 
van de plaats en datum voor de Somalische parlementaire vergadering 

Brussel 10 februari 2006 
 
De Europese Unie is ingenomen met de aankondiging van de voorzitter van het Somalische federale 
overgangsparlement, die op 30 januari 2006 in aanwezigheid van de president van de Somalische Republiek 
heeft bekendgemaakt dat de buitengewone vergadering van het Somalische Parlement vanaf 26 februari 2006 
in Baidoa zal worden gehouden. 
 
De EU is erover verheugd dat de president en de voorzitter de verklaring van Aden tijdig willen uitvoeren, en 
zij roept alle leden van het federale overgangsparlement en de regering nogmaals op al het mogelijke te doen 
om de uitvoering van deze aankondiging actief en op constructieve wijze te steunen en samen te werken, 
zodat de nodige politieke en veiligheidsvoorwaarden voor de te houden parlementaire vergadering tot stand 
worden gebracht. 
 
De EU herhaalt dat zij bereid is de nodige en passende logistieke en financiële steun te verlenen, teneinde de 
voorbereidingen voor de buitengewone vergadering en voor de werkzaamheden van het Parlement in 
Somalië te vergemakkelijken. 

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. 
 

____________________ 
 
 

25/06 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het bekendmaken van de officiële 

uitslagen van de verkiezingen in Irak van 15 december 2005 
Brussel, 13 februari 2006 

 
De Europese Unie is verheugd over de bekendmaking van de officiële uitslagen van de verkiezingen in Irak 
van 15 december 2005 door de onafhankelijke kiescommissie van Irak. 
 
De Europese Unie betuigt zijn respect voor het Iraakse volk dat met grote vastberadenheid aan de 
verkiezingen heeft deelgenomen. De Europese Unie spreekt haar erkentelijkheid uit voor de belangrijke rol 
die de onafhankelijke kiescommissie van Irak en de bijstandsmissie van de Verenigde Naties voor Irak 
hebben gespeeld bij het efficiënt laten verlopen van deze verkiezingen. 
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De Europese Unie moedigt de spoedige vorming aan van een nieuwe grondwettelijk gekozen en waarlijk 
representatieve regering, rekening houdend met de noodzaak van de betrokkenheid van allen en een brede 
deelname zonder uitzondering van alle relevante politieke groeperingen die ernaar streven hun doelen langs 
vreedzame en democratische weg te bereiken. 
 
Zoals aangegeven in de conclusies van de Raad van 30 en 31 januari 2006, bevestigt de Europese Unie 
opnieuw haar bereidheid het Iraakse volk te steunen bij de verdere verbreding van de consensus over de 
toekomst van hun land, onder meer door middel van een grondige en transparante toetsing van de grondwet. 
De EU doet een beroep op de internationale gemeenschap om de nieuwe Iraakse regering en de raad van 
vertegenwoordigers steun te verlenen. Hiertoe ondersteunt de Raad met kracht de inspanningen van de 
Arabische Liga om begin 2006 een conferentie van nationale eensgezindheid te organiseren. De Raad blijft 
vastbesloten het proces van politieke overgang in Irak en de economische en sociale wederopbouw te 
ondersteunen. Hij herinnert aan de steun die hij reeds biedt via de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de EU 
in Irak (EUJUST LEX), en door ondersteuning van het politieke proces en de verbetering van de 
basisdienstverlening. Hij blijft eveneens vasthouden aan een geregelde politieke dialoog met Irak, overeen-
komstig de gemeenschappelijke verklaring EU-Irak, en aan het aangaan van contractuele betrekkingen met 
Irak. 
 
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. 
 

___________________ 
 

26/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende 
de overeenkomst tussen Tsjaad en Sudan 

Brussel, 13 februari 2006 
 

De Europese Unie is verheugd over de overeenkomst die de presidenten van Tsjaad en Sudan op 8 februari 
2006 hebben ondertekend tijdens de topconferentie in Tripoli, die werd voorgezeten door de voorzitter van 
de Afrikaanse Unie, Denis Sassou N'guesso, en de Libische leider Moe'ammar al-Khaddafi. 
 
Na de spanningen die het gevolg waren van de aanval op de stad Adre door Tsjadische rebellen op 18 
december 2005, beschouwt de Europese Unie deze overeenkomst als een belangrijke stap naar het herstel 
van een klimaat van vertrouwen en samenwerking tussen de twee landen. De Europese Unie roept beide 
partijen op deze overeenkomst na te komen, met name hun toezegging om op hun grondgebied geen 
onderdak meer te bieden aan rebellen van de andere partij. 
 
De Europese Unie juicht ook de verklaring van Tripoli over de situatie tussen Tsjaad en Sudan toe als teken 
dat de landen in de regio bereid zijn zich met deze zaak te blijven bezighouden en de uitvoering van deze 
overeenkomst te steunen. 



ALGEMENE INFORMATIE 

 

68 

Bulletin 13.03.2006 
 

- NL- PE 369.012 

De Europese Unie hoopt dat mede door deze overeenkomst vooruitgang zal worden geboekt in de lopende 
gesprekken in Abuja, en dat een spoedige oplossing voor het conflict in Darfur kan worden bereikt. 
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. 
 

________________ 
 

28/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over 
het referendum in Montenegro 

Brussel, 14 februari 2006 
 

Onder verwijzing naar de conclusies van de RAZEB van 30 januari 2006 verwelkomt de EU de vorderingen 
die de regering en de oppositie hebben gemaakt met de verbetering van het wetgevingskader voor het 
referendum in Montenegro. 
 
Zij roept alle partijen op zich constructief voor het proces te blijven inzetten en met de persoonlijk 
vertegenwoordiger van de HV, Miroslav Lajcak, samen te werken om ook overeenstemming te bereiken over 
het meerderheidsvereiste, de datum en de vraagstelling van het referendum. In dit verband steunt de EU ten 
volle de inspanningen en initiatieven van ambassadeur Lajcak.. 
 

________________ 
 
29/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over opheffing van 
de Unie van kinder- en jeugdorganisaties,"RADA", door het hooggerechtshof van Belarus 

Brussel, 20 februari 2006 
 
De EU heeft met grote spijt kennis genomen van het besluit van het hooggerechtshof van de Republiek 
Belarus tot opheffing van RADA, de Belarussische unie van kinder- en jeugdorganisaties. Dit besluit is weer 
een zware klap voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in Belarus. 
 
"RADA" heeft een uitgebreid netwerk van betrekkingen met verschillende jeugdorganisaties in Europa 
opgebouwd en daarbij niet alleen voor de NGO's in de buurlanden, maar ook voor veel Europese partners als 
gesprekspartner in Belarus gediend. De unie heeft bij haar activiteiten getracht de beginselen van het 
Europese jongerenbeleid te bevorderen. "RADA" was tevens lid van het Europees Jeugdforum. 
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De EU herhaalt dat zij de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in de Republiek Belarus en het 
opbouwen van intermenselijke contacten met Europese partners steunt. Bevordering van de dialoog en 
samenwerking onder jongeren in Europa, met name in aan elkaar grenzende landen, vormt een essentieel 
element van ons beleid. 
 
De EU doet een beroep op de bevoegde Belarussische autoriteiten het besluit betreffende de opheffing van 
"RADA" te heroverwegen. 
 
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, sluiten 
zich bij deze verklaring aan. 
 
*Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deel uitmaken van het stabilisatie- 
en associatieproces. 
 
 

___________________________ 
 
 

30/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over 
de recente ontwikkelingen in Georgië - Zuid-Ossetië 

Brussel, 21 februari 2006 
 

 
De Europese Unie verwijst naar de resolutie van het Georgisch parlement van 15 februari 2006 betreffende 
Zuid-Ossetië, het vredesproces en het optreden van de vredesmacht onder Russisch bevel. 
De Europese Unie betuigt opnieuw haar steun voor een vreedzame oplossing van de territoriale conflicten in 
Georgië welke gebaseerd is op eerbiediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië 
binnen zijn internationaal erkende grenzen. 
 
De Europese Unie spoort alle betrokken partijen aan zich te onthouden van unilaterale actie en te streven 
naar een constructieve aanpak om de vredeshandhaving in Zuid-Ossetië doeltreffender te maken. 
 
De Europese Unie beklemtoont dat de belanghebbende internationale actoren in de regio, met inbegrip van 
de lidstaten van de EU en de OVSE, op constructieve wijze van gedachten moeten wisselen over mogelijke 
extra inspanningen die bijdragen tot mechanismen voor een vreedzame oplossing van de problemen in Zuid-
Ossetië. 
 
De Europese Unie wijst erop dat de effectiviteit van de onderhandelingsmechanismen moet worden vergroot. 
De maatstaf voor het werk van de gemeenschappelijke controlecommissie (GCC) moet een snelle uitvoering 
van alle eerder bereikte akkoorden, en met name het begin van de demilitarisering, zijn. 
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De Europese Unie betreurt ten zeerste dat de voor 20 en 21 februari in Wenen geplande GCC-vergadering op 
hoog niveau is geannuleerd en spoort de partijen aan de dialoog zo spoedig mogelijk te hervatten. 
 
De Europese Unie herinnert aan haar steun voor de initiatieven die ontplooid zijn om het conflict vreedzaam 
op te lossen alsmede, naar aanleiding van de door de Ministeriële Raad van de OVSE in december 2005 te 
Ljubljana genomen besluiten, aan haar overtuiging dat het op de initiatieven van de president van Georgië 
gebaseerde vredesplan, dat is voorgesteld in de 59e AVVN, als grondslag zal dienen voor een vreedzame 
regeling van het conflict. 
 
De Europese Unie herhaalt dat zij te allen tijde bereid is actief, en in elk passend forum, bij te dragen tot het 
versnellen van het al te lang aanslepende proces van demilitarisering en van conflictoplossing in het 
algemeen. 
 
De Europese Unie onderstreept de waarde die zij hecht aan het streven van de Georgische leiders naar 
politieke en economische hervormingen, dat gebaseerd is op eerbiediging van democratische waarden, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van etnische minderheden. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten 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. 

 
________________________ 

 
31/06 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar 
 aanleiding van de presidentsverkiezingen in Haïti 

Brussel, 21 februari 2006 
 

Onder verwijzing naar de eerste verklaring van de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie 
spreekt de Europese Unie haar voldoening uit over het feit dat de presidents- en parlementsverkiezingen van 
7 februari jl. vreedzaam verlopen zijn; deze verkiezingen zijn een belangrijke stap voorwaarts voor het 
democratiseringsproces. 
 
De Europese Unie is verheugd over de hoge opkomst en de serieuze inzet van de Haïtiaanse bevolking bij de 
uitoefening van het democratische recht om haar leiders te kiezen, ondanks de grote technische en logistieke 
problemen die zich bij de organisatie van de verkiezingen hebben voorgedaan. 
 
De Europese Unie is verheugd dat er een belangrijk keerpunt is bereikt in het overgangsproces naar de 
democratie. 
 
De Europese Unie feliciteert de president van Haïti, de heer René Préval, met zijn nieuwe ambtstermijn, en 
bevestigt haar voortdurende steun aan het volk en de autoriteiten van Haïti bij het werken aan de 
wederopbouw en ontwikkeling van hun land. 
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De Europese Unie onderstreept het belang van een tweede ronde in de parlementsverkiezingen, en hoopt dat 
een succesvolle afloop daarvan zal helpen de rechtsstaat te verstevigen en de vestiging te voltooien van 
sterke, stabiele instellingen die in staat zijn volledig de taken te vervullen die hun bij de Grondwet zijn 
toegewezen. 
 
Haïti gaat aan een nieuw hoofdstuk van zijn geschiedenis beginnen, en daarom is het van vitaal belang dat 
alle politieke en sociale krachten de nationale verzoening tot sleutelbegrip maken van de dialoog die zij 
voeren teneinde tot de politieke, economische en sociale stabiliteit te komen die het land voor zijn 
ontwikkeling nodig heeft. 
 
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.  
 

_______________________ 
 
 
 

32/06 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie waarin wordt opgeroepen 
tot onderhandelingen over een humanitair akkoord in Colombia 

Brusssel, 24 februari 2006 
 

 
Bij de vierde verjaardag van de ontvoering van mevrouw Ingrid Betancourt en naar aanleiding van het 
overlijden van één van de gijzelaars van de FARC die meer dan zeven jaar werd vastgehouden, betreurt de 
Europese Unie het tragische lot van de in Colombia vastgehouden gijzelaars, dat eens te meer in de hele 
wereld de aandacht trekt en wordt afgekeurd.  
 
De Europese Unie heeft meermaals en in zeer duidelijke bewoordingen de wrede en onmenselijke praktijk 
van gijzelnemingen, waar ook ter wereld, krachtig veroordeeld. 
 
De Europese Unie acht het noodzakelijk dat een humanitair akkoord wordt gesloten en is van oordeel dat 
deze gebeurtenissen duidelijk maken hoe dringend het is een dialoog aan te knopen om de sluiting van een 
dergelijk akkoord te bewerkstelligen. 
 
De Europese Unie heeft het eind vorig jaar door Spanje, Frankrijk en Zwitserland ingediende voorstel om 
een plaats voor deze dialoog vast te leggen, hoopvol begroet. De Unie steunt dit initiatief ten volle en heeft 
met voldoening kennis genomen van de positieve reactie van de Colombiaanse autoriteiten op dit voorstel. 
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De Europese Unie roept alle illegale gewapende groepen in Colombia ertoe op, alle gevangengehouden 
personen spoedig vrij te laten en voortaan af te zien van ontvoeringen en gijzelnemingen. De Europese Unie 
verzoekt met name de FARC constructief te reageren op het voorstel voor een humanitair akkoord.  
 
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. 

______________________ 
 
 
 

33/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de hervatting 
van rechtstreekse gesprekken tussen de Chinese regering en gezanten van de Dalai Lama 

Brussel, 24 februari 2006 
 
De Europese Unie is ermee ingenomen dat een delegatie van gezanten van de Dalai Lama op 14 februari in 
China is aangekomen om er een vijfde gespreksronde met de Chinese regering te voeren. 
 
De EU steunt deze dialoog ten volle en hoopt dat beide partijen bereid zullen zijn zich te goeder trouw op 
essentiële vraagstukken te beraden met het oog op pragmatische oplossingen die kunnen bijdragen tot een 
vreedzame en duurzame regeling voor Tibet waarmee beide partijen kunnen instemmen. 
 
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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34/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de toekenning 
van de Olof Palme-prijs 2005 aan Daw Aung San Suu Kyi 

Brussel, 28 februari 2006 
 
 

Nu de Olof Palme-prijs 2005 wordt uitgereikt aan Daw Aung San Suu Kyi, als erkenning voor haar 
onvermoeibare vreedzame inzet voor democratie en mensenrechten in Birma/Myanmar, betreurt de Europese 
Unie het ten zeerste dat Aung San Suu Kyi nog steeds beroofd is van haar persoonlijke vrijheid en dat zij 
daarom deze onderscheiding niet persoonlijk in ontvangst zal kunnen nemen. 
 
De Europese Unie dringt er bij de Raad voor Vrede en Ontwikkeling (SPDC) op aan Aung San Suu Kyi en 
alle andere politieke gevangenen onverwijld in vrijheid te stellen. 
 
De Europese Unie is nog steeds ernstig bezorgd over de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar en 
herhaalt haar toezegging dat zij steun zal blijven verlenen voor nationale verzoening en eerbiediging van de 
mensenrechten en democratie in Birma/Myanmar 
. 
De Europese Unie dringt er opnieuw bij de SPDC op aan een volwaardige dialoog aan te gaan met de 
Nationale Liga voor Democratie en met vertegenwoordigers van de etnische groeperingen. 
 
De Europese Unie zal zich ook in de toekomst met kracht inzetten om de noden van de armsten in 
Birma/Myanmar te lenigen, in het bijzonder op de gebieden van volksgezondheid, onderwijs en ontwikkeling 
van de gemeenschap 
. 
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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35/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de 
bomaanslag op de Iman-Ali-Hadi-moskee in Samarra 

Brussel, 24 februari 2006 
 
De Europese Unie veroordeelt de misdadige en heiligschennende bomaanslag die op 22 februari 2006 op de 
Imam Ali-Hadi-moskee in Samarra is gepleegd en een conflict tussen de geloofsgemeenschappen heeft 
uitgelokt. De bomaanslag ondermijnt de vrede en stabiliteit en kan het politieke proces in Irak laten 
ontsporen. 
 
Deze afschuwelijke aanslag op een van de belangrijkste sjiitische heiligdommen in Irak, dat niet alleen heilig 
is voor sjiitische gelovigen, maar ook deel uitmaakt van het nationale culturele erfgoed van alle Irakezen, 
alsmede het verlies van mensenlevens in de daaropvolgende vergeldingsacties, tonen aan dat alle 
gemeenschappen in Irak zich dringend zo terughoudend mogelijk moeten opstellen. 
 
De Europese Unie steunt krachtig de oproep van de Irakese politieke en religieuze leiders om zelfbeheersing 
te betrachten en af te zien van vergelding, en dringt er bij de Irakezen op aan zich in een geest van dialoog en 
wederzijds respect te verenigen en daarmee de basis te leggen die onontbeerlijk is voor nationale verzoening. 
 
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. 
 

_________________ 
 
38/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het besluit 
van de leider van Taiwan aangaande de Nationale Raad voor de hereniging van China (NUC) 

Brussel, 6 maart 2006 
 
De EU hecht groot belang aan de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan. Deze is zowel voor de regio 
zelf als voor de rest van de wereld van belang en de EU heeft er bij eerdere gelegenheden reeds bij beide 
partijen op aangedrongen zich te onthouden van stappen die tot meer spanning zouden kunnen leiden. 
Derhalve neemt de EU met bezorgdheid kennis van de aankondiging, door de Taiwanese leider Chen Shui-
bian, dat de Nationale raad voor de hereniging van China buiten werking wordt gesteld en dat zijn 
richtsnoeren niet meer van toepassing zullen zijn. Dit besluit levert geen bijdrage tot een gedurige stabiliteit 
en vreedzame ontwikkeling in de Straat van Taiwan. 
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Tezelfdertijd echter stelt het de EU gerust dat Taiwan zijn eerdere toezeggingen en voornemens herhaalt dat 
het de status quo niet zal wijzigen. De EU verzoekt beide zijden initiatieven te nemen die dialoog, praktische 
samenwerking en totstandkoming van wederzijds vertrouwen kunnen bevorderen. De EU is er vast van 
overtuigd dat de kwestie-Taiwan dient te worden opgelost door middel van onderhandelingen tussen de 
partijen rondom de Straat van Taiwan, met deelname van alle belanghebbenden. 
 
"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 de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, sluiten zich 
bij deze verklaring aan." 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces.  
 
 

________________________ 
 

 
39/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de 
openingszitting van het Somalische federale overgangsparlement 

Brussel, 3 maart 2006 
  

 
Het verheugt de Europese Unie (EU) ten zeerste dat, te Baidoa op 26 februari jl., de openingsvergadering 
van de buitengewone zitting van het federale overgangsparlement heeft plaatsgevonden. De EU feliciteert de 
leiders van de federale overgangsinstellingen ermee dat zij de moed hebben gehad een akkoord te sluiten dat 
deze zitting mogelijk heeft gemaakt, en juicht het toe dat zij erin geslaagd zijn onder extreem moeilijke om-
standigheden uitvoering te geven aan dit akkoord. 
 
De EU beschouwt een en ander als bewijs dat echt gestreefd wordt naar voor alle betrokkenen aanvaardbare 
oplossingen en naar de invoering van een democratische gang van zaken bij het bestuur van Somalië, en 
dringt er bij alle leden van het federale overgangsparlement op aan zich bij hun werk te laten leiden door een 
geest van constructiviteit en inclusiviteit. 
 
De EU is verheugd dat de veiligheidssituatie in de stad is verbeterd, verzoekt alle partijen in Somalië zich in 
dit opzicht te blijven inzetten, en ziet uit naar een breed akkoord over een nationaal veiligheids- en 
stabilisatieplan. 
 
De EU herhaalt haar vaste voornemen om haar politieke, morele en materiële steun voor de uitvoering van 
de overgangsperiode via de voorlopige overgangsinstellingen voort te zetten. 
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Zij veroordeelt ten zeerste dat in Mogadishu sommigen met geweld hun gram lijken te willen halen, en is 
bezorgd over de gevechten die onlangs in de hoofdstad hebben plaatsgevonden en die veel slachtoffers 
hebben gemaakt, in het bijzonder onder de burgerbevolking. De EU biedt de slachtoffers en hun familieleden 
haar medeleven aan, en dringt er bij de partijen op aan terughouding te betrachten en te besluiten hun 
geschillen met vreedzame middelen te beslechten.  
 
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, 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 aan het stabilisatie- en 
associatieproces deelnemen. 
 

___________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 
 

 
 

ZITTING VAN 18 EN 19 JANUARI 2006  
SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE 

ADVIEZEN 
 
 

 
 

De adviezen van het EESC zijn integraal en in de officiële talen op te vragen op de 
website van het Comité: 

 
http://www.esc.eu.int (rubriek "Documenten") 

 
 

 
 
De zitting werd, namens het huidige voorzitterschap van de Raad, bijgewoond door Martin 
BARTENSTEIN, minister van Economische Zaken en Arbeid van Oostenrijk,  die heeft gesproken over de 
prioriteiten van het programma van het Oostenrijkse voorzitterschap.  
 
 
1. RECHTEN VAN DE BURGERS 

 

• Grondrechten en justitie 
− Rapporteur: mevrouw KING (Werkgevers – UK) 

 
− Referenties: COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) –   

CESE 32/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het Comité is van mening dat het gebrek aan evenwicht tussen de drie dimensies vrijheid, veiligheid en 
recht tot uiting komt in de financiële vooruitzichten, omdat veiligheid het grootste deel van het budget 
opslokt. 

http://www.cese.europa.eu
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Het Comité is er niet van overtuigd dat het Commissievoorstel volledig strookt met de in artikel 5 van 
het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitbeginselen. Deze beginselen lijken namelijk onvoldoende uit 
de verf te komen met betrekking tot aangelegenheden die, in samenwerking met de relevante sociale 
partners, het beste kunnen worden behandeld op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau. 
 

De Commissie pleit voor meer afstemming tussen de maatregelen tegen racisme, vreemdelingenhaat en 
antisemitisme en doet ten behoeve van de bestrijding van deze verschijnselen de suggestie om meer 
ondersteuning te bieden aan de dialoog tussen verschillende religies en culturen. Het Comité pleit ervoor dat 
islamofobie aan de lijst wordt toegevoegd, zodat ook deze specifieke vorm van racisme, waarbij cultuur en 
religie elkaar kruisen, wordt aangepakt. 

Tot slot bestaat het risico dat de bestrijding van geweld tegen kinderen, vrouwen en jongeren, alsook van 
mensensmokkel voor seksuele uitbuiting aan aandacht zal inboeten nu deze wordt gecombineerd met de 
bestrijding van drugsgebruik en –smokkel. Dit geldt des te meer omdat de verdeling van het budget over de 
verschillende programma's nog niet is goedgekeurd. Het Comité beveelt aan om een afzonderlijke 
doelstelling en begrotingslijn voor geweldbestrijding in te voeren. 

 
−  Contactpersoon: Mevrouw Susanne Johansson 
                     (Tel.: : 00 32 2 546 84 77– e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

2. MILIEUBESCHERMING 

 
• Duurzame ontwikkeling - Klimaatverandering 
– Rapporteur: de heer KALLIO (diverse werkzaamheden – FI) 
  
– Referentie: initiatiefadvies – EESC 33/2006 

 
–    Hoofdpunten: 
 

Het EESC vindt dat de EU haar inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering aanzienlijk zal 
moeten opvoeren en een begin zal moeten maken met het systematisch uitstippelen van 
aanpassingsstrategieën voor de verschillende beleidssectoren. De EU kan bijdragen aan het voorbereiden 
van sectoriële aanpassingsstrategieën door coördinerend op te treden en gebruik te maken van 
internationale akkoorden, hetgeen de inspanningen ook op mondiaal niveau effectiever zou maken. 
 
De economische activiteiten die op het platteland worden bedreven, de land- en bosbouw en ook de 
visserij, hebben slechts in beperkte mate bijgedragen tot de uitstoot van broeikasgassen, waardoor deze 
sectoren relatief weinig aandacht hebben gekregen in het klimaatveranderingsbeleid van de EU.  Daarom 
is het Comité van oordeel dat de EU zich ook in deze sectoren moet voorbereiden op het nemen van 
aanpassingsmaatregelen.  
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Het Comité is van oordeel dat: 
− de multiplicatoreffecten van de klimaatverandering op economische activiteiten op het platteland 

moeten worden bestudeerd,  
− aan de onzekerheid die de klimaatverandering met zich mee brengt, concreet aandacht zal moeten 

worden geschonken bij het uitzetten van de toekomstige beleidslijnen van de EU op het gebied van 
landbouwsteun en –productie, handel en energie. 

− in het visserijbeleid ruimte zal moeten zijn voor nieuwe maatregelen met behulp waarvan de 
bedrijfstak zich kan aanpassen aan veranderingen m.b.t. de watervoorraden en de omstandigheden 
waaronder de visvangst plaatsvindt.  

− het belang van bossen bij het afzwakken van de klimaatverandering de aandacht moet krijgen die het 
verdient en  dat zowel in de EU als elders in de wereld meer bossen moeten worden aangeplant.  

 
Het EESC acht het absoluut noodzakelijk dat de EU veel meer onderzoeksmiddelen ter beschikking stelt 
voor het bestuderen van de klimaatverandering, het uitdenken van aanpassingsstrategieën en het opstellen 
van veiligheidsprogramma's. Het gaat hierbij in de eerste plaats om bedrijfstakken waarin met natuurlijke 
hulpbronnen wordt gewerkt.  
 
Het EESC stelt de Commissie voor met een voorstel te komen voor het opzetten van een brede 
voorlichtings- en educatieve campagne, zowel binnen de EU als daarbuiten, bedoeld om ook het 
maatschappelijk middenveld en de politiek beter te doordringen van het belang van deze problematiek. 
Dit zou er volgens het Comité toe kunnen bijdragen dat de aanpassingsstrategieën sneller kunnen worden 
voorbereid en uitgevoerd.  
 
 

− Contactpersoon: mevrouw Yvette Azzopardi  
                     (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
3.  VOLKSGEZONDHEID – DE ROL VAN HET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD 

 
• Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking) 
− Rapporteur: de heer OLSSON (diverse werkzaamheden – SE) 

 
− Referenties : COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE  44/2006 
 
− Hoofdpunten:  
 
− Het EESC onderstreept dat de maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de 

drugsproblematiek, betrokken dienen te worden bij de werkzaamheden van het EWDD. 
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− Het EESC kan zich vinden in de gewijzigde rechtsgrondslag voor het voorstel. Het is niet meer dan 
vanzelfsprekend dat het Europees Parlement daadwerkelijk wordt geraadpleegd, alleen al omdat op deze 
wijze de transparantie naar het publiek toe wordt gewaarborgd. Op grond van het nieuwe voorstel krijgt 
het EP een grotere rol. Het mag o.a. twee onafhankelijke deskundigen met een bijzondere kennis op het 
gebied van drugs benoemen in de raad van bestuur. Het Comité dringt er met klem op aan dat deze twee 
deskundigen verbonden zijn aan een niet-gouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de 
drugsproblematiek. 

 
− Het Europese netwerk bestaat uit nationale knooppunten, die de schakel tussen de deelnemende lidstaten 

en het Waarnemingscentrum vormen. Het EESC dringt erop aan dat het centrum in zijn richtsnoeren en 
overeenkomsten met de lidstaten als bepaling opneemt dat de knooppunten moeten samenwerken met 
nationale organisaties, waaronder ngo's, die zich bezighouden met de drugsproblematiek. 

 
− Contactpersoon: Mevrouw Susanne Johansson 
                    (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

4. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 

• Bewaring elektronische gegevens 
– Rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER (diverse werkzaamheden – ES) 
  
– Referentie: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
 
– Hoofdpunten: 

 
Het Comité geeft uiting aan zijn bevreemding en bezorgdheid over het feit dat er een voorstel wordt 
ingediend waarvan de inhoud te ver gaat en de grondrechten aantast. 
Het EESC is van mening dat: 
 

− de behandeling die de mensenrechten, in het bijzonder het recht op privacy in het voorstel ten deel valt, 
niet adequaat is en in bepaalde opzichten problemen kan opleveren. 
 

− het gevaar bestaat dat het vertrouwen van de gebruikers van elektronische communicatie wordt 
ondergraven en dat hun bereidheid om de nieuwe technologieën gebruiken afneemt en dat de 
ontwikkeling van de informatiemaatschappij op de lange termijn wordt afgeremd, waardoor ook de 
strategie van Lissabon gevaar loopt. 
 

− dit voorstel, dat de grondrechten niet in hun geheel eerbiedigt, evenmin als de regels voor toegang, 
gebruik of uitwisseling van gegevens, ingrijpend dient te worden gewijzigd. 

 
– Contactpersoon : de heer Raffaele Del Fiore  
                   (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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5. BELASTINGHARMONISATIE 

 
•  Accijnstarieven voor alcohol 
−  Rapporteur: de heer WILKINSON (werkgevers – UK) 
 
−  Referentie: COM(2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
−  Hoofdpunten: 

 
Het huidige systeem levert regelmatig problemen op in verband met de indeling van bepaalde producten 
in de huidige structuren. 
 
Het staat niet vast dat misbruik op de langere termijn door hoge accijnzen wordt tegengegaan. Daarom 
dienen deze problemen te worden aangepakt middels andere maatregelen ter verbetering van de 
volksgezondheid. 
 
De Commissie wordt aanbevolen om de alcoholhoudende dranken in twee basiscategorieën onder te 
verdelen en een standaard minimumtarief in te voeren waarbij per categorie overeenkomstig het 
alcoholpercentage wordt belast. Er moet dus worden geheven op basis van de indeling, die afhangt van 
de productiewijze, de impact op de gezondheid en het alcoholpercentage. Wijn is echter een verhaal 
apart, evenals andere gefermenteerde dranken (bier, cider, perendrank). 
 

− Contactpersoon: mevrouw Imola Bedő 
               (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
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NL
 

 
 

ZITTING VAN 14 EN 15 FEBRUARI 2006  
 

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_en.asp 

 
 

 
 
De zitting van februari 2006 werd bijgewoond door Europees Commissaris Almunia, die heeft gesproken 
over het economisch en monetair beleid van de EU. 
 
 
1. ECONOMISCHE GOVERNANCE 

 

• Versterking van de economische governance – De hervorming van het 
stabiliteits- en groeipact 

 
− Rapporteur: mevrouw Florio (werknemers – IT) 
 
− Co-rapporteur: de heer Burani (werkgevers – IT) 

 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 244/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Aangezien het EESC zich grote zorgen maakt over de "impasse" waarin de Europese economische 
governance zich momenteel bevindt, wil het met dit advies: 
 

− een overzicht geven van de verschillende standpunten in het politieke en economische debat dat 
gevoerd wordt sinds het stabiliteits- en groeipact zes jaar geleden in werking trad; 
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− een evaluatie maken van het hervormingsproces dat het stabiliteits- en groeipact de afgelopen 
maanden heeft doorlopen; 

− richtsnoeren opstellen voor de versterking van de Europese economische governance. 
 
Het EESC is van mening dat het stabiliteits- en groeipact van meet af aan fundamenteel is geweest om 
de Europese economische groei op peil te houden in een context van monetaire stabiliteit. 
 
De factoren die de afgelopen zes jaar lof of kritiek hebben geoogst, kunnen grotendeels worden herleid 
tot de twee sleutelbegrippen van het pact: de invoering van de euro is ongetwijfeld een succes geweest 
voor de monetaire stabiliteit, maar is uitgedraaid op een duidelijke teleurstelling vanwege onvoldoende 
economische groei. 
 
Helaas is de coördinatie van de Europese economische governance in de loop van dit proces 
tekortgeschoten, juist in een periode waarin de internationale spanningen van zowel economische als 
politieke aard hoog zijn opgelopen. 
 
In de loop van het zesjarig bestaan van het pact is er door verschillende lidstaten druk uitgeoefend om 
het pact te hervormen. 
 
Het hervormingsproces is onvolledig, omdat het er niet in is geslaagd de coördinatie van het Europees 
economisch beleid daadwerkelijk te versterken. Deze versterkte coördinatie zou echter wel nodig zijn 
om de door de Economische en Monetaire Unie geboden mogelijkheden op het stuk van de 
economische groei en ontwikkeling van de werkgelegenheid optimaal te benutten. 
 

− Contactpersoon: de heer Pietrasanta 
                     (Tel.: +32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (2005-2008) 

 
− Rapporteur: de heer Metzler (diverse werkzaamheden – DE) 

 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 245/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC betoogt dat de huidige conjunctuur- en werkgelegenheidsproblemen alleen kunnen worden 
opgelost door middel van een gecoördineerd macrobeleid waarbij groei en werkgelegenheid intensief 
worden bevorderd, overeenkomstig de strategie van Lissabon. Daarbij is een begrotingsbeleid in de 
lidstaten dat overeenstemt met hun verplichtingen, onontbeerlijk. Zo'n beleid krijgt dan ook de steun 
van het EESC. 
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De sociale partners en de regeringen van de lidstaten worden opgeroepen om een evenwicht tussen 
flexibiliteit en zekerheid te scheppen dat bevorderlijk is voor innovatie. 
 
Er moet niet alleen worden gezorgd voor een passend macro-economisch beleid ter bevordering van 
groei en werkgelegenheid, maar ook voor micro-economische hervormingen die het groeipotentieel 
vergroten. Hieronder vallen niet alleen maatregelen om de concurrentie te vergroten en de bureaucratie 
te verminderen, maar ook de verdere uitbouw van de interne markt in de EU. 
 
In verband met de kennismaatschappij zijn ook de juiste keuzes inzake levenslang leren, gelijke kansen, 
gezinsvriendelijke maatregelen, onderwijs alsook onderzoek en innovatie van groot belang. In zijn 
algemeenheid benadrukt het EESC ten slotte dat de bevordering van ondernemerschap bijzondere 
aandacht verdient. 

 
− Contactpersoon: de heer Marchlewitz 
                     (Tel.: +32 2 546 9358 – e-mail:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Gemeenschappelijke heffingsgrondslag vennootschapsbelasting 
 
− Rapporteur: de heer Nyberg (werknemers – SE) 

 
− Referentie: verkennend advies – CESE 241/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Bij de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting in de EU spelen juridische, belastingtechnische én economische vraagstukken 
een rol. Ondanks alle technische details en de grote verschillen tussen de lidstaten zouden de Commissie 
en de lidstaten toch de economische voordelen voor ogen moeten houden die een gemeenschappelijke 
heffingsgrondslag kan opleveren. 
 
De gevoerde discussies hebben geleid tot een voorstel voor een aantal beginselen voor een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag: brede basis, neutraliteit, eenvoud, efficiency, 
stabiliteit, legitimiteit, rechtvaardigheid, internationale concurrentie, verplicht karakter, interim-
/overgangsregelingen en flexibele besluitvorming. Gekozen is voor een principiële benadering, omdat 
de keuze tussen de verschillende technische oplossingen gemakkelijker wordt als er overeenstemming 
over deze principes bestaat. 

 

Contactpersoon: mevrouw Bedö 

                     (Tel.: +32 2 546 8362 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
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2. MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD, RECHTEN VAN DE 
BURGER 

 

• De representativiteit van de Europese maatschappelijke organisaties in het kader 
van de civiele dialoog 

 
– Algemeen rapporteur: de heer Olsson (diverse werkzaamheden – SE) 
 
– Referentie: CESE 240/2006 

 
–    Hoofdpunten: 
 

Het "recht op een eigen stem" in openbare aangelegenheden – al een oude eis van het maatschappelijk 
middenveld en de organisaties die actief zijn op Europees niveau – is op dit moment bijzonder actueel. 
De uitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet, zijn dermate omvangrijk dat deze alleen het hoofd 
kunnen worden geboden als alle actoren aan de basis en hun vertegenwoordigers worden geraadpleegd. 
 
Het EESC heeft in dit verband al bij meerdere gelegenheden onderstreept dat de actoren van de civiele 
samenleving alleen op basis van een duidelijk vastgestelde representativiteit op adequate wijze kunnen 
deelnemen aan de formulering van het beleid en de voorbereiding van de communautaire besluiten. 
Representativiteit is niet alleen een fundamenteel democratisch beginsel, maar ook een voorwaarde als 
men meer transparantie wil en de invloed van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau wil 
vergroten. 
 
Het opstellen van dit advies kadert daarom in de allereerste plaats in het streven naar een verduidelijking 
en rationalisering van de betrekkingen van het EESC met de Europese maatschappelijke organisaties en 
netwerken en is erop gericht om de dialoog met het maatschappelijk middenveld geloofwaardiger te 
maken door die organisaties en netwerken meer legitimiteit te verschaffen. Hiertoe streeft het EESC naar 
een betere en meer gestructureerde dialoog met de organisaties en netwerken die zich tegelijkertijd 
voltrekt. 
 
Dit advies zou ook: 
 
•  als een nuttige toetssteen en zelfs inspiratiebron voor de andere instellingen kunnen dienen, m.n. 

met het oog op de consolidering van de participerende democratie op Europees niveau en de 
totstandbrenging van een waarachtige Europese civiele dialoog, en 

 
•  een aanzet kunnen geven tot interinstitutionele samenwerking, waarbij o.a. gedacht moet worden 

aan het uitwisselen van goede praktijken, vooral met de Commissie en het Europees Parlement, 
zonder dat het EESC er overigens op uit is zich te bemoeien met de manier waarop deze instellingen 
de dialoog met het Europese georganiseerde middenveld organiseren. 
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Het EESC hecht, ook gelet op zijn eerdere werkzaamheden op dit vlak, eraan dat er een duidelijke, 
uniforme en overzichtelijke procedure komt ter beoordeling van de representativiteit van Europese 
maatschappelijke organisaties. Die procedure dient het mogelijk te maken criteria onder de loep te nemen 
die zijn toegesneden op de bestaande structuur en wijze van opereren van de Europese organisaties. De 
uitvoering ervan dient afgestemd te zijn op de eigen rol die de organisaties in het beoordelingsproces 
spelen. De procedure zelf dient te stoelen op de beginselen openheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 
verifieerbaarheid en participatie van de Europese organisaties. 
 
Voorgesteld wordt om deze procedure te laten bestaan uit drie dimensies voor het beoordelen van de 
representativiteit van Europese maatschappelijke organisaties, te weten: 
 
• de statuten van de organisaties en de toepassing ervan; 
• het draagvlak van de organisaties in de lidstaten, en 
• kwalitatieve criteria om het vermogen van een Europese organisatie om te participeren vast te stellen 

en na te gaan of ze betrokken is geweest bij het raadplegingsproces van de Europese instellingen. 
 
De beginselen en criteria voor het beoordelen van de representativiteit waarop deze procedure is 
gebaseerd, zouden het EESC ook in staat moeten stellen een eigen beoordeling te maken van de 
representativiteit van de Europese organisaties. Om een en ander te kunnen operationaliseren, zal het een 
speciaal evaluatie-instrument moeten ontwikkelen, in eerste instantie in samenwerking met de door hem 
opgerichte verbindingsgroep van Europese maatschappelijke organisaties en netwerken. 

 
− Contactpersoon: de heer Fève 
                     (Tel.: +32 2 546 9616 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
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• Bureau voor de grondrechten 
 
− Rapporteur: de heer Sharma (diverse werkzaamheden – UK) 
 
− Corapporteur: mevrouw Le Nouail-Marlière (werknemers – FR) 

 
− Referenties: COM(2005) 280 final – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC is ingenomen met het besluit van de Europese Raad om een Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten op te richten teneinde de in artikel 6 van het EU-Verdrag genoemde beginselen en 
praktijken kracht bij te zetten. Hiermee wordt een mechanisme voor toezicht op de grondrechtensituatie 
in de Unie geschapen dat kan dienen om beleidsmaatregelen van de lidstaten op het vlak van de 
grondrechten beter op elkaar af te stemmen. 
 
Tot grote bezorgdheid van het EESC wordt in het Commissievoorstel niet bepleit of ondersteund dat het 
maatschappelijk middenveld in de raad van bestuur en in het grondrechtenforum van dit Bureau breder 
moet worden vertegenwoordigd. 
 
Het Bureau moet binnen zijn meerjarenkader de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat steeds als 
een van zijn thematische werkterreinen vastleggen. 
 
Het EESC maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het Bureau, niet alleen t.o.v. de EU-
instellingen, maar ook t.o.v. de lidstaten. 
 

− Contactpersoon: de heer Brombo 
                     (Tel.: +32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Vertegenwoordiging van vrouwen 
 
− Rapporteur: de heer Etty (werknemers – NL) 

 
− Referenties: raadpleging door het EP – CESE 238/2006 
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− Hoofdpunten:  
 

In januari 2003 verzocht het Europees Parlement het EESC om advies uit te brengen over de 
vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen van de sociaal-economische 
belangengroeperingen die in het EESC zijn vertegenwoordigd. De meeste verzoeken en oproepen die het 
Europees Parlement tot werkgevers, werknemers en het maatschappelijk middenveld in de hele EU richt, 
zijn aan de orde gesteld in een onderzoek, in het kader waarvan in 2003 een vragenlijst werd verspreid 
onder de (destijds) 222 leden van het EESC. 
 
Het EESC is het met het EP eens dat de vertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvormingsorganen 
van sociaal-economische belangengroeperingen in de EU nodig moet worden verbeterd en dat de 
betrokken nationale organisaties en de Commissie meer en meer systematisch aandacht aan deze kwestie 
dienen te besteden. 
 
Het beveelt aan dat alle vertegenwoordigde organisaties de Commissie regelmatig op de hoogte brengen 
van de resultaten van hun inspanningen op dit vlak en dat de Commissie haar databank uitbouwt en 
passende indicatoren vaststelt. 
 
Het is het volgens het EESC de moeite waard om afzonderlijke en ondersteunende structuren evenals 
netwerken van vrouwelijke medewerkers en leden verder te promoten. 
 
Het blijft van het grootste belang dat de betreffende diensten van de Commissie het beleid inzake 
onderwijs en opleiding en regelingen om arbeid en zorg te combineren stimuleren. Voor werkgevers- en 
werknemersorganisaties is hier een belangrijke rol weggelegd. 
 
Het EESC beveelt aan dat de quota-regelingen, die in sommige landen in de politiek en in sociale 
organisaties effectief zijn gebleken, door de betrokken organisaties en de Commissie grondig worden 
bestudeerd. 
 
Het EESC zou graag zien dat de lidstaten ernaar streven minimaal 30% kandidaten van de onder-
gerepresenteerde sekse voor te dragen voor benoeming in het EESC tijdens de volgende mandaatsperiode 
(2006-2010), en dit streefgetal verder op te trekken tot 40% voor de daarop volgende periode. 
 
Het EESC zal de resultaten van zijn onderzoek in 2006/2007 opnieuw bekijken om na te gaan of het 
beleid en de praktijken van organisaties in de nieuwe lidstaten veel verschillen van die in de oude. Het 
stelt voor dat het Europees Parlement dan eveneens de situatie opnieuw beoordeelt. 
 

− Contactpersoon: de heer Bach Nielsen 
                     (Tel.: +32 2 546 9619 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Europees Jaar van personen met een handicap 2003 

 
− Rapporteur : mevrouw ANCA (diverse werkzaamheden – LV) 
 
− Referentie : COM(2005) 486 final – CESE 236/2006 
 
− Hoofdpunten: 
− Het EESC is verheugd dat deze Mededeling de gelegenheid biedt om de balans op te maken van het 

Europees Jaar van personen met een handicap 2003 en om lessen te trekken voor de voorbereiding van 
andere Europese Jaren. 

−  
Het EESC is ervan overtuigd dat het succes van het Europees Jaar van personen met een handicap 2003 te 
danken is aan het feit dat gehandicaptenorganisaties zelf gevraagd hadden om dit jaar en actief hebben 
deelgenomen aan de planning en tenuitvoerlegging ervan.  

Het EESC betreurt dat de Mededeling geen informatie bevat over acties op nationaal en regionaal niveau en 
dat de inspanningen om het algemene bewustzijn en de zichtbaarheid in de media te verbeteren werden 
alleen maar kwantitatief, en niet kwalitatief beoordeeld. 

Het EESC had verwacht dat het succes van het Europees Jaar van personen met een handicap 2003 zijn 
weerslag zou vinden in het beleid en de wetgeving, maar vindt de reactie op beleidsniveau teleurstellend in 
verhouding tot de verwachtingen die tijdens het Jaar werden gewekt. 

Het Europees Jaar van personen met een handicap 2003 heeft het Comité aangezet tot een aantal initiatieven: 
het oprichten van een “task force gehandicapten” binnen het EESC, het mainstreamen van 
gehandicaptenvraagstukken in de EESC-werkzaamheden, het opstellen van initiatiefadviezen over personen 
met een handicap, de renovatie van het nieuwe hoofdgebouw in overeenstemming met de 
toegankelijkheidsvereisten, en het aanpassen van het ambtenarenstatuut met betrekking tot de tewerkstelling 
van personen met een functiebeperking. 

Contactpersoon : mevrouw Ewa Kaniewska 

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

 

Transnationale mobiliteit in onderwijs en beroepsopleiding - Europees handvest 
mobiliteit 

 

 Rapporteur : de heer CZAJKOWSKI (diverse werkzaamheden – PL) 
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 Referentie : COM(2005) 450 final – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 

 

 Hoofdpunten: 

Het EESC begroet met instemming het "Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de 
Raad over transnationale mobiliteit in het onderwijs en de beroepsopleiding in de Europese Gemeenschap: 
Europees handvest voor kwaliteit bij mobiliteit.  

Het EESC vindt dat de volgende punten bijzondere aandacht verdienen:  

informatie over de programma's die de lidstaten op nationaal en op lokaal niveau dienen te verstrekken; 

informatie over gelijke behandeling bij de selectie van kandidaten; 

een procedure voor de deelnemers die helder, transparant en zorgvuldig dient te zijn; 

een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de verschillende instanties die betrokken zijn 
bij het programma, waardoor klachten achteraf en misverstanden, bijv. tussen de organisaties die de 
studenten uitzenden en de organisaties die hen ontvangen, kunnen worden vermeden; 

verdere coördinatie van het mobiliteitsbeleid op Europees niveau (niet van de afzonderlijke lidstaten), 
waardoor de doeleinden van de Commissie kunnen worden verwezenlijkt en de Lissabondoelstellingen 
effectiever in praktijk kunnen worden gebracht. 

Het EESC is van mening dat de Commissie een concrete datum voor de inwerkingtreding van het Handvest 
moet voorstellen om de lidstaten tot meer daadkracht aan te zetten. 

 

–  Contactpersoon : mevrouw Ewa Kaniewska 

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

 

Beheer van migratiestromen 

Rapporteur : mevrouw LE NOUAIL-MARLIÈRE (werknemers– FR) 

 

Referentie : COM(2005) 123 final – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 
2005/0049 (COD)) – CESE 234/2006 

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 

 

91

Bulletin 13.03.2006 
 

- NL- PE 369.012 

 

Hoofdpunten:  

 

Het EESC staat achter de voorstellen voor de instelling van het Europees Fonds voor de integratie van 
onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013, het Europees Vluchtelingenfonds (als voortzetting 
van een bestaand fonds) en het Buitengrenzenfonds. 

Het dringt er bij de Raad op aan om onderhavige Mededeling tot vaststelling van het kaderprogramma 
"Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en de voorgestelde beschikkingen tot instelling van 
specifieke fondsen voor de tenuitvoerlegging van dat kaderprogramma tegelijkertijd te bestuderen en goed te 
keuren. 

Het roept de Commissie op om in haar bij het Haagse programma horende actieplan met zijn aanbevelingen 
rekening te houden. 

Het beveelt de Raad en de Commissie aan 

er zorg voor te dragen dat de nieuwe structurele fondsen op transparante wijze functioneren, door het Haagse 
programma en de in dit advies besproken mededeling uitdrukkelijk samenhangend te maken, 

in de beschikkingen tot instelling van bovengenoemde fondsen concrete bepalingen op te nemen op grond 
waarvan ngo's in een zo vroeg mogelijk stadium mogen meepraten over het richtsnoerenkader dat de 
lidstaten en de Commissie per jaar en ook voor meerdere jaren vaststellen. 

 

Contactpersoon : mevrouw Susanne Johansson 

 (Tel. : 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 

 

 

3.  ENERGIE 
 

• Energie-efficiëntie 
 
–   Rapporteur : de heer BUFFETAUT (werkgevers – FR) 
 

 –   Referentie : verkennend advies – CESE 242/2006 
 
 –   Hoofdpunten: 
 

In het licht van een wereldwijd alsmaar toenemende vraag naar energie is een aanzienlijke bevordering van 
de energie-efficiëntie een belangrijk onderdeel van het toekomstige energiebeleid van de Europese Unie. Het 
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Comité staat vierkant achter het streven om het energiegebruik uiteindelijk met 20% te verminderen. Het 
vindt niet alleen dat de doelstelling om dat gebruik jaarlijks met 1% te verminderen zeer snel moet worden 
gerealiseerd, maar ook dat als volgende stap een effectieve vermindering met 2% een doelstelling moet 
worden. 
Voorlichtingscampagnes kunnen nuttig zijn om het bewustzijn van het publiek te vergroten. Om zoveel 
mogelijk effect te hebben, zouden ze direct op de eindgebruikers (consumenten) en de betrokken 
beroepsgroepen moeten worden gericht. Hier is dus een taak weggelegd voor de nationale en lokale 
overheden.  
Voor het bedrijfsleven is het streven naar energie-efficiëntie inmiddels een noodzaak. Daarom volstaan 
vrijwillige overeenkomsten meestal. Er bestaan al heel wat rechtsinstrumenten, waarvan de toepassing 
bovendien nog moet worden geëvalueerd.  
Omdat het vervoer en de bouw de twee sectoren zijn met het hoogste energiegebruik, dienen daar de meest 
ingrijpende maatregelen te worden genomen en moet innovatie zich op die sectoren richten. 
De EU en de lidstaten moeten op elkaar afgestemde beleidsmaatregelen gaan ontwikkelen ter bevordering van 
energie-efficiëntie, uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en verspreiding van de beste technologieën. Op 
dezelfde wijze moeten zij voorlichtingscampagnes gaan voeren om huishoudens en consumenten aan te sporen 
zuiniger met energie om te springen. De EU zou in dit verband een zeer nuttige rol kunnen spelen. 
 
– Contactpersoon : de heer Siegfried Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
4.  GEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 
• Gezondheid en consumentenbescherming 
 
− Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden – PT) 
 
− Referenties: COM(2005) 115 final – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC concludeert dat het voorstel voor een besluit tot vaststelling van een communautair 
actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming over het algemeen niet 
voldoende onderbouwd is en dat de verschillende onderdelen niet voldoende worden toegelicht. De 
aangevoerde redenen tonen niet afdoende aan dat de hier voorgestelde aanpak de juiste zou zijn.  
 
Het gaat om twee juridisch zeer verschillende beleidsgebieden, die resp. gebaseerd zijn op de artikelen 152 
en 153 van het Verdrag. Er moet goed worden opgelet dat ongewenste neveneffecten worden voorkomen. Zo 
zou het kunnen gebeuren dat de beginselen van complementariteit en subsidiariteit ook strikt op het beleid 
inzake consumentenbescherming worden toegepast, wat de eigen bevoegdheden van de EU terzake zou 
aantasten. Daarnaast dreigt het beleid inzake volksgezondheid te worden bezoedeld door 
“consumptiedenken”, waarbij de begrippen “zorggebruiker” en “consument” op één hoop worden gegooid, 
omdat zij beide onder de algemene noemer “burgerschap” vallen.  
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− Contactpersoon: de heer João Pereira dos Santos 

  Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Milieukeurregelingen voor visserijproducten 
 
− Rapporteur: de heer SARRO IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 
 
− Referenties: COM(2005) 275 final – CESE 237/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 
De derde door de Commissie voorgelegde optie bestaat erin dat de Gemeenschap een reeks 
minimumvereisten voor vrijwillige milieukeurregelingen vaststelt. Gezien de huidige situatie is dit volgens 
het Comité de meest verstandige aanpak. Wel moeten deze minimumvereisten voldoende strikt zijn en 
moeten de nodige maatregelen worden getroffen om overtredingen te voorkomen en zonodig te bestraffen. 
 
Verder wijst het EESC erop dat: 

-  een duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen milieukeurmerken en de algemene regels 
voor de etikettering van voedingsmiddelen; 

-  milieukeuren, net als bij alle andere extractieve of aquacultuurproducten, milieukeuren van toepassing 
kunnen zijn op zowel onverwerkte als verwerkte producten. In het eerste geval garandeert de 
milieukeur dat de gebruikte extractieve visserijmethoden stroken met de relevante regels voor controle 
én met de FAO-code voor duurzame visserij. In het tweede geval houdt de milieukeur in dat de regels 
inzake traceerbaarheid correct zijn toegepast; 

-  niet alleen moet worden voorzien in een algemeen wettelijk kader, maar ook in een duidelijk 
mechanisme voor het erkennen van certificatieorganismen, het toekennen van de milieukeuren, het 
oplossen van geschillen, het toezicht en het opleggen van sancties bij misbruik en overtredingen; dit 
maakt het verschil tussen visserijproducten met en zonder milieukeur; 

-  het voor kleine en middelgrote ondernemingen of de visserijsector in ontwikkelingslanden in bepaalde 
gevallen moeilijk kan zijn een milieukeur te verkrijgen. Bij de goedkeuring van de regelgeving moet 
daarom ook worden gedacht aan mechanismen voor ondersteuning via producenten- of 
vissersorganisaties of via parterschapsovereenkomsten. Verder moet er rekening mee worden 
gehouden dat een milieukeurregeling voor visserijproducten ook een vorm van steun aan de 
visserijsector kan zijn: de kosten kunnen worden verhaald op de hele handelsketen, evenwel zonder dat 
de consument daar nadeel van ondervindt; 

-  heel wat inspanningen vereist zijn op het vlak van voorlichting en informatieverspreiding. Het is de 
overheid die verantwoordelijk is voor de financiering van de voorlichting en bewustmaking van de 
visserijsector en de consumenten. 
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− Contactpersoon: mevrouw Azzopardi 
  (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
• Aquacultuur/veterinairrechtelijke voorschriften 
 
− Rapporteur: FAKAS (diverse werkzaamheden – EL) 
 
− Referenties: COM(2005) 362 final – 2005/0153 – 154 CNS – CESE 233/2006 
 
− Contactpersoon: mevrouw Azzopardi 
  (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
5.  EXTERNE BETREKKINGEN 
 
• Betrekkingen EU-Mexico 
 
− Rapporteur: de heer RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (werkgevers– ES) 
 
− Referenties: initiatiefadvies – CESE 246/2006 
 
− Hoofdpunten:  
 
De betrekkingen tussen de EU en Mexico hebben sinds december 1995, maand waarin het EESC een advies 
goedkeurde over deze betrekkingen, een hoge vlucht genomen. In de praktijk heeft dit in oktober 2000 geleid 
tot het sluiten van een associatieovereenkomst met Mexico die samenwerking op economisch en politiek 
vlak en op andere terreinen bestrijkt en waaronder ook een vrijhandelszone valt. 
 
Een van de punten die in deze overeenkomst specifiek aan bod komen is het aanhalen van de banden tussen 
de maatschappelijke organisaties van beide kanten. De oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité 
EU-Mexico zou hiertoe de mogelijkheid bieden. 
 
Het EESC heeft derhalve een advies uitgebracht dat voor dat initiatief als uitgangspunt kan dienen en aan de 
hand waarvan de enorme ontwikkeling in de betrekkingen tussen de EU en Mexico sinds 1995 in kaart kan 
worden gebracht en geëvalueerd. In dat verband is met name ingegaan op het feit dat het EESC tijdens de 
IIIe bijeenkomst van maatschappelijke organisaties uit de EU en Latijns-Amerika en het Caribische gebied 
een verklaring ondertekende waarin het een reeks maatregelen voorstelde die nu ook uitvoering behoeven. 
 
In deze verklaring van Mexico wordt het EESC ertoe opgeroepen om verder te gaan op de ingeslagen weg 
naar verwezenlijking van de drievoudige doelstelling: de uitbreiding van de overeenkomst tussen de 
Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribische gebied, het opstellen van een agenda ter bevordering van 
de sociale cohesie en het vergroten van de inbreng van de middenveldorganisaties. Meer dan voldoende 
reden voor het EESC om dit advies op te stellen, niet in de laatste plaats om zich ook aan zijn woord te 
houden. 
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Om het maatschappelijk middenveld de kans te geven hieraan een bijdrage te leveren, zou een Gemengd 
Raadgevend Comité EU-Mexico kunnen worden opgericht. Ook is het EESC fervent voorstander van de 
oprichting van een Mexicaanse SER. Het Gemengd Raadgevend Comité EU-Mexico zou de Gezamenlijke 
Raad moeten adviseren bij de ontwikkeling, de follow-up en de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de 
Algemene Overeenkomst. Zijn taak zou erin bestaan op verzoek van het Gezamenlijk Comité of de 
Gezamenlijke Raad advies uit te brengen op een aantal nader te bepalen gebieden. Ook zou het op eigen 
initiatief advies kunnen uitbrengen of aanbevelingen kunnen formuleren over thema’s die verband houden 
met de overeenkomst. 
 
Aangezien nog niet duidelijk is hoe het toekomstige Gemengd Raadgevend Comité EU-Mexico moet worden 
samengesteld, zou het nuttig zijn de banden met het Mexicaanse maatschappelijk middenveld op 
systematische basis aan te halen. Tot nog toe zijn er immers maar sporadisch contacten geweest. Het EESC 
zou daarom graag zien dat voor elk van de groepen van het maatschappelijk middenveld (werkgevers,) in 
overleg drie vertegenwoordigers worden aangewezen. Op zijn beurt zal het EESC ook voor elk van zijn drie 
groepen drie vertegenwoordigers benoemen. De Gemengde Werkgroep EESC-vertegenwoordigers van het 
Mexicaanse maatschappelijk middenveld zou de opdracht krijgen een voorstel uit te werken inzake de 
oprichting, samenstelling, de taak en het reglement van orde van een Gemengd Raadgevend Comité EU-
Mexico. 
 
Verder zou het EESC in het kader van de bilaterale betrekkingen, buiten de Algemene Overeenkomst om, 
steun kunnen verlenen aan de oprichting van een nationale Mexicaanse SER, binnen het kader van zijn 
bevoegdheden en op voorwaarde dat hierover een consensus bestaat in de Mexicaanse samenleving. Een 
dergelijk orgaan zou een afspiegeling moeten zijn van de pluraliteit van het Mexicaans maatschappelijk 
middenveld, en dus worden samengesteld uit de drie eerder vermelde sectoren. Net als het EESC zou de 
Mexicaanse SER moeten steunen op representativiteit, onafhankelijkheid en legitimiteit. 
 

− Contactpersoon: mevrouw Porres 
   (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
6.  JUSTITIE 
 
• Betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in 

handelszaken 
 
− Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (werknemers – ES) 
 
− Referenties: COM(2005) 305 final – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met de strekking van het Commissievoorstel, dat de tenuitvoerlegging van de 
verordening zal vergemakkelijken, hetgeen van groot belang is om de ruimte van veiligheid, vrijheid en recht 
te kunnen verwezenlijken. Enkele nieuwe bepalingen kunnen echter tot interpretatieproblemen leiden. 
 
Het is bezorgd over het gebrek aan aandacht bij de Commissie voor de uitvoering van de regeling in de 
nieuwe lidstaten, terwijl zij toch de bijlagen in het licht van de uitbreiding heeft aangepast. 
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Het vindt in ieder geval dat de juiste methode is gebruikt voor de herziening.  
 
− Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
  (Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
• Europese procedure voor geringe vorderingen 
 
− Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden – PT) 
 
− Referenties: COM(2005) 87 final – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC complimenteert de Commissie met de technisch-juridische aanpassing van het voorstel, met het 
evenwicht dat zij heeft gevonden tussen de verschillende belangen die in het geding zijn en met de 
onderbouwing in de vorm van een goed opgezet, terdege uitgewerkt en duidelijk opgesteld impactonderzoek. 
 
Met de onderstaande algemene en bijzondere opmerkingen wil het dit voorstel slechts beter tot zijn recht 
doen komen en enkele bepalingen verduidelijken. 
 
− Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
7.  VERVOER 
 
• De rol van stations in de uitgebreide EU 
 
− Rapporteur: de heer TÓTH (diverse werkzaamheden – HU) 
 
− Referenties: initiatiefadvies – CESE 232/2006 
 
− Contactpersoon: mevrouw Wagner 
  (Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
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