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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: 
 
 

 
12/06 Maatregelen ter voorkoming van diefstal in kantoren 
 

 13/06 Toegang tot de Ledenbars in Brussel en Straatsburg - herinnering aan mededeling 
  36/00 van 17 oktober 2000 
 
 14/06 Parliamentary assistance - Communication 3/06 of the Quaesters 
 
 15/06 Briefpapier, enz. van de leden - Nieuw grafisch handvest van het Europees Parlement; 
  Wijziging domein Europarl-site 
 
 
 
 
 
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het College van Quaestoren: 
 

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

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

____________________ 
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT 
 
 
 
 

EINDE AMBTSTERMIJN VAN EEN WAARNEMER BIJ HET EUROPEES PARLEMENT 
 

 
 
In de vergadering van 23 maart 2006 heeft het Europees Parlement nota genomen van het einde van de 
ambtstermijn als waarnemer van: 
 
 
    de heer Şerban NICOLAE (RO/Senaat - PSE), 

 
 

per 10 april 2006. 
 
 

_______ 
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES 
 
 
Op zijn vergadering van 16 maart 2006 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat: 
 
 

de heer   BORGHEZIO Mario 
de heer BOSSI Umberto 
de heer  GRABOWSKI Dariusz Maciej 
mevrouw KRUPA Urszula 
de heer  PĘK Bogdan 
de heer PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
de heer  ROGALSKI Boguslaw 
de heer  SALVINI Matteo 
de heer  SPERONI Francesco Enrico 
de heer TOMCZAK Witold 

  de heer  ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 
 
geen leden meer zijn van de Fractie IND/DEM met ingang van 15 maart 2006. 
 

 
 

___________________ 
 
 
 
 

VERANDERING VAN FRACTIE VAN EEN WAARNEMER 
 
 
 
In de vergadering van 23 maart 2006 heeft het Europees Parlement nota genomen van het lidmaatschap van 
de PPE-DE-Fractie van: 
 
 
    de heer Viorel DUCA SENIOR, 
    door de Roemeense senaat benoemde waarnemer 

 
 

per 22 maart 2006. 
 
 

________ 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN      Stand op 24.03.2006 
 
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

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

P-0877/06 

Roberta Angelilli Mogelijke onregelmatigheden van het regiobestuur van 
Lazio ten aanzien van schuldeisers 

P-0878/06 

José García-Margallo y Marfil Openbaar bod van E.On op de aandelen van Endesa - 
interne markt 

E-0879/06 

Ole Christensen Minimumprijzen voor Noorse zalm in de EU E-0880/06 

Hiltrud Breyer Verhoogd risico tijdens zwangerschap door 
antiacnemiddel Ruaccutan 

E-0881/06 

Hiltrud Breyer Grotere kans voor kinderen op een verkeersongeluk E-0882/06 

Graham Watson Beperking gewicht lading vrachtwagens in de lidstaten E-0883/06 

Robert Kilroy-Silk Moslims en spotprenten E-0884/06 

Robert Kilroy-Silk Islamitisch dreigement tekenaars te vermoorden E-0885/06 

Robert Kilroy-Silk Ontkenning jodenmoord E-0886/06 

Robert Kilroy-Silk Uitbuiting van Britse aardgasgebruikers E-0887/06 

Robert Kilroy-Silk Britse moslims en afgescheiden moslimenclaves in Groot-
Brittannië 

E-0888/06 

Ashley Mote Tenuitvoerlegging communicatiebeleid van commissaris 
Wallström 

E-0889/06 

Bill Newton Dunn Onzekerheid suikerbietenproducenten E-0890/06 

Bill Newton Dunn Onzekerheid suikerbietenproducenten E-0891/06 

Ilda Figueiredo Melkquota E-0892/06 

José García-Margallo y Marfil Openbaar bod van E.On op Endesa - bescherming van de 
aandeelhouders 

E-0893/06 

Katerina Batzeli Overeenkomst tussen de Griekse regering en Microsoft 
over de aankoop van software 

E-0894/06 

Diana Wallis Tenuitvoerlegging van richtlijn 92/12/EEG van de Raad 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten 

E-0895/06 
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Roberta Angelilli Regio Toscane: gebruik van de fondsen Equal, ESF en het 
Vierde Actieprogramma voor gelijke kansen van mannen 
en vrouwen 

E-0896/06 

Roberta Angelilli Regio Toscane: gebruik van de EOGFL-middelen E-0897/06 

Roberta Angelilli Regio Toscane: gebruik van het "Leader+"-fonds E-0898/06 

Roberta Angelilli Gemeente Rome - stand van zaken betreffende de 
kredieten voor het Cultuur 2000-programma 

E-0899/06 

Roberta Angelilli Gemeente Rome: stand van zaken betreffende de 
middelen voor het Daphne-programma 2003-2006 

E-0900/06 

Roberta Angelilli Gemeente Rome - stand van zaken betreffende de 
kredieten voor het programma voor een veiliger gebruik 
van internet 

E-0901/06 

Roberta Angelilli Gemeente Rome - stand van zaken betreffende de 
kredieten voor het Leonardo da Vinci-programma 

E-0902/06 

Roberta Angelilli Gemeente Rome: stand van zaken betreffende de 
middelen voor het Life III-programma 2003-2006 

E-0903/06 

Roberta Angelilli Gemeente Rome - stand van zaken betreffende de 
kredieten voor het programma voor civiele bescherming 

E-0904/06 

Cristobal Montoro Romero Verlaging van de middelen voor de regio's P-0905/06 

Gábor Harangozó Buitensporig overheidstekort in Hongarije P-0906/06 

Robert Navarro Beheer van de TEN-projecten P-0907/06 

Eva-Britt Svensson Dienstenrichtlijn - Kan een land eisen dat een 
buitenlandse onderneming een vertegenwoordiger heeft in 
het land waar de diensten worden verricht 

P-0908/06 

Josu Ortuondo Larrea Derde wetgevingspakket Prestige over de veiligheid op 
zee 

E-0909/06 

Karin Jöns Informatie van de EU over gezondheid op Internet E-0910/06 

Georgios Karatzaferis Schending van de beloftes van Turkije aan de EU E-0911/06 

Georgios Karatzaferis Sancties voor communautaire onderdanen die meewerken 
aan schendingen van het internationaal recht en die 
crimineel verworven eigendommen accepteren 

E-0912/06 

Dimitrios Papadimoulis Belastingvrije reserves E-0913/06 

Nikolaos Sifunakis Opname van een milieuproject in het Griekse departement 
Lesvos in het derde communautair bestek voor 
steunverlening (CB) 

E-0914/06 
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Sajjad Karim Verenigd Koninkrijk: uitholling van de mensenrechten in 
het kader van de strijd tegen het terrorisme 

E-0915/06 

Roberta Angelilli Nieuwe bestemming voor de kredieten van het Daphne-
programma 

E-0916/06 

Henrik Lax Vrachtwagens E-0917/06 

Marie-Noëlle Lienemann Vogelgriepvaccins E-0918/06 

Baroness Sarah Ludford Het beleid van de Commissie ten aanzien van de op het 
kastensysteem gebaseerde discriminatie in India 

E-0919/06 

 Vraag geannuleerd E-/06 

Hiltrud Breyer Vogelgriep - doding van pluimvee in Turkije E-0921/06 

Hiltrud Breyer De situatie op de stranden in de Laganas-baai op 
Zakynthos, die als broedplaats dienen voor 
zeeschildpadden 

E-0922/06 

Diana Wallis Europees betalingsbevel E-0923/06 

Diana Wallis Consumentenkrediet E-0924/06 

Frank Vanhecke Mensenrechtensituatie in Iran E-0925/06 

Andrzej Szejna Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa E-0926/06 

Frank Vanhecke Hamas E-0927/06 

Frank Vanhecke Initiatief Javier Solana E-0928/06 

Frank Vanhecke Mensenrechtensituatie in Algerije, Jemen en Jordanië en 
Maleisië 

E-0929/06 

Frank Vanhecke Verklaringen Günter Verheugen en Nicolas Sarkozy E-0930/06 

Frank Vanhecke Aanslagen op Armeense kerk in Turkije E-0931/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - internet E-0932/06 

Raül Romeva i Rueda Rechten van EU-burgers in Andorra E-0933/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - vakbondswet en werkloosheidssteun E-0934/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - afvalexport E-0935/06 

Paul Rübig Tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de verwijdering 
van oude elektronische apparatuur in de lidstaten 

E-0936/06 

Stavros Arnaoutakis Onbevredigende controle op de visserij E-0937/06 

Dimitrios Papadimoulis Weigering een schip onder Cypriotische vlag te laten 
aanleggen in de zuid-Turkse haven Mersin 

E-0938/06 

Fiona Hall EU-Waterinitiatief E-0939/06 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

15

Bulletin 03.04.2006 - NL- PE 369.013 

Fiona Hall Verordening van de Raad (EG) nr.1470/2001 E-0940/06 

Erik Meijer De grote verschillen tussen EU-lidstaten op het gebied van 
afluisteren van telefoongesprekken en de sterke 
verruiming van de afluistercapaciteit in Nederland 

E-0941/06 

Karin Riis-Jørgensen Systemen van dubbele prijzen voor geneesmiddelen P-0942/06 

Stavros Arnaoutakis Moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van het ESF-
programma "lokale werkgelegenheidsinitiatieven" in 
plattelands- en probleemgebieden in Griekenland 

P-0943/06 

Niels Busk Aquacultuur P-0944/06 

Marian Harkin Halvering aantal verkeersdoden in de EU P-0945/06 

Luciana Sbarbati Antidumping in de schoenensector P-0946/06 

María Ayuso González Biowijn E-0947/06 

Daniel Caspary en Erika Mann Deelneming van het midden- en kleinbedrijf aan het 6e 
kaderprogramma voor onderzoek 

E-0948/06 

Karin Resetarits Uniforme verzekeringsmarkt E-0949/06 

Stavros Arnaoutakis Klimaatverandering in Europa E-0950/06 

Panagiotis Beglitis Niet-toelating door de Turkse autoriteiten van een onder 
Cypriotische vlag varend vrachtschip tot de haven van 
Mersina 

E-0951/06 

Georgios Karatzaferis Door de verzekeringsinstantie voor de landbouw (OGA) 
gecreëerde administratieve problemen voor grote 
gezinnen in Griekenland 

E-0952/06 

David Martin Importproducten uit de bezette gebieden E-0953/06 

Robert Kilroy-Silk Energiebeleid E-0954/06 

Robert Kilroy-Silk Doden van dolfijnen E-0955/06 

Robert Kilroy-Silk Tegen mededinging gerichte praktijken van lidstaten E-0956/06 

Cristiana Muscardini Antidumpingprocedure voor schoenen E-0957/06 

Cristiana Muscardini De vestiging van de multinational ABB in Legnano gaat 
dicht 

E-0958/06 

María Ayuso González Daling van de consumptie van kip in de EU P-0959/06 

Antonio Tajani Fusie tussen Gaz de France en Suez P-0960/06 

Ivo Belet Verkoop van Nederlandse drugs aan de Belgische grens P-0961/06 

Sharon Bowles Waterinitiatief van de Europese Unie E-0962/06 

Robert Evans Identiteitsfraude E-0963/06 
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Bastiaan Belder Hulpverleningspakket van ruim € 120 miljoen aan de 
Palestijnse gebieden 

P-0964/06 

Nigel Farage Gemeenschappelijk Europees Betalingsgebied P-0965/06 

Antonio Masip Hidalgo Raadsformatie die zich bezig zal houden met de 
bescherming van de euro door middel van strafrecht 

P-0966/06 

Ignasi Guardans Cambó Toepassing van het mededingingsrecht op de 
filmdistributie in de Europese Unie 

E-0967/06 

Antonio López-Istúriz White Uitbreiding van de trans-Europese netwerken E-0968/06 

Raül Romeva i Rueda Loopbrug uit illegaal tropisch hout in een natuurpark op 
de Balearen 

E-0969/06 

Georgios Karatzaferis Grote werken in Thessaloniki E-0970/06 

Georgios Karatzaferis Egnatiaweg E-0971/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven en 
Hiltrud Breyer 

Ongecontroleerde zandwinningen uit rivieren en valleien 
in Bulgarije 

E-0972/06 

Michael Cashman en anderen Mensenrechten in Rusland E-0973/06 

Gérard Deprez Discriminatie tussen grensarbeiders E-0974/06 

Antonio Di Pietro Te laat uitgevoerde milieueffectbeoordeling van de 
snelweg Paolisi-Pianodardine 

E-0975/06 

Ria Oomen-Ruijten Vragen over energielogo E-0976/06 

Bernard Poignant Het gebruik van onvermengde plantaardige olie in 
Frankrijk 

P-0977/06 

Teresa Riera Madurell Financiering van ITER P-0978/06 

Luisa Morgantini Besnoeiing van de vrijwillige Italiaanse bijdragen aan de 
agentschappen van de Verenigde Naties 

P-0979/06 

Salvatore Tatarella Stranding van het schip Hanife Ana P-0980/06 

Duarte Freitas Subsidies voor olie die wordt gebruikt bij de 
vervaardiging van bepaalde conserven 

P-0981/06 

Jan Mulder Vergoeding van kosten die gepaard gaan met vaccinatie 
van pluimvee tegen vogelgriep 

P-0982/06 

David Hammerstein Mintz Illegaal stedenbouwproject in het natuurpark Cabo de 
Gata-Níjar 

E-0983/06 

Teresa Riera Madurell Mogelijke problemen bij de tritiumbevoorrading van de 
experimentele fusie-installatie ITER 

E-0984/06 

Teresa Riera Madurell Structuur van het voorstel voor het zevende 
kaderprogramma Euratom 

E-0985/06 
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Teresa Riera Madurell Communautaire financiering van gemeenschappelijke 
ondernemingen (zevende kaderprogramma Euratom) 

E-0986/06 

Michael Cramer Recente slechtere spoorverbindingen tussen Duitsland en 
Polen 

E-0987/06 

Simon Coveney Shwe-gaspijpleiding in Birma E-0988/06 

Robert Kilroy-Silk Antimededingingsmaatregelen Frankrijk E-0989/06 

Robert Kilroy-Silk Christenen in India E-0990/06 

Baroness Sarah Ludford en 
Kathalijne Buitenweg 

Tekortschietende samenwerking van politiediensten in 
zaken met vrachtwagenchauffeurs 

E-0991/06 

Baroness Sarah Ludford en 
Kathalijne Buitenweg 

Tekortschietende samenwerking van politiediensten in 
zaken met vrachtwagenchauffeurs 

E-0992/06 

Fausto Bertinotti en anderen Noodtoestand op de Filippijnen E-0993/06 

Fausto Bertinotti en anderen Noodtoestand op de Filippijnen E-0994/06 

Iles Braghetto en anderen Europees energiebeleid E-0995/06 

Albert Maat Vervolging van de religieuze Sufi minderheid in Iran E-0996/06 

Henrik Lax Vogelgriep E-0997/06 

Jorgo Chatzimarkakis Particulier bankroet P-0998/06 

Alejo Vidal-Quadras Roca Concurrentieverstoring op de gedeeltelijk geliberaliseerde 
energiemarkten 

P-0999/06 

Linda McAvan Maatschappelijk verantwoord ondernemen E-1000/06 

Alyn Smith Etikettering van biologische producten E-1001/06 

Nikolaos Sifunakis Beroep van de internationale redersverenigingen tegen 
richtlijn 2005/35/EG inzake mariene vervuiling 

P-1002/06 

Corien Wortmann-Kool Benoeming TEN-T Coordinatoren P-1003/06 

Dorette Corbey en Thijs Berman Het filteren van ballastwater E-1004/06 

Dorette Corbey en Thijs Berman Het filteren van ballastwater E-1005/06 

Georgios Karatzaferis Bom op het Griekse consulaat in de FYROM E-1006/06 

Georgios Karatzaferis Volledige bebossing van de oude luchthaven van Athene 
in Elliniko 

E-1007/06 

Georgios Karatzaferis Ontbreken van bescherming voor het nationaal park van 
de Aenos op Kefalonia 

E-1008/06 

Georgios Karatzaferis INTERREG IIIA (Griekenland - Turkije) E-1009/06 

Georgios Karatzaferis Onbetaalde artsen in Griekenland E-1010/06 
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Georgios Karatzaferis Financiering van een Turkse nationalistische organisatie 
door de Commissie 

E-1011/06 

Georgios Karatzaferis Afluisteren van telefoons in Griekenland E-1012/06 

Andreas Mölzer Globaliseringsfonds P-1013/06 

Paul van Buitenen Belangenverstrengeling van EFSA wetenschappers die 
een veiligheidsevaluatie uitvoeren van de carcinoge 
werking van aspartaam 

P-1014/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia - door paramilitairen gepleegde moord E-1015/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia - door paramilitairen gepleegde moord E-1016/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia: door paramilitairen gepleegde moord; 
rechtvaardigheid en schadevergoeding voor de 
slachtoffers 

E-1017/06 

Ioannis Gklavakis Amateurvisserij E-1018/06 

Graham Watson Discriminatie in beloning bij de Europese scholen E-1019/06 

Chris Davies BTW op historische gebouwen E-1020/06 

 Vraag geannuleerd E-/06 

Ivo Belet Strengere eisen voor buitenlandse skileraren in Frankrijk E-1022/06 

Erik Meijer Het belang voor grensoverschrijdend verkeer van 
meerdaagse spoorwegabonnementen EuroDomino en de 
terugval van Frankrijk, Italië en Spanje naar nationale 
verkoop 

E-1023/06 

Jan Mulder Maatregelen ter ondersteuning van de markten voor 
pluimveeproducten 

E-1024/06 

Michl Ebner Harmonisatie naamgeving geneesmiddelen E-1025/06 

Roberto Musacchio Erkenning van bij de CNR geleverde prestaties en van het 
recht op sociale uitkeringen en een ouderdomspensioen 

P-1026/06 

Kartika Liotard Afvalstromen binnen en buiten Europa, de controle daarop 
en de verhouding tot Europese Verdragen 

P-1027/06 

Frank Vanhecke Europese fondsen voor het Mechelse jeugdhuis Rzoezie P-1028/06 

Willy Meyer Pleite Milieubedreigingen voor de rivier de Cambrones 
(provincie Segovia-Spanje) 

E-1029/06 

Willy Meyer Pleite Verdwijningen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië P-1030/06 

Willy Meyer Pleite Illegale vangst van Atlantische zalm in Ierland E-1031/06 
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Willy Meyer Pleite Niet-naleving van richtlijn 93/37/EEG betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - 
geïntegreerd actieplan voor de zone Mestrets (Castellón, 
Spanje) 

E-1032/06 

Willy Meyer Pleite Gebied van communautair belang en bijzondere 
beschermingszone voor vogels - Santa Bárbara Golf-SA, 
gemeente Burriana (Castellón, Spanje) 

E-1033/06 

Willy Meyer Pleite Schending van het recht op vrij verkeer van burgers op het 
Europese grondgebied 

E-1034/06 

Robert Kilroy-Silk Gepensioneerden onder de armoedegrens E-1035/06 

Paul van Buitenen Artikel 12 van het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen en nevenactiviteit 

E-1036/06 

Monica Frassoni Formaldehyde E-1037/06 

Frank Vanhecke Bezoek Louis Michel aan Zuid-Afrika E-1038/06 

Paul van Buitenen Initiatief om te komen tot één zetel van het Europees 
Parlement 

E-1039/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
en Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El-Meki, activist voor de rechten van 
de mens in de Westelijke Sahara 

E-1040/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
en Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El-Meki, activist voor de rechten van 
de mens in de Westelijke Sahara 

E-1041/06 

Herbert Bösch Financiert OLAF de uitrusting van inlichtingendiensten? E-1042/06 

Erik Meijer Het ontbreken van een systeem dat bij 
spoorwegversperringen internationale doorgaande 
treinreizigers kan informeren over het voortzetten of 
afbreken van hun reis 

E-1043/06 

Andreas Mölzer Op de EU-top vastgestelde begroting E-1044/06 

María Sornosa Martínez Gebied van communautair belang "Monte El Valle y 
Sierra de Altaona y Escalona" 

E-1045/06 

Georgios Karatzaferis Straf voor de PAOK-ploeg wegens incidenten E-1046/06 

Michael Cashman en anderen Samenwerking met jeugdorganisaties E-1047/06 

Michael Cashman en anderen Mensenrechten in Rusland E-1048/06 

James Allister Internationale terroristen E-1049/06 

Michael Cashman en anderen Besluit van de VN om LGBT-NGO's geen adviserende 
status te geven 

E-1050/06 
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Michael Cashman en anderen Besluit van de VN om LGBT-NGO's geen adviserende 
status te geven 

E-1051/06 

Bill Newton Dunn EU Waterinitiatief E-1052/06 

Struan Stevenson Extraterritoriale rechtsmacht E-1053/06 

Avril Doyle KMO's, kaderprogramma's onderzoek en Europese 
octrooien 

E-1054/06 

 Vraag geannuleerd E-1055/06 

Giusto Catania en Roberto 
Musacchio 

Politiegeweld in Gradisca d'Isonzo E-1056/06 

Zdzisław Podkański Bosbouwbeleid E-1057/06 

Zdzisław Podkański Zacht fruit E-1058/06 

Raül Romeva i Rueda Luchthaven van Madrid - klacht van de Catalaanse 
Federatie van ontwikkelings-NGO's 

P-1059/06 

Fernando Fernández Martín Gevolgen van de toepassing van de wet op het grondbezit 
en de landhervorming voor de belangen van Europese 
burgers in Venezuela 

P-1060/06 

Dagmar Roth-Behrendt Ftalaten in geneesmiddelen voor menselijk gebruik P-1061/06 

Konstantinos Hatzidakis Afsluiting van het tweede communautair bestek voor 
steunverlening voor Griekenland 

P-1062/06 

Raül Romeva i Rueda Luchthaven van Madrid - klacht van de Catalaanse 
Federatie van ontwikkelings-NGO's 

E-1063/06 

Konstantinos Hatzidakis Detailhandelsprijzen in de lidstaten E-1064/06 

Konstantinos Hatzidakis Gebruik van verdovende middelen door minderjarigen E-1065/06 

Konstantinos Hatzidakis Inkomen van werknemers in de lidstaten E-1066/06 

Konstantinos Hatzidakis Verliezen aan middelen van het tweede communautair 
bestek voor de 15 

E-1067/06 

Konstantinos Hatzidakis Illegale handel in farmaceutische stoffen via het internet E-1068/06 

Caroline Lucas Liberalisering van de handel in bosbouwproducten E-1069/06 

Pier Bersani en anderen Fusie Gaz de France/Suez E-1070/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert De door leveranciers van bedrijfsvoertuigen toegepaste 
systemen voor het beperken van emissies van 
bedrijfsvoertuigen 

E-1071/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Modulaire combinaties ofwel 'long & heavy vehicles' E-1072/06 

Joan Calabuig Rull Studie naar de textiel- en kledingindustrie in China en 
haar marktexpansiestrategie 

P-1073/06 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

21

Bulletin 03.04.2006 - NL- PE 369.013 

Zdzisław Podkański Heronderhandeling over de melkquota P-1074/06 

Sajjad Karim Chinese meubels P-1075/06 

Sharon Bowles Overheidspensioenen P-1076/06 

David Hammerstein Mintz Bedreiging van het milieu en de natuurlijke rijkdommen 
in de Río Cambrones 

E-1077/06 

David Hammerstein Mintz Diersoorten bedreigd met uitsterven in de Sierra de 
Guadarrama 

E-1078/06 

David Hammerstein Mintz Bouwprojecten in Parcent (Alicante, Spanje) E-1079/06 

Jillian Evans Taalcursussen E-1080/06 

Jillian Evans Beoordelingsvoorschriften E-1081/06 

Karl-Heinz Florenz Kartelprocedure van de Commissie tegen fabrikanten van 
liften / Richtlijn 95/16/EG inzake liften / Aanbeveling 
95/216/EG over de veiligheid van bestaande liften 

E-1082/06 

Horst Schnellhardt Overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de 
verordeningen (EG) 852/2004, 853/2004 en 882/2004 
(SANCO/2563/2005), vraag P-4332/05 

E-1083/06 

Bill Newton Dunn Syteem voor de elektronische identificatie van schapen E-1084/06 

Bill Newton Dunn Nitraatrichtlijn E-1085/06 

Bill Newton Dunn Toekomstige financiële steun aan landbouwers in 
berggebieden 

E-1086/06 

Stéphane Le Foll Vogelgriep P-1087/06 

Angelika Niebler Toekenning van eu-domeinnamen P-1088/06 

Jean-Claude Fruteau Betaling van de reis- en verblijfskosten van de kandidaten 
bij vergelijkende onderzoeken van de Europese 
instellingen 

P-1089/06 

Pia Locatelli Studie naar de textiel- en kledingindustrie in China en 
haar marktexpansiestrategie 

P-1090/06 

Rebecca Harms Verzoek om inlichtingen van de Commissie d.d. 
10.2.2006 over de financiering van de publieke omroep in 
Duitsland 

E-1091/06 

Dimitrios Papadimoulis Bouw van ziekenhuizen in Tríkala, Vólos en Lamía met 
middelen van de communautaire bestekken 

E-1092/06 

Dimitrios Papadimoulis Beschuldigingen van de Griekse Hoge Raad voor 
personeelsselectie (ASEP) betreffende het oneigenlijk 
gebruik van overeenkomsten voor het uitbesteden van 
arbeid 

E-1093/06 
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Dimitrios Papadimoulis Bouw van ziekenhuizen met middelen van het 
communautair bestek 

E-1094/06 

Struan Stevenson Terreurlijst van de EU E-1095/06 

James Allister International Investments Ltd E-1096/06 

 Vraag geannuleerd E-/06 

Marco Pannella Steun van de Commissie aan de deportatie van de 
inheemse bevolking in Laos 

E-1098/06 

Riitta Myller Uitlaatgas op de werkplek als gevolg van de plaats van 
uitlaatpijpen: een gezondheidsrisico voor autocontroleurs 

E-1099/06 

Claude Moraes Consumentenbescherming en beledigende afbeeldingen in 
productreclames 

P-1100/06 

Terence Wynn Schoolmelksubsidies E-1101/06 

Claude Moraes Communautair actieplan voor gezondheid E-1102/06 

Jonas Sjöstedt Verbod gay pride festival in Moskou E-1103/06 

Kyriacos Triantaphyllides Turkse verplichtingen inzake de vrije uitoefening van de 
handel 

P-1104/06 

Elspeth Attwooll Richtlijn 2000/78/EG P-1105/06 

Marcello Vernola Stranding van het Turkse schip "Hanife Ana" bij Costa 
Merlata di Ostuni, Brindisi, Italië 

P-1106/06 

Zdzisław Chmielewski Mogelijke kwalificatie van gemeenten aan de grens van 
NUTS 3-regio's als regio van Doelstelling 3 

P-1107/06 

Witold Tomczak Beweerde besmetting van Poolse frambozen P-1108/06 

Antonio Masip Hidalgo Voor de omzetting toegewezen middelen bij de 
Commissie 

E-1109/06 

Evangelia Tzampazi en anderen Situatie betreffende de psychiatrische hervorming in 
Griekenland 

E-1110/06 

Dimitrios Papadimoulis Kustvaart in Griekenland E-1111/06 

Janusz Wojciechowski Communautair actieplan inzake de bescherming en het 
welzijn van dieren 

E-1112/06 

Chris Davies Aspartaam E-1113/06 

Chris Davies Richtlijn legkippen E-1114/06 

Chris Davies EFSA E-1115/06 

Chris Davies Waterkwaliteit E-1116/06 

Chris Davies Palestijnse Autoriteit E-1117/06 
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Mario Borghezio Detachering van personeel voor verkiezingen E-1118/06 

Marcello Vernola Bescherming van buschauffeurs in Apulië E-1119/06 

Alessandro Battilocchio Discriminatie van "kleine" talen bij Europese 
aanbestedingen 

E-1120/06 

Zdzisław Chmielewski Levens- en gezondheidsbeschermende hulpmiddelen voor 
mensen die een laryngectomie hebben ondergaan 

E-1121/06 

Tokia Saïfi Studie over de textielindustrie en de confectie in China en 
de marktexpansiestrategie van dit land 

P-1122/06 

Ari Vatanen Vervolging van godsdienstige activiteiten in Wit-Rusland P-1123/06 

Klaus-Heiner Lehne Artikel 82 van het EG-Verdrag E-1124/06 

Stavros Lambrinidis, Katerina 
Batzeli en Evangelia Tzampazi 

Toepassing van de richtlijn inzake biobrandstoffen E-1125/06 

Charles Tannock Berichten over discriminatie van jeugdige reizigers uit de 
EU in Polen 

E-1126/06 

Charles Tannock Berichten over discriminatie van Hindoes in Rusland E-1127/06 

Albert Maat Staatssteun van Frankrijk aan door de vogelgriep 
getroffen boeren 

E-1128/06 

Witold Tomczak Vermeende besmetting van Poolse frambozen E-1129/06 

Jonas Sjöstedt Vernietiging van Bialowieza E-1130/06 

Charlotte Cederschiöld Effectonderzoek in verband met opslag van gegevens E-1131/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Onderwijs- en opleidingsprogramma's en Europese 
identiteit 

P-1132/06 

Erika Mann Beveiliging van vertrouwelijke persoonsgegevens van de 
burgers in de Europese Unie 

P-1133/06 

Carlos Carnero González Gebreken in de bouw van de verlenging van metrolijn 9 
met bestemming Arganda en veiligheid met betrekking tot 
de verkeerswerken in de autonome regio Madrid 

E-1134/06 

Carlos Carnero González en David 
Hammerstein Mintz 

Inbreuk op artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, alsook op de rechten 
van de werknemers door de directie van het bedrijf voor 
openbare radio en televisie "Ente Público Radio 
Televisión Madrid" 

E-1135/06 

Graham Watson Toekenning van het drempelbedrag op Europese Scholen E-1136/06 

Ivo Belet en Ria Oomen-Ruijten Effect van nieuwe Nederlandse zorgverzekeringwet op 
post-actieve grensarbeiders 

E-1137/06 

Jonas Sjöstedt Talaat Pasha door Turkije tot held uitgeroepen E-1138/06 
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Jana Bobošíková Invoer van pluimvee uit landen in de derde wereld P-1139/06 

Christopher Heaton-Harris Diverse debiteuren P-1140/06 

Philip Claeys Gespannen situatie Turkije, aanklacht Büyükanit P-1141/06 

David Hammerstein Mintz Project voor de urbanisatie van de zone "Merinos Norte" 
in Ronda 

E-1142/06 

Bernat Joan i Marí Aardgasleiding Dènia-Eivissa-Platja de Sant Joan de Déu E-1143/06 

Antolín Sánchez Presedo Terbeschikkingstelling van kredieten met het oog op de 
bestrijding van de vogelgriep na de donorenconferentie 
van Peking 

E-1144/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bilaterale overeenkomsten inzake traceerbaarheid van 
producten 

E-1145/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Traceerbaarheidsregels voor visserijproducten E-1146/06 

Jana Bobošíková Invoer van pluimvee uit landen in de derde wereld E-1147/06 

Mary McDonald en anderen Een einde maken aan dakloosheid E-1148/06 

Kathy Sinnott Watertoevoer voor biologische landbouwbedrijven E-1149/06 

Christopher Heaton-Harris Europa per satelliet E-1150/06 

Charles Tannock Onthoofding van christelijke schoolmeisjes in Indonesië E-1151/06 

Christine De Veyrac Steun aan de Franse "banlieues" E-1152/06 

Cristiana Muscardini Muren van de herinnering E-1153/06 

Cristiana Muscardini Toeristisch project op Sardinië E-1154/06 

Giulietto Chiesa, Lilli Gruber en 
Lapo Pistelli 

Meting van de kijkdichtheid E-1155/06 

Mario Mauro Turkse Republiek van Noord-Cyprus E-1156/06 

Erik Meijer Standpunten van het Internationaal Energie Agentschap 
over prijsontwikkeling, keuzevrijheid, 
hoogspanningsnetten en windmolens bij de opwekking 
van elektriciteit 

E-1157/06 

Erik Meijer en Kartika Liotard Door de Nederlandse overheid gesubsidiëerde 
verbranding in kolencentrales van uit bouw- en sloopafval 
afkomstig hout dat niet is gezuiverd van giftige stoffen 

E-1158/06 

Erik Meijer Optimistische beoordeling van de gevolgen van 
arbeidsmigratie sinds 1.5.2004 en daarmee sterk strijdige 
cijfers en praktijkervaringen in de ontvangende EU-
lidstaten 

E-1159/06 

Philip Claeys Slaagpercentages Europees concours E-1160/06 
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Philip Claeys Percentage aanwervingen uit wervingsreserve, Belgische 
kandidaten 

E-1161/06 

Philip Claeys Tijdelijke agenten met Belgische nationaliteit E-1162/06 

Philip Claeys Moord op ouders van Koerdische militanten in Turkije E-1163/06 

Nigel Farage Godsdienstvervolging in Pakistan E-1164/06 

David Martin Invoerverbod voor voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong uit China 

E-1165/06 

Catherine Stihler Programma Jeugd E-1166/06 

Catherine Stihler Onderzoek naar schone steenkooltechnologie E-1167/06 

Catherine Stihler Seksediscriminatie in privéclubs E-1168/06 

Catherine Stihler Stadsvernieuwing E-1169/06 

Catherine Stihler Regels inzake staatssteun en defensiecontracten E-1170/06 

Catherine Stihler Programma jeugd E-1171/06 

Catherine Stihler EU-subsidies en mobiliteit van studenten en docenten E-1172/06 

Catherine Stihler De toekomst van het Erasmus-programma E-1173/06 

Catherine Stihler Prioriteiten van de EU inzake volksgezondheid E-1174/06 

Catherine Stihler Scholen waaraan ouders de voorkeur geven E-1175/06 

Catherine Stihler Stimulering van het Erasmus-programma E-1176/06 

Catherine Stihler Programma levenslang leren E-1177/06 

Catherine Stihler Financiering van projecten tegen roken in heel Europa E-1178/06 

Roberta Angelilli Gemeente Ancona: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1179/06 

Roberta Angelilli Gemeente Carrara: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1180/06 

Roberta Angelilli Gemeente Florence: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1181/06 

Roberta Angelilli Gemeente Livorno: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1182/06 

Roberta Angelilli Gemeente Massa: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1183/06 

Roberta Angelilli Gemeente Pisa: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1184/06 
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Roberta Angelilli Gemeente Pistoia: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1185/06 

Roberta Angelilli Gemeente Prato: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1186/06 

Roberta Angelilli Gemeente Siena: stand van zaken subsidies Daphne-
programma 

E-1187/06 

Roberta Angelilli Gemeente Ancona: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1188/06 

Roberta Angelilli Gemeente Carrara: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1189/06 

Roberta Angelilli Gemeente Florence: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1190/06 

Roberta Angelilli Gemeente Livorno: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1191/06 

Roberta Angelilli Gemeente Massa: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1192/06 

Roberta Angelilli Gemeente Pisa: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1193/06 

Roberta Angelilli Gemeente Prato: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1194/06 

Roberta Angelilli Gemeente Prato: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1195/06 

Roberta Angelilli Gemeente Siena: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
actieprogramma voor civiele bescherming 

E-1196/06 

Jean Lambert Luchthaven Ciudad Real: schending van de richtlijnen 
milieueffectbeoordeling, habitats en vogels 

P-1197/06 

Petr Duchoň Digitale tachograaf P-1198/06 

Roberta Angelilli Gemeente Ancona: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Actieprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van Internet 

E-1199/06 
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Roberta Angelilli Gemeente Carrara: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Actieprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van Internet 

E-1200/06 

Roberta Angelilli Gemeente Florence: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Actieprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van Internet 

E-1201/06 

Roberta Angelilli Gemeente Livorno: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Actieprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van Internet 

E-1202/06 

Roberta Angelilli Gemeente Massa: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Actieprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van Internet 

E-1203/06 

Roberta Angelilli Gemeente Pisa: stand van zaken betreffende de middelen 
van het Actieprogramma ter bevordering van een veiliger 
gebruik van Internet 

E-1204/06 

Roberta Angelilli Gemeente Pistoia: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Actieprogramma ter bevordering van 
een veiliger gebruik van Internet 

E-1205/06 

Roberta Angelilli Gemeente Prato: stand van zaken betreffende de middelen 
van het Actieprogramma ter bevordering van een veiliger 
gebruik van Internet 

E-1206/06 

Roberta Angelilli Gemeente Siena: stand van zaken betreffende de middelen 
van het Actieprogramma ter bevordering van een veiliger 
gebruik van Internet 

E-1207/06 

Roberta Angelilli Gemeente Ancona: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Life III-programma 

E-1208/06 

Roberta Angelilli Gemeente Carrara: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Life III-programma 

E-1209/06 

Roberta Angelilli Gemeente Florence: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Life III-programma 

E-1210/06 

Roberta Angelilli Gemeente Livorno: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Life III-programma 

E-1211/06 

Roberta Angelilli Gemeente Massa: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Life III-programma 

E-1212/06 

Roberta Angelilli Gemeente Pisa: stand van zaken betreffende de middelen 
van het Life III-programma 

E-1213/06 

Roberta Angelilli Gemeente Pistoia: stand van zaken betreffende de 
middelen van het Life III-programma 

E-1214/06 
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Roberta Angelilli Gemeente Prato: stand van zaken betreffende de middelen 
van het Life III-programma 

E-1215/06 

Roberta Angelilli Gemeente Siena: huidige situatie met betrekking tot de 
aanwending van de subsidies uit hoofde van het 
programma Life III 

E-1216/06 

Stefano Zappalà Uitlekken van vertrouwelijke gegevens bij het Comité van 
toezicht van het OLAF 

P-1217/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Gegevens over de structuurfondsen in Andalusië E-1218/06 

David Hammerstein Mintz Rode snuitkever en Canarische palmboom E-1219/06 

Raül Romeva i Rueda Klachten wegens milieuovertredingen E-1220/06 

Raül Romeva i Rueda Klachten wegens milieuovertredingen E-1221/06 

Raül Romeva i Rueda Wetten en voorschriften met het oog op het regelen van de 
prostitutie 

E-1222/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Verordening (EG) nr. 356/2005 van 1 maart 2005 
houdende uitvoeringsbepalingen voor het merken en 
identificeren van passief vistuig en boomkorren 

E-1223/06 

Bernat Joan i Marí Autowegenplan voor Ibiza E-1224/06 

Bill Newton Dunn Televisie zonder grenzen - verduidelijking van de 
gebruikte termen 

E-1225/06 

Bill Newton Dunn Televisie zonder grenzen - uitbreiding van het bereik van 
de richtlijn naar andere gebieden dan televisie 

E-1226/06 

Bill Newton Dunn Televisie zonder grenzen - lineair en non-lineair E-1227/06 

Bill Newton Dunn Televisie Zonder Grenzen - definities E-1228/06 

Roberta Angelilli Steun voor de uitvoering van een project genaamd 
"AgriArte" 

E-1229/06 

Roberta Angelilli Noodhulp in verband met overstromingen in de gemeente 
Tarquinia 

E-1230/06 

Roberta Angelilli Totstandkoming van zogenaamde "kraamhuizen" E-1231/06 

Roberta Angelilli Steun voor een Italiaans landbouwbedrijf in Roemenië E-1232/06 

Roberta Angelilli Subsidie voor de ontsluiting en het behoud van 
watervoorraden 

E-1233/06 

Stefano Zappalà Uitlekken van vertrouwelijke informatie bij het Comité 
van toezicht van het OLAF 

E-1234/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Kennisgeving 2006/C 12/04 - Milieu-effectiviteit van 
voorgestelde maatregel 

E-1235/06 
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Erik Meijer Beëindiging van misstanden die in de oude EU-lidstaten 
worden veroorzaakt door de wijze waarop onderdanen van 
de laatst toegetreden EU-lidstaten daar moeten werken 

E-1236/06 

Sophia in 't Veld Nederlandse terugkeerbeleid Iran P-1237/06 

Bart Staes Gecoördineerde gegevensverzameling en expertise inzake 
de dreigende grieppandemie 

P-1238/06 

Wojciech Roszkowski Gelijkheid van mannen en vrouwen P-1239/06 

Daniel Caspary EU-steun voor structureel zwakke gebieden zoals 
Lanzarote 

E-1240/06 

Ioannis Gklavakis en Manolis 
Mavrommatis 

De toekomst van de krenten en rozijnen ten gevolge van 
de herziening van de GMO voor groenten en fruit 

E-1241/06 

Antonio Tajani en anderen Uitlekken van informatie van het OLAF E-1242/06 

Antonio Tajani en anderen Uitlekken van informatie van het OLAF E-1243/06 

Eija-Riitta Korhola Invloed van de zwarte economie op de betalingslast van 
de lidstaten 

E-1244/06 

André Brie Ontvoering van de Duitse onderdaan Khaled al-Masri 
door Amerikaanse instanties in Macedonië 

P-1245/06 

Simon Coveney EU-rapport over de status van Oost-Jeruzalem E-1246/06 

Proinsias De Rossa Het recht van leden van de Portugese strijdkrachten om lid 
te worden van een representatieve organisatie 

E-1247/06 

Daniel Hannan Aanleg van een autoweg in Roemenië door de Bechtel-
groep 

E-1248/06 
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VRAGENUUR(B6-0013/06) 14 maart 2006 
 
 
 
17 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
 
Eoin RYAN 

 
Ethiopische oppositiefiguren 

 
H-0110/06  

 
Cecilia MALMSTRÖM 

 
Steun aan de Iraanse democratie 

 
H-0148/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Besluit van de Israëlische regering tot aanleg van een 
tramlijn die het onwettige nederzettingengebied van Pisgat 
Ze'ev in Oost-Jeruzalem moet verbinden met het centrum van 
West-Jeruzalem 

 
H-0150/06  

 
Reinhard RACK 

 
Bescherming van grondrechten 

 
H-0175/06  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Noodtoestand op de Filippijnen 

 
H-0193/06  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Rechtsgang voor consumenten 

 
H-0179/06  

 
Sarah LUDFORD 

 
Kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat 

 
H-1113/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Vreemdelingenhaat in de EU 

 
H-0138/06  

 
 
 
VRAGEN  AAN  DE COMMISSIE 
 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
Budget voor het Trans Crime-project 

 
H-0134/06  

 
Cristobal MONTORO 
ROMERO 

 
De toestand van de Europese economie 

 
H-0157/06  

 
 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

31

Bulletin 03.04.2006 - NL- PE 369.013 

 
VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
  
De Heer FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Onderwijs- en opleidingsprogramma's en de Europese 
identiteit 

 
H-0100/06  

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Plan ter bevordering van de ondernemingsgeest in het 
onderwijs 

 
H-0132/06  

  
De Heer KALLAS 
 
 
Andreas MÖLZER 

 
Turks lira muntstuk 

 
H-0102/06  

 
Enrico LETTA 

 
Europese School Brussel II - overplaatsing van taalafdelingen 

 
H-0104/06  

 
Richard SEEBER 

 
Verhuizing van de Duitstalige afdeling 

 
H-0172/06  

  
 
De Heer REHN 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Uitbreiding van de EU met Bulgarije en Roemenië - gevolgen 
voor adoptierecht 

 
H-0098/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Toetreding tot de Europese Unie van Roemenië 

 
H-0137/06  

 
 
 
 
 

________________________ 
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OVERZICHT VRAGENUUR 

MAART 2006 
 
 

 
Instelling 
 

Aantal 
 ingediende 

vragen 
 

Plenair 
 behandelde 

vragen 

Vragen met 
schriftelijk 
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 
 

 
42 

 

 
8 

 
34 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. WINKLER  
Mme GASTINGER 

 
Commissie 
 

 
60 

 

 
9 

 
45 

 
20 

 
1 

 
0 

 
5 

 
M. ŠPIDLA 
M. FRATTINI 
M. FIGEL' 
M. KALLAS 
M. REHN 
 
 

 
Totaal 

 
102 

 

 
17 

 
79 

 
37 

 
1  

 
0 

 
5 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 

01/2006 
 

369.297 
 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey en Karin Scheele 

 
Diabetes 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
285 

 
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 

 
70 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Europees geboorte-initiatief 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
21 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Wekenlange rellen in Frankrijk 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 

 
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 

 
126 

                                                      
1  Situatie op 16.03.2006 
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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 

 
97 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin en Glyn Ford 

 
Onwettige handel in tijger- en luipaardenhuiden 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
144 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Vrijheid van godsdienst in China 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
41 

 
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 

 
17 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys en 
Koenraad Dillen 

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

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
11 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulo, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx en Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Europese Dag van de zeevaart 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
39 
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12/2006 
 

370.591 
 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Dramatische situatie van de wijnbouwers in Europa 
 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
7 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Oproep aan alle lidstaten hun archieven over de 
Tweede Wereldoorlog te openen 
 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
11 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis en Thijs 
Berman 

 
Genetisch gewijzigd voedsel, zaad en veevoer 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
47 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Wederzijds respect 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
11 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Het vernoemen van de grote vergaderzaal van het 
Europees Parlement in Brussel naar de schrijfster   
Oriana Fallaci 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
De noodzaak een evenwichtig Europees buitenlands 
beleid te voeren 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

 

 
______________________  
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 
Naam Betreft Commissie Datum Proc. 
von Wogau Karl 
(EVP-ED) 
 

De tenuitvoerlegging 
van de Europese 
Veiligheidsstrategie 
in de context van het 
EVDB 
 

AFET (P) 
 

25/01/2006 2006/2033(INI) 

Daul Joseph (EVP-
ED) 
 

Invoerregeling voor 
rijst 

AGRI (P) 
 

21/03/2006 2006/0028(CNS) 

Mavrommatis 
Manolis (EVP-ED) 
 

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) 
 

CULT (A) 
 

13/02/2006 2006/2008(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (EVP-ED) 
 

Economische en 
handels-betrekkingen 
van de Unie met India 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2006/2034(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (EVP-ED) 
 

Economische en 
handelsbetrekkingen 
van de Unie met de 
Mercosur in verband 
met de 
onderhandelingen 
over een 
interregionale 
associatie-
overeenkomst 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 
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Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Strategie voor de 
vereenvoudiging van 
de regelgeving 
 

ECON (A) 
 

14/03/2006 2006/2006(INI) 

Ulmer Thomas (EVP-
ED) 
 

Bescherming van 
werknemers in de 
gezondheidszorg 
tegen infecties die via 
het bloed worden 
overgedragen na 
verwondingen met 
naalden 
 

ENVI (A) 
 

13/03/2006 2006/2015(INI) 

Weiler Barbara (PSE) 
 

Het publiek-private 
partnerschap en het 
gemeenschapsrecht 
inzake overheidsop-
drachten en 
concessies 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2043(INI) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Strategie voor de 
vereenvoudiging van 
de regelgeving 
 

IMCO (A) 
 

30/01/2006 2006/2006(INI) 

Titley Gary (PSE) 
 

Definitie, 
aanduidling, 
presentatie en 
etikettering van 
gedistilleerde dranken 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Zappalà Stefano 
(EVP-ED) 
 

Totstandbrenging van 
een Europees kader 
voor kwalificaties 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2006/2002(INI) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (EVP-ED) 
 

Gemeenschap-pelijke 
onderneming voor een 
Europees 
luchtverkeersleidingss
ysteem (SESAR) 
 

ITRE (P) 
 

26/01/2006 2005/0235(CNS) 
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Ayuso González 
María del Pilar (EVP-
ED) 
 

Bevordering van 
schone voertuigen 
voor vervoer over de 
weg 
 

ITRE (A) 
 

21/02/2006 2005/0283(COD) 

Birutis Šarūnas 
(ALDE) 
 

Herziening van de 
richtlijnen inzake 
medische apparatuur 
 

ITRE (A) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Chichester Giles 
(EVP-ED) 
 

Structurele 
statistieken over de 
ondernemingen 
 

ITRE (A) 
 

20/03/2006 2006/0020(COD) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Toetreding tot de 
Akte van Genève 
betreffende de 
internationale 
registratie van 
tekeningen en 
modellen van 
nijverheid 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/0273(CNS) 

Kauppi Piia-Noora 
(EVP-ED) 
 

Verantwoordelijkheid 
van ondernemingen 
die personen 
vervoeren per boot 
ingeval van 
ongelukken 
 

JURI (A) 
 

23/02/2006 2005/0241(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EVP-ED) 
 

Wettelijke 
aansprakelijkheid en 
financiële waarborgen 
van reders 
 

JURI (A) 
 

23/02/2006 2005/0242(COD) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Actieplan  2006-2008 
voor vereenvoudiging 
en verbetering van het 
gemeenschappelijk 
visserijbeleid 
 

PECH (P) 
 

31/01/2006 2006/2053(INI) 
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Cashman Michael 
(PSE) 
 

Beraadslagingen van 
de Commissie 
verzoekschriften in 
het parlementaire jaar 
2004-2005 
 

PETI (P) 
 

24/01/2006 2005/2135(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Verantwoordelijk-
heid van 
ondernemingen die 
personen vervoeren 
per boot ingeval van 
ongelukken 
 

TRAN (P) 
 

21/03/2006 2005/0241(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Verbetering van de 
veiligheid van de 
toeleveringsketen 
 

TRAN (P) 
 

21/03/2006 2006/0025(COD) 

Kohlíček Jaromír 
(GUE/NGL) 
 

Onderzoeken 
ongevallen sector 
vervoer over zee 
 

TRAN (P) 
 

21/03/2006 2005/0240(COD) 

Sommer Renate 
(EVP-ED) 
 

Technische 
voorschriften voor 
binnenschepen 
(wijziging Richtlijn 
82/714/EEG) 
 

TRAN (P) 
 

16/03/2006 1997/0335(COD) 

Sterckx Dirk (ALDE) 
 

Communautair 
monitoring- en  
informatiesysteem 
voor de 
zeescheepvaart 
 

TRAN (P) 
 

21/03/2006 2005/0239(COD) 

Stockmann Ulrich 
(PSE) 
 

Luchtvervoer: 
burgerluchtvaart, 
technische 
voorschriften en 
administratieve 
procedures (wijziging 
verordening) 
 

TRAN (P) 
 

16/03/2006 2000/0069(COD) 
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Ó Neachtain Seán 
(UEN) 
 

Thematische strategie 
voor het stadsmilieu 

TRAN (A) 
 

24/01/2006 2006/2061(INI) 

 
 
 

_________________



OFFICIËLE STUKKEN 

 

43

Bulletin 03.04.2006 - NL- PE 369.013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICIËLE STUKKEN 



OFFICIËLE STUKKEN 

 

44 

Bulletin 03.04.2006 - NL- PE 369.013 

DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
Verslagen en mededelingen 
 
 

Betreft Bevoegdheid Doc. 
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
betreffende een raadpleging over maatregelen op 
EU-niveau ter bevordering van de actieve integratie 
van de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af 
staan 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0044 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement : Interoperabiliteit voor pan-
Europese elektronische overheidsdiensten 
 

ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0045 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s:  
Verslag over het functioneren van de 
overgangsregelingen als vastgesteld in het 
Toetredingsverdrag van 2003 (periode 1 mei 2004 - 
30 april 2006) 
 

EMPL 
LIBE 
 

COM(2006)0048 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: 
Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en 
sociale integratie 2006 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0062 

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 gelijkheid van vrouwen en mannen - 2006 
 

FEMM 
 

COM(2006)0071 

Verslag van de Commissie: Tweede verslag van de 
Commissie op grond van artikel 6 van het 
Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 inzake 
het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, 
bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van 
hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0072 

Mededeling van de Commissie: Europees 
actieprogramma voor verkeersveiligheid een 
tussenbalans 

TRAN 
ENVI 
ITRE 

COM(2006)0074 
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Mededeling van de Commissie aan de Europese 
Raad : Implementatie van het nieuwe partnerschap 
voor groei en werkgelegenheid: oprichting van een 
Europees Technologie-Instituut als vlaggenschip 
voor kennis 
 

ITRE 
EMPL 
CULT 
 

COM(2006)0077 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Een 
routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen - 2006-2010 

FEMM 
AFET 
DEVE 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0092 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement betreffende het vijfde verslag 
van de permanente werkgroep voor het veilig 
vervoer van radioactieve stoffen in de Europese 
Unie 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0102 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement betreffende de verbetering van 
de economische situatie in de visserijsector 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2006)0103 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement : Verslag over de uitvoering 
van de nationale maatregelen betreffende de 
coëxistentie van genetisch gemodificeerde 
gewassen met conventionele en biologische 
landbouw 
 

AGRI 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0104 

Groenboek: Een Europese strategie voor duurzame, 
concurrerende en continu geleverde energie voor 
Europa 

ITRE 
DEVE 
INTA 
ECON 
ENVI 
TRAN 
REGI 
 

COM(2006)0105 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Evaluatie van de toepassing 
van de Richtlijn eenvoudige drukvaten 
(87/404/EEG) in samenhang met de Richtlijn 
drukapparatuur (97/23/EG) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0106 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Evaluatie van de inzet van 
keuringsdiensten van gebruikers krachtens de 
Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0109 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s : 
Uitvoering van het communautair 
Lissabonprogramma voor groei en werkgelegenheid 
- Overdracht van ondernemingen – Continuïteit 
door een nieuwe start 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
JURI 
 

COM(2006)0117 

Mededeling van de Commissie aan de Raad 
betreffende het verhogen van de status van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie binnen 
de Internationale Organisatie voor atoomenergie 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2006)0121 

Mededeling van de Commissie: Een nieuw EU-
toerismebeleid:  naar een sterker partnerschap voor 
het Europees toerisme 
 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
REGI 
 

COM(2006)0134 

Besluit van de Commissie: niet-automatische 
overdracht van niet-gesplitste kredieten van 2005 
naar 2006 - Besluit van de Commissie: overdracht 
van gesplitste kredieten van 2005 naar 2006 - 
Besluit van de Commissie: wederopvoering van 
vastleggingskredieten in 2006 
 

BUDG 
 

SEC(2006)0173 

 
 

_________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
 
40/06  
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Oezbekistan 
Brussel, 9 maart 2006 

 
 
De EU heeft met bezorgdheid kennis genomen van de straffen die de rechtbank van Tashkent op 1 en 
6 maart 2006 heeft opgelegd aan respectievelijk mevrouw Nodira Khidoyatova en Sanjar Umarov, beide 
vooraanstaande leiders van de Sunshine Coalition in Oezbekistan, wegens een aantal misdrijven, waaronder 
fraude, verduistering en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het verontrust de EU ten zeerste dat 
mevrouw Khidoyatova en de heer Umarov naast het betalen van schadevergoeding, zijn veroordeeld tot tien 
jaar gevangenisstraf, en dat zij gedurende drie jaar na hun vrijlating geen economische activiteiten mogen 
verrichten. 
 
Voorts heeft de EU met grote zorg kennis genomen van de veroordeling op 6 maart 2006 van mevrouw 
Mukhtabar Tojibaeva, verdedigster van de mensenrechten, tot acht jaar gevangenisstraf. Mevrouw Tojibaeva 
werd beschuldigd van laster, afpersing en misbruik van land. Daarnaast werd zij schuldig bevonden aan het 
lidmaatschap van de organisatie Burning Hearts, een naar Oezbeeks recht niet-geregistreerde 
mensenrechtengroepering. 
 
De EU verzoekt Oezbekistan met klem de veroordeling van mevrouw Tojibaeva te herzien en te zorgen voor 
een eerlijk proces met toegang voor nationale en internationale waarnemers. 
 
De EU roept Oezbekistan op te handelen in overeenstemming met alle relevante OVSE-verbintenissen met 
een mensenrechtendimensie, de internationale normen op het gebied van de mensenrechten en de 
verdragsverplichtingen, indien de drie veroordeelde personen beroep instellen. 
 
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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41/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de vrijlating  
van Yu Dongyue en Xiao Yunliang 

Brussel, 15 maart 
 
 

De EU verwelkomt de vrijlating van Yu Dongyue en Xiao Yunliang. Yu Dongyue heeft zijn gevangenisstraf 
van 20 jaar na twee strafverminderingen op 21 februari beëindigd. Voor Xiao Yunliang zijn de resterende 24 
dagen van zijn gevangenisstraf van vier jaar op 23 februari in mindering gebracht. Beide personen stonden 
op de lijst van gevangenen over wier lot de EU bezorgd was. Xiao Yunliang was samen met Yao Fuxin 
gearresteerd en veroordeeld. Hoewel Xiao is vrijgelaten, wordt Yao Fuxin nog steeds gevangen gehouden. 
De EU spreekt opnieuw haar ongerustheid uit over zijn gezondheid, zijn behandeling en de wijze waarop de 
veroordeling tot stand is gekomen. 
 
Ofschoon de EU verheugd is over de vrijlating, herhaalt zij haar oproep tot herstel van de politieke rechten 
van Yu Dongyue en Xiao Yunliang, zodat zij weer volwaardige leden van de Chinese samenleving kunnen 
worden en tot verdere ontwikkeling daarvan kunnen bijdragen. 
 
Met betrekking tot Yu Dongyue neemt de EU met bezorgdheid nota van meldingen volgens welke hij in de 
gevangenis gemarteld zou zijn en een zenuwinzinking zou hebben gehad. De EU dringt er bij de Chinese 
autoriteiten op aan de heersende praktijken in de gevangenissen van het land te onderzoeken en ervoor te 
zorgen dat deze aan internationale normen voldoen. De EU hoopt dat de Chinese autoriteiten in de nabije 
toekomst andere personen op de lijst van gevangenen waarover de EU bezorgd is, zal vrijlaten. 
 
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 
Liechtenstein, 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. 
 

_________________________ 
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42/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie 
in Belarus in de aanloop naar de verkiezingen 

Brussel, 9 maart 2006 

 

De Europese Unie is ten zeerste verontrust over de situatie in Belarus in de aanloop naar de 
presidentsverkiezingen van 19 maart 2006, en over de verdere verslechtering van de mensenrechtensituatie 
in dat land. De Europese Unie roept de Belarussische autoriteiten derhalve op, alles in het werk te stellen 
opdat de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen. 

De Europese Unie is verheugd over de opkomst van uit het maatschappelijk middenveld van Belarus 
democratisch gekozen politici, die vastbesloten zijn om hun medeburgers een alternatieve keuze te bieden 
voor de toekomst van hun land. De Europese Unie is ontzet over meldingen van ernstige schendingen van 
het recht van kandidaten om in de aanloop naar de presidentsverkiezingen campagne te voeren, en over de 
intimidatie en over de aanhouding van en het geweld jegens één kandidaat in het bijzonder, op 2 maart 2006.  

De in verband met de verkiezingscampagne verrichte aanhoudingen van activisten, doorzoekingen van 
lokalen, confiscaties van materiaal en verstoringen van vergaderingen zijn gedocumenteerd in het 
tussentijdse verslag van de OVSE/ODIHR-verkiezingswaarnemingsmissie van 1 maart 2006. De Europese 
Unie veroordeelt dit optreden krachtig en roept de Belarussische autoriteiten nogmaals op de internationale 
normen na te leven en de verbintenissen van Belarus in het kader van de OVSE en de VN na te komen, zodat 
alle kandidaten dezelfde rechten genieten om campagne te voeren.  

De Europese Unie roept de verantwoordelijke Belarussische autoriteiten tevens op het Belarussische volk toe 
te laten zijn recht van vereniging en zijn recht op vrije meningsuiting onverkort uit te oefenen, en alles in het 
werk te stellen om de persoonlijke veiligheid van vreedzame betogers en van alle kandidaten voor het 
presidentsambt te waarborgen. 

Zoals vermeld in de conclusies van de Raad van 7 november 2005 en 30 januari 2006, zal de Europese Unie 
de situatie in Belarus op de voet blijven volgen en, mochten de verkiezingen niet voldoen aan de 
internationale normen en de verbintenissen van Belarus in het kader van de OVSE, verder restrictieve 
maatregelen treffen jegens degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. 

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, sluiten 
zich bij deze verklaring aan. 

* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven aan het stabilisatie- en 
associatieproces deelnemen. 

 
________________________ 
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43/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
over de eerste ronde van de verkiezingen in Benin 

Brussel, 10 maart 2006 
 
 
De eerste ronde van de verkiezing van een nieuwe president van de republiek in Benin is gehouden op 5 
maart 2006, conform de grondwettelijke en wettelijke bepalingen van dat land. 
 
De voorbereiding van de stembusgang had veel voeten in de aarde wegens de omvang van de wettelijke 
kiesstructuren, de uiterst krappe termijnen voor de organisatie van de stemronde en de moeilijkheid om ter 
plaatse de nodige financiële middelen te vinden. Een aantal EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben 
op verzoek van de Beninse overheid overigens bijdragen aan de financiering van de verkiezingen. 
 
Gezien de omstandigheden waarin de verkiezingen georganiseerd zijn, waren logistieke problemen op de dag 
van de verkiezingen zelf onvermijdelijk.  
 
De verkiezingscampagne is evenwel in alle rust verlopen en de bevolking van Benin heeft massaal gevolg 
gegeven aan de oproep om te gaan stemmen. Zij heeft haar stemplicht op een kalme, ernstige en waardige 
wijze vervuld en daardoor een indrukwekkend les in burgerzin gegeven.  
 
Aldus getuigen deze verkiezingen, over het geheel genomen, van de politieke rijpheid van de Beninse 
bevolking en zijn zij het beste bewijs van haar diepe gehechtheid aan het democratische proces dat in Benin 
meer dan vijftien jaar geleden is ingezet met de Conferentie van de drijvende krachten van de natie.  
 
De Europese Unie kijkt met vertrouwen uit naar de bekendmaking van de resultaten van de eerste ronde van 
de presidentsverkiezingen in Benin en naar een eventuele tweede stemronde. Zij verzekert de bevolking van 
Benin en haar leiders dat zij hen terzijde zal staan tijdens de nieuwe fase die Benin vandaag ingaat.  
 
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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44/06 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over 

de recente terroristische aanslagen in India 
Brussel, 13 maart 2006 

 
Het voorzitterschap van de Europese Unie veroordeelt de recente bomaanslagen in het hindoepelgrimsoord 
Varanasi ten stelligste als wrede terreurdaden waarbij onschuldigen het leven hebben gelaten of gewond 
werden. 
 
Het voorzitterschap van de Europese Unie wil zijn innigste deelneming betuigen aan de nabestaanden en 
wenst diegenen die gewond zijn geraakt bij deze wreedheden een spoedig herstel. 
 
De Europese Unie hoopt van harte dat zij die verantwoordelijk zijn voor deze barbaarse terreurdaden voor de 
rechter zullen worden gebracht. 
 
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 
Liechtenstein, 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. 

_________________ 
 
 
45/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap van de Europese Unie betreffende de uitvoering van de 
gezamenlijke verklaring over douane-aangelegenheden van de eerste ministers van 

 Oekraïne en Moldavië 
Brussel, 15 maart 2006 

 
De EU steunt ten volle de uitvoering van de gezamenlijke verklaring over douane-aangelegenheden van de 
eerste ministers van Oekraïne en Moldavië van 30 december 2005. De EU hecht groot belang aan 
transparante en veilige grenzen. Grenskwesties spelen een belangrijke rol in de beleidsplannen voor het 
Europees nabuurschapsbeleid met Oekraïne en Moldavië. 
 
Met de uitvoering van de gezamenlijke verklaring wordt aan de Moldavisch-Oekraïense grens opnieuw een 
transparante en legitieme douaneregeling ingesteld. 
  
Wij veroordelen ten zeerste dat de zelfbenoemde Trans-Dnjestrische autoriteiten een kunstmatige crisissfeer 
trachten te scheppen. 
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Wij roepen de economische actoren van de Trans-Dnjestrische regio van Moldavië ertoe op zich bij de 
bevoegde autoriteiten in Chisinau te registreren om te bevorderen dat goederen ongehinderd de grens kunnen 
passeren en zijn verheugd over de maatregelen die de Moldavische autoriteiten in dit verband hebben 
genomen. Wij zijn met name verheugd over het streven van Moldavische zijde om dubbele belastingheffing 
te vermijden en oorsprongscertificaten te verstrekken aan geregistreerde Trans-Dnjestrische economische 
actoren wanneer goederen op oorsprong kunnen worden gecontroleerd. 
 
Wij roepen de zelf-benoemde Trans-Dnjestrische autoriteiten ertoe op deze registratie niet tegen te houden. 
Wij veroordelen elke poging van de zelfbenoemde Trans-Dnjestrische autoriteiten om het vrije verkeer van 
de internationale handel te hinderen, omdat de Trans-Dnjestrische economische actoren daardoor van hun 
exportmogelijkheden worden beroofd en hun belangen dus worden geschaad. De EU spreekt de hoop uit dat 
de voorwaarden zullen worden geschapen waaronder Moldavië alle geregistreerde Trans-Dnjestrische 
ondernemingen toegang kan verlenen tot de handelspreferenties van de EU die andere Moldavische 
ondernemingen thans al genieten. 
 
Wij herhalen dat de EU te allen tijde bereid is, met name via de EU-grensbijstandmissie voor Moldavië en 
Oekraïne (EUBAM), te werken aan de verdere ontwikkeling van een efficiënte en transparante 
grensregeling. In dit verband pleegt EUBAM regelmatig overleg met haar Oekraïense en Moldavische 
partners. 
 
De EU blijft een sterk voorstander van de territoriale integriteit van de Republiek Moldavië. De EU herhaalt 
dat zij wil bijdragen tot een vreedzame oplossing van het Trans-Dnjestrische conflict. 
 
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, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
*Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 

______________________ 
 

46/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over  
de wijzigingen binnen de Kosovaarse leiding 

Brussel, 13 maart 2006 
 
De Europese Unie neemt nota van de recente wijzigingen in de Kosovaarse voorlopige instellingen voor 
zelfbestuur. De EU rekent erop dat de eenheid in het onderhandelingsteam intact blijft en dat de Kosovaarse 
instellingen zich constructief blijven opstellen in het proces in verband met de status van Kosovo, zodat 
daarin snel vooruitgang kan worden geboekt. De EU benadrukt voorts de noodzaak van een spoedige 
naleving van de normen. De EU moedigt de nieuwe leiders met name aan de Kosovaarse minderheden meer 
tegemoet te komen. De EU ziet uit naar samenwerking met de nieuwe Kosovaarse leiders teneinde Kosovo 
dichter te laten aansluiten bij de Europese structuren. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 

__________________________ 
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47/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie waarbij de arrestatie van twee 
terroristische leiders door de autoriteiten van Bangladesh wordt verwelkomd 

Brussel, 16 maart 2006 
 

De EU is ingenomen met de recente arrestatie door de autoriteiten van Bangladesh van twee personen die 
ervan verdacht worden terroristische leiders te zijn, namelijk Siddiqul Islam, alias Bangla Bhai, en Abdur 
Rahman. Dit is een belangrijk resultaat dat het krachtige engagement van Bangladesh bij de bestrijding van 
het terrorisme aantoont. De EU roept de autoriteiten op ervoor te zorgen dat deze personen op een open en 
transparante manier voor de rechter worden gebracht. 
 
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. 
 

_______________________________ 
 
 

48/006 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende  
de oprichting van de Raad voor de mensenrechten 

Brussel, 16 maart 2006 
 

De EU juicht het toe dat de Algemene Vergadering van de VN op 15 maart in New York de resolutie 
houdende oprichting van de Raad voor de mensenrechten heeft aangenomen. De oprichting van de Raad 
voor de mensenrechten is een essentieel onderdeel van de verdere uitbouw van het mensenrechtenbestel van 
de VN, en een belangrijke stap in de hervorming van de VN. Met de oprichting van de Raad voor de 
mensenrechten geeft de wereldgemeenschap ervan blijk dat zij de bescherming van de mensenrechten wil 
intensiveren, door in het kader van de Verenigde Naties zich daarvoor constructief in te zetten en de dialoog 
gaande te houden, en tegelijk te zorgen voor de nodige mechanismen om schendingen van de mensenrechten 
terstond en efficiënt aan te pakken en te voorkomen. 
 
De staatshoofden en regeringsleiders hebben vorig jaar besloten een Raad voor de mensenrechten op te 
richten, als onderdeel van het hervormingsproces van de Verenigde Naties. In de lijn van het Handvest van 
de Verenigde Naties hebben zij geoordeeld dat de mensenrechten, naast veiligheid en ontwikkeling, een van 
de grote pijlers van het bestel van de Verenigde Naties vormen. Zij hebben dan ook besloten het budget van 
het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten te verdubbelen en onderhandelingen te openen 
over de oprichting van een slagvaardiger mensenrechteninstantie. 
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De EU beschouwt de resolutie als een authentieke poging om het multilaterale mensenrechtenbestel, zoals 
wij het thans kennen, geloofwaardiger en efficiënter te maken. Hoewel de slottekst niet geheel aan haar 
verwachtingen beantwoordt, is de EU toch van mening dat de resolutie voldoet aan de basisvoorwaarden van 
een aanvaardbaar compromis. De EU betreurt het dat de resolutie niet bij consensus is aangenomen, maar is 
ingenomen met de uitdrukkelijke toezegging van de VN-lidstaten de Raad voor de mensenrechten te zullen 
steunen en de in hem gestelde verwachtingen te helpen inlossen. 
 
De EU acht de Raad voor de mensenrechten een verbetering ten opzichte van de Commissie voor de rechten 
van de mens. De resolutie bevat diverse elementen die ertoe zullen bijdragen het VN-mensenrechtenbestel 
geloofwaardiger en doeltreffender te maken. Om te beginnen staat het lidmaatschap weliswaar voor alle 
lidstaten open, maar verbinden de leden van de Raad voor de mensenrechten zich ertoe aan de hoogste 
normen inzake mensenrechten te voldoen, waarop zij zullen worden afgerekend. Geen enkel land zal zich 
hieraan kunnen onttrekken. Op elke staat rust de verantwoordelijkheid die kandidaten te selecteren welke het 
best geschikt zijn voor de taak de mensenrechten te bevorderen en te beschermen. De samenstelling van de 
Raad en de kwaliteit van de leden heeft namelijk onmiskenbaar invloed op de werking van de Raad en de 
geloofwaardigheid van zijn optreden. De EU-lidstaten hebben daarom afgesproken niet voor kandidaten te 
stemmen die het voorwerp uitmaken van door de VN-Veiligheidsraad opgelegde sancties wegens schending 
van de mensenrechten. Ook is het de vaste overtuiging van de EU dat geen enkele staat die zich schuldig 
maakt aan grove en stelselmatige schending van de mensenrechten, zitting mag hebben in de Raad. Het 
verheugt de EU dan ook dat de Algemene Vergadering, ten aanzien van een lid dat zich aan zulk een 
schending schuldig maakt, de aan het lidmaatschap van de Raad verbonden rechten bij een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige en stemmende leden kan opschorten. 
 
Ten tweede heeft de Raad voor de mensenrechten als opdracht onverwijld te reageren op noodsituaties op 
mensenrechtengebied en in het geweer te komen tegen schendingen van de mensenrechten. Daartoe zal de 
Raad vaker tijdens het jaar bijeenkomen, desnoods in speciale zitting. In dat verband beschouwt de EU de 
tien zittingsweken waarin de resolutie voorziet als het absolute minimum. Ook moet het nieuwe te 
ontwikkelen systeem van universele periodieke evaluatie aan een tijdsbestek worden gebonden, zodat de 
Raad zich over alle relevante vraagstukken kan buigen. De Raad voor de mensenrechten kan aanbevelingen 
doen ter bevordering van de mensenrechten, alsook van technische bijstand en capaciteitsopbouw, en kan de 
mainstreaming van de mensenrechten binnen de Verenigde Naties aanmoedigen, en dus zal hij zich tot alle 
bevoegde instanties, waaronder de Veiligheidsraad, en tot alle lidstaten, kunnen richten. De Raad zal 
fungeren als een forum voor bestendig engagement inzake mensenrechtenvraagstukken en -situaties en aldus 
een belangrijke rol spelen bij de preventie van mensenrechtenschendingen. 
 
Tot slot zal de Raad voor de mensenrechten voortbouwen op de verwezenlijkingen van de Commissie voor 
de rechten van de mens, met name op het stelsel van speciale procedures en op de actieve deelname van niet-
gouvernementele organisaties en andere statelijke en niet-statelijke waarnemers. De uitbouw van deze 
verwezenlijkingen is voor de EU van het grootste belang. Hoewel de Commissie voor de rechten van de 
mens het voorwerp was van kritiek, is het nuttig dat haar reële prestaties, vooral op het gebied van 
normstelling, te beginnen met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de vaststelling van 
toezichtsmechanismen, in herinnering worden gebracht. 
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De EU verwelkomt deze unieke kans om de beslissing van de wereldleiders ten uitvoer te brengen. Zij 
feliciteert en dankt allen, met name de voorzitter van de Algemene vergadering de heer Jan Eliasson, die zich 
ervoor hebben ingespannen dat de aanneming van deze resolutie haar beslag kon krijgen. Het akkoord over 
de nieuwe Raad voor de mensenrechten is een duidelijk bewijs dat de internationale gemeenschap bereid is 
de mensenrechten verder te bevorderen en te versterken. De EU hoopt dat deze verbintenis in de praktijk zal 
resulteren in een tastbare verbetering van de mensenrechtensituatie. Ons gezamenlijke voornemen de dialoog 
te intensiveren zal ook het begrip en de tolerantie tussen de verschillende beschavingen, culturen en 
godsdiensten ten goede komen. De EU zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Raad voor de 
mensenrechten zijn opdracht op een verantwoordelijke en efficiënte manier kan vervullen. De Europese Unie 
zal met alle VN-lidstaten nauw samenwerken bij de uitvoering van de resolutie, om ervoor te zorgen dat de 
Raad voor de mensenrechten in zodanige omstandigheden van wal kan steken dat de verwachtingen worden 
ingelost. 
 
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 
Liechtenstein, 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. 
 

_________________________ 
 

49/06 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over 
de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Benin 

Brussel, 21 maart 2006 
 

Op 15 maart 2006 heeft het Constitutioneel Hof de resultaten van de eerste ronde van de 
presidentsverkiezingen bekendgemaakt, waarna op 19 maart de tweede stemronde van deze verkiezingen 
heeft plaatsgevonden. 
 
Gelet op de datum van de tweede ronde heeft de autonome nationale kiescommissie, waarvan het 
doortastende en kwalitatief hoogstaande werk onderstreept dient te worden, de stemming in bijzonder korte 
tijd moeten organiseren. Dankzij de inzet van alle politieke actoren en de civiele samenleving konden de 
moeilijkheden echter worden overwonnen en konden vrije en democratische verkiezingen plaatsvinden. De 
kiezers hebben aldus duidelijk hun keuze tot uiting kunnen brengen. De bevolking van Benin heeft door haar 
kalme en waardige stembusgang voor de tweede maal in veertien dagen blijk gegeven van haar grote 
politieke rijpheid en haar sterke gehechtheid aan de democratie. 
 
Op 6 april aanstaande begint met de ambtsaanvaarding van het nieuwe staatshoofd een nieuw hoofdstuk in 
de geschiedenis van Benin. De nieuwe leiders zullen evenwel het hoofd moeten bieden aan immense 
uitdagingen. 
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De Europese Unie kijkt met vertrouwen uit naar de bekendmaking van de resultaten van de tweede ronde van 
de presidentsverkiezingen in Benin en herhaalt dat zij zich resoluut aan de zijde van de bevolking en de 
nieuwe bewindslieden van Benin zal scharen voor deze nieuwe fase in de ontwikkeling van het land. 
 
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 deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_________________________ 
 

50/06 
 

 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie 

 van de heer Iskandarov in Tadzjikistan 
Brussel, 22 maart 2006 

 
De Europese Unie heeft, sinds de heer Mahmadruzi Iskandarov, de leider van de tot de oppositie behorende 
Democratische Partij van Tadzjikistan, in december 2004 te Moskou werd gearresteerd, de gang van zaken 
bij diens vervolging met grote aandacht gevolgd. 
 
De EU heeft er nota van genomen dat het Tadzjikische hooggerechtshof hem op 5 oktober 2005 op diverse 
punten in de tenlastelegging schuldig heeft bevonden, en veroordeeld heeft tot 23 jaar gevangenisstraf, en dat 
op 18 januari 2006 zijn beroep door het college voor strafvervolging is verworpen.  
 
Wat de EU vooral ernstig opneemt, zijn de nog steeds onduidelijke omstandigheden waaronder de heer 
Iskandarov in april 2005 naar Tadzjikistan is overgebracht en vervolgens is gearresteerd, en de behandeling 
waaraan de heer Iskandarov tijdens zijn voorarrest blootgesteld is geweest. Ook heeft de verdediging van de 
heer Iskandarov zich bezorgd getoond over bepaalde aspecten van de gerechtelijke procedure zelf, en over 
het feit dat de recente beroepsprocedure niet toegankelijk was voor de pers. De EU wenst over deze zaken 
verder geïnformeerd te worden. 
 
De EU verzoekt de Tadzjikische autoriteiten zich ervan te vergewissen dat de familie en de advocaten van de 
heer Iskandarov overeenkomstig de geldende wetgeving regelmatig toegang tot de gevangene wordt 
verleend. 
 
Van de onduidelijke situatie in verband met de arrestatie van de heer Iskandarov en bepaalde elementen 
betreffende zijn hechtenis en zijn proces gaat een gemengd signaal uit ten aanzien van de democratische 
hervormingen en het respect voor de mensenrechten in Tadzjikistan, waartoe het land zich  in het kader van 
de OVSE en andere internationale fora heeft verbonden.  
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De EU zal de situatie van nabij blijven volgen. De EU dringt er bij de regering van Tadzjikistan op aan de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden te respecteren en de rechtsstaat en het proces van 
democratische hervormingen te versterken. De EU verzoekt het land zich op deze wezenlijk belangrijke 
beleidsterreinen actiever op te stellen en is bereid hierbij behulpzaam te zijn. 
 
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. 
 

_____________________________ 
 
51/06 
 

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

Brussel, 22 maart 2006 
 
 
De Europese Unie heeft kennis genomen van de voorlopige conclusies van de internationale OVSE/ODIHR-
verkiezingswaarnemingsmissie, waaruit met name blijkt dat bij de presidentsverkiezingen in Belarus de 
OVSE-verplichtingen inzake democratische verkiezingen niet zijn nagekomen. 
 
De Europese Unie onderschrijft dit oordeel. De Unie betreurt met name hetgeen door de OVSE-waarnemers 
is omschreven als willekeurig gebruik van staatsmacht, ongelijke behandeling van kandidaten, stelselmatige 
intimidatie, onderdrukking van onafhankelijke stemmen en problemen met vooraf uitgebrachte stemmen, het 
tellen en het tabelleren van de stemmen. Zij betreurt ook de weigering om aangekondigde en geregistreerde 
OVSE- en EU-waarnemers, onder wie leden van het Europees Parlement, toe te laten. 
 
Gezien deze tekortkomingen is de Europese Unie van oordeel dat de presidentsverkiezingen in Belarus 
fundamenteel ondeugdelijk waren. 
 
De Europese Unie zal zich derhalve beraden op beperkende maatregelen tegen diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen, overeenkomstig de 
conclusies van de Raad van 30 januari 2006 en 7 november 2005. Dit zal gebeuren in nauwe coördinatie met 
onze internationale partners, en met name met de Verenigde Staten. 
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De Europese Unie stelt belang in het ontwikkelen van nauwere betrekkingen met de bevolking van Belarus 
en betreurt daarom het beleid van zelfgekozen isolement van de Belarussische autoriteiten. De Unie is met 
name teleurgesteld over het feit dat de bevolking van Belarus als gevolg van het optreden van de autoriteiten 
van dat land niet de voordelen van het Europese nabuurschapsbeleid kan genieten. 
 
Tijdens deze verkiezingscampagne is de Europese Unie getuige geweest van de opkomst van pluralistische 
krachten en de consolidering van een reële oppositie in Belarus, en van een politiek actief maatschappelijk 
middenveld. De oppositiekandidaten en hun aanhangers hebben, in zeer moeilijke omstandigheden en met 
groot gevaar voor de eigen persoon, de bevolking van Belarus een democratisch alternatief geboden. Hun 
inspanningen verdienen onze erkenning en steun. De Europese Unie zegt meer steun toe voor het 
maatschappelijk middenveld en voor het democratiseringsproces in Belarus. 
 
De Europese Unie verzoekt de Belarussische autoriteiten om het Belarussische volk zijn recht van vereniging 
en van vrije meningsuiting te laten uitoefenen, overeenkomstig de OVSE-verplichtingen van dat land. De 
Unie maakt zich grote zorgen over het feit dat de regering van Belarus diegenen die hun politieke rechten 
uitoefenen, blijft bedreigen en gevangen blijft houden. Zij roept de Belarussische autoriteiten op tot 
onmiddellijke vrijlating van al diegenen die reeds gevangen zijn. De Unie roept tevens haar internationale 
partners, en met name de buurlanden van Belarus, op om dezelfde aanpak ten aanzien van Belarus te volgen.  
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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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 
 

ZITTING VAN 15 EN 16 MAART 2006  
 

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN 
 
 

De adviezen van het EESC zijn integraal en in de officiële talen van de EU te raadplegen via zijn 
website: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_en.asp 

 
 

 
De zitting van maart 2006 werd bijgewoond door José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese 
Commissie. Hij heeft gesproken over de Lissabon-strategie en de voorbereiding van de voorjaarstop. 
 
 
1. DE EUROPESE MARKT: CONSOLIDATIE EN WEDEROPLEVING 
 
• Verslag over het mededingingsbeleid 2004 
– Rapporteur: de heer Malosse (werkgevers – FR) 
 
– Referentie: SEC(2005) 805 final – CESE 401/2006 
 
 
– Hoofdpunten: 
 

Nadat de instrumenten voor het toezicht op kartels en op misbruik van een machtspositie waren 
hervormd, heeft de Commissie zich gericht op het hervormen van de staatssteunregeling. Daartoe is een 
actieplan opgesteld. In het advies over het mededingingsbeleid 2004 beraadt het EESC zich in algemene 
zin op de doelen en werkwijzen van het communautaire mededingingsbeleid, met name tegen de 
achtergrond van: 
 
− de mondialisering van de handel;  
− de uitbreiding van de EU, waardoor de ontwikkelingsverschillen tussen de regio's groter zijn 

geworden; 
− het feit dat de EU qua groei en werkgelegenheid steeds verder achteropraakt bij haar voornaamste 

economische rivalen; 
− de terechte roep van de burgers om beter bestuur, een beter gelegitimeerd beleid en meer inspraak in 

de besluitvorming. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_en.asp
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– Contactpersoon: João Pereira dos Santos 
         (Tel.: +32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
 
• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises) 
–   Rapporteur: de heer Pezzini (werkgevers – IT) 

 
− Referentie: verkennend advies – CESE 408/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 

JEREMIE is een "intelligent" instrument voor de coördinatie en stroomlijning van de bestaande 
mogelijkheden om de toegang van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tot financiering te 
verbeteren. 
 
Het standpunt van het EESC over het JEREMIE-initiatief kan als volgt worden samengevat: 
 
• er moet steun komen voor andere instrumenten dan subsidies, zoals leningen, financieringsgaranties 

voor achtergestelde leningen, convertibele instrumenten (mezzanine debt) en risicokapitaal 
(bijvoorbeeld zaai- of startkapitaal); 

 
• de subsidies moeten worden gebruikt voor het creëren en onderhouden van de infrastructuur die 

nodig is om de toegang tot financiering te vergemakkelijken (zoals centra voor 
technologieoverdracht, starterscentra, netwerken van business angels, programma's ter vergroting van 
de investeringsbereidheid, enz.); 

 
• er moet ook steun worden verleend voor garanties en wederzijdse garantiemechanismen, met name 

om microkredieten voor het MKB toegankelijker te maken. De EIB en het EIF zouden in dit verband 
een waardevolle bijdrage kunnen leveren; 

 
• er is tevens nood aan programma’s voor specifieke groepen, zoals jonge of vrouwelijke ondernemers 

of ondernemers uit kansarme groepen, waaronder etnische minderheden; 
 
• vanwege de deskundigheid die het EIF in de loop der tijd heeft opgebouwd, is het vooral belangrijk 

nauw met dat EIF samen te werken, zodat de nodige steun kan worden verleend aan het MKB en 
tegelijkertijd de Europese markt voor risicokapitaal wordt ontwikkeld; 

 
• het is zaak de effectisering van de schuld te bevorderen, om de kredietcapaciteit van de 

kredietconsortia te vergroten. 
 

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

 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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• Financiering van de Europese normalisatie 
– Rapporteur: de heer Pezzini (werkgevers – IT) 
  
– Referentie: COM(2005) 377 final – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een vast, duidelijk en transparant 
rechtskader te scheppen voor de financiering van de Europese normalisatie. 
 
Het Europese normalisatiebeleid wordt als een van de basisbeleidslijnen van de Unie beschouwd en moet 
gericht zijn op de verwezenlijking van de Lissabon-agenda. 
 
Het EESC beklemtoont dat de Europese normalisatie een wezenlijke bijdrage levert aan de werking en 
consolidatie van de interne markt. 
 
Het EESC is van mening dat het voorgestelde steunbedrag om het hele Europese normalisatiesysteem 
tijdens de vermelde periode van vijf jaar te ondersteunen, moet worden opgetrokken tot boven de huidige 
drempel van 2%, teneinde ervoor te zorgen dat dit systeem afgestemd is op de EU-uitbreiding tot 25 
lidstaten en de vooruitzichten inzake toekomstige toetredingen van kandidaat-lidstaten. 
 

– Contactpersoon: Magdalena Bêlařová-Carabin 
         (Tel.: +32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 
 

2.   FINANCIËLE GOVERNANCE 
 
• Uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement 
− Rapporteur: de heer Burani (werkgevers – IT)  
 
− Referentie: SEC(2005) 1240 final – CESE 409/2006 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC complimenteert de Commissie met het complexe en minutieuze werk dat zij heeft verzet om 
de administratieve procedures van het Financieel Reglement te vereenvoudigen. 
 
Een groot aantal van de "technische" wijzigingen heeft een "politieke" betekenis en reikwijdte, wat een 
teken is van een veranderende governance in het openbaar bestuur, hetgeen het EESC alleen maar kan 
toejuichen. 

 
Niettemin wijst het EESC er op dat de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen: bij de 
vervulling van de wens om de sociale partners een grotere rol toe te bedelen mag niet worden vergeten 
dat de flexibiliteit bij het beheer van overheidsgeld begrensd dient te zijn. Die grens wordt gevormd door 
het potentiële verlies, dat moet worden afgezet tegen de zekere besparingen, met andere woorden: er 
dient een risicoberekening plaats te vinden – een lastige, maar noodzakelijke klus.  

mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta 
               (Tel.: +32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Groenboek beleggingsfondsen 
– Rapporteur: de heer Grasso (diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Referentie: COM(2005) 314 final – CESE 403/2006 
 
– Hoofdpunten: 

 
In dit Groenboek wordt het effect beoordeeld van de vigerende Europese wetgeving ter bevordering van 
de ontwikkeling van de icbe's (instellingen voor collectieve belegging in effecten), het meest 
gebruikelijke type beleggingsfonds op de Europese markt. 
 
In zijn advies reageert het EESC op het Groenboek met een groot aantal concrete aanbevelingen. 

 
– Contactpersoon: Magdalena Bêlařová-Carabin 
        (Tel.: +32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  

 
 

3. DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ: STUWENDE KRACHT ACHTER 
GROEI EN WERKGELEGENHEID 

 
• i2010 – Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid  
– Rapporteur: de heer Lagerholm (werkgevers – SE) 
  

 –   Referentie: COM(2005) 229 final – CESE 415/2006 
   
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC kan zich volledig vinden in de drie prioriteiten van dit Commissievoorstel. Gezien de zo 
belangrijke rol van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het Lissabon-proces, benadrukt 
het EESC dat meer inspanningen, meer ondersteuning en een grotere druk op de lidstaten nodig zijn. 
Zonder omvangrijke financiële middelen voor met name O&O-activiteiten in de ICT-sfeer kunnen de 
doelstellingen van de mededeling niet worden verwezenlijkt. O&O- en innovatiebeleid zijn cruciaal voor 
de ICT-sector en voor ICT-gebruikers. 
 
In de mededeling komen convergentie en interoperabiliteit terecht aan de orde. O&O-activiteiten en 
standaardiseringen op dit gebied zouden heel productief kunnen zijn, maar standaardiseringen dienen wel 
door de markt gestuurd te blijven, met de inbreng van de betrokken partijen plaats te hebben en op de 
behoeften van de consument te zijn toegesneden. 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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Wil de ICT-sector zijn sociaal-economische potentieel kunnen realiseren, dan moet eerst de zogenoemde 
digitale kloof gedicht worden. Dit betekent ook dat rekening moet worden gehouden met de speciale 
behoeften van sociaal benadeelde mensen, zodat een inclusieve informatiemaatschappij met gelijke 
kansen voor iedereen tot stand kan komen. 
 
Verder is een groter besef van veiligheidskwesties van belang. Alleen als mensen vertrouwen hebben in 
ICT zullen ze er vaak gebruik van maken en is het mogelijk om het volledige potentieel van internet te 
benutten. 

 
– Contactpersoon: Anna Wagner   
                   (Tel.: +32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 
 
• e-toegankelijkheid  
– Rapporteur: de heer Cabra De Luna (diverse werkzaamheden – ES) 

 
 –   Referentie: COM(2005) 425 final – CESE 404/2006 
 
 – Contactpersoon: Raffaele Del Fiore 

                   (Tel.: +32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. CULTUUR: EEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGS-
FACTOR 

 
• Toerisme en cultuur: twee motoren voor groei 
– Rapporteur: de heer Pesci (werkgevers – IT) 
 
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 400/2006 
 
– Hoofdpunten: 

 
Dit initiatiefadvies is voornamelijk bedoeld om de Europese instellingen te tonen hoe zij zich nog meer 
zouden kunnen inspannen voor de bevordering van het Europese cultuurtoerisme. De belangrijkste 
conclusies van dit advies zijn: 
 
− het is zaak de communicatie en de gezamenlijke promotie van Europa en de Europese bestemmingen 

te verbeteren; 
− de EU zou goede praktijken voor het beheer van cultuurtoeristische diensten kunnen bevorderen door 

elementen van competitie en beloning in te bouwen in haar programma's;  
− de dialoog tussen de culturen, zowel binnen de EU als tussen de EU en andere gebieden in de wereld, 

moet een prioriteit zijn van de programma's ter bevordering van het cultuurtoerisme; 
 

mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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− er zou zo snel mogelijk, maar met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, een Europees 
agentschap voor toerisme moeten worden opgericht. 

 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke  
                     (Tel.: +32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• De sociale dimensie van cultuur 
− Rapporteur: de heer Le Scornet (diverse werkzaamheden – FR) 
 
− Referentie: vervolgadvies – CESE 406/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 
Dit vervolgadvies is bedoeld als follow-up van het op 31 maart 2004 door het EESC goedgekeurde advies 
over "de sociale dimensie van cultuur" en beoogt enkele operationele instrumenten in dat verband voor te 
stellen.  
 
Bedoeling is het concept "sociale dimensie van cultuur" aan de hand van drie sleutelbegrippen te preciseren. 
De drie sleutelbegrippen zijn: "kennismaatschappij", "mondialisering van de economie" en "maatschappelijk 
middenveld". Het EESC is met deze begrippen vertrouwd en blijft zijn analyse terzake verder verdiepen. 
 
Het houdt niet a priori vast aan de in zijn eerste advies geformuleerde hypotheses i.v.m. de oprichting van 
nieuwe structuren als een "waarnemingscentrum", een "laboratorium" of een "task force". 
 
Het verzoekt de Commissie evenwel de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren aan te reiken op basis 
waarvan kan worden bevestigd dat het huidige communautaire instrumentarium volstaat om de omvang te 
meten van: 
 

• de ontwikkeling van de werkgelegenheid op cultureel en artistiek gebied in de Unie, alsook de 
kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen daarvan op de werkgelegenheid in het algemeen, de groei, de 
sociale samenhang, de erkenning en deelname van iedereen en met name van de ogenschijnlijk 
zwakste bevolkingsgroepen; 

• de verdieping van de interculturele dialoog; hiermee wordt niet alleen het aantal uitwisselingen en 
initiatieven bedoeld, maar wordt ook gekeken naar de essentie van de zaak. Zo heeft het EESC zijn 
bezorgdheid geuit over het toenemende aantal fenomenen van uitsluiting, racisme, ontkoppeling van 
particuliere belangen en algemeen belang, en versnippering i.p.v. convergentie. 

 
In dit advies wordt aan de Commissie voorgesteld, met name in het vooruitzicht van het Europees jaar 
van de interculturele dialoog (2008), een uiterst gedetailleerd verslag over dit verschijnsel en deze 
doelstelling uit te brengen. Het EESC is bereid zeer actief aan de opstelling van dit verslag mee te 
werken. 

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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− Contactpersoon: Stefania Barbesta 
               (Tel.: +32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
5. STEUN VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD VOOR CHINA 
 
• De rol van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen EU-China  
− Rapporteur: de heer Sharma (diverse werkzaamheden – UK) 
 
− Referentie: verkennend advies – CESE 413/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Op 7 februari 2005 heeft het Britse EU-voorzitterschap het EESC gevraagd advies uit te brengen over de rol 
van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen EU-China. Bovendien heeft ook Europees 
commissaris Mandelson ervoor gepleit om de banden met China aan te halen en daarbij aan te dringen op 
respect voor de mensenrechten en op de ontwikkeling van een pluralistisch maatschappelijk middenveld. 

 
De Unie moet trachten een beter inzicht te verkrijgen in de complexiteit van het Chinese maatschappelijk 
middenveld. Daarom pleit het EESC voor een meer gedifferentieerde aanpak. De Unie zou met verschillende 
soorten ngo's tegelijk moeten samenwerken en haar contacten met maatschappelijke organisaties op 
regionaal en lokaal niveau moeten intensiveren. 
 
Wat het rechtsstaatbeginsel in China betreft, zou het EESC graag zien dat de Unie met meer klem pleit voor 
een striktere naleving van de bestaande wet- en regelgeving. De Unie zou de Chinese overheid erop moeten 
blijven wijzen dat politieke en sociale stabiliteit en een bloeiend maatschappelijk middenveld elkaar niet 
uitsluiten, mits de beginselen van de rechtsstaat in acht worden genomen. 
 
Het EESC is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde steunprogramma's voor de ontwikkeling 
van het Chinese maatschappelijk middenveld en zou graag zien dat de Unie haar financiële steun aan 
Chinese maatschappelijke organisaties verhoogt. Net zo belangrijk is dat zij capacity building-programma's 
ten behoeve van Chinese ngo's blijft ondersteunen. 
 
De Unie kan de Chinese overheid en de Chinese ngo's uitleggen hoe de Europese maatschappelijke 
organisaties de belangen van hun achterban behartigen; verder kan zij het beleid van de overheid kritisch 
volgen en dat beleid helpen vormgeven. Op die manier kan zij China helpen lering te trekken uit de Europese 
ervaringen. Het EESC beveelt aan om de contacten en de samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld in Hongkong in stand te houden. 
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Het verdient aanbeveling dat het EESC samen met UNICE en het EVV de Europese Commissie stimuleert 
en begeleidt bij het, samen met het Europees Parlement en de Chinese SER, toezien op schendingen van de 
grondrechten. Het EESC zal zich nader beraden op de vraag in hoeverre afspraken op het vlak van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationale gedragscodes voor multinationale 
ondernemingen (en met name de richtsnoeren van de OESO) buitenlandse bedrijven in staat kunnen stellen 
om in China een stelsel van arbeidsverhoudingen tot stand te helpen brengen. 
 
  Contactpersoon: Gatis Eglitis 
                  (Tel.: +32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. SAMENLEVING: AANDACHT VOOR KWETSBARE GROEPEN 
 

• Huiselijk geweld tegen vrouwen 
− Rapporteur: mevrouw Heinisch (diverse werkzaamheden – DE) 
 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 416/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC vindt dat het probleem van huiselijk geweld tegen vrouwen gerichte aandacht verdient en 
heeft daarom besloten dit initiatiefadvies uit te brengen. 
 
Veiligheid en gelijke behandeling van vrouwen maken integrerend deel uit van de fundamentele 
mensenrechten, en moeten als zodanig tot de basisprincipes en minimumeisen van alle landen behoren 
die lid van de EU zijn of willen worden. Het EESC dringt aan op een pan-Europese strategie, uitgaande 
van de huidige Verdragsbepalingen. Volgens het EESC moeten betrouwbare en vergelijkbare statistieken 
over huiselijk geweld tegen vrouwen in alle lidstaten, toetredingslanden en kandidaat-lidstaten worden 
opgesteld. In het licht van de nog uit te stippelen pan-Europese strategie moet elke lidstaat een nationaal 
actieplan ontwikkelen voor de bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen met daarin concrete 
maatregelen voor de implementatie van deze strategie. Daarbij moet bijzondere aandacht worden 
geschonken aan de volgende punten: 
 

wettelijke regelingen; 
statistieken over huiselijk geweld; 
maatregelen voor hulp aan en ondersteuning van werkelijke en potentiële slachtoffers van dit geweld; 
bijzondere aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld uit specifieke groepen;  
zowel preventieve als repressieve op de dader gerichte initiatieven; 
financiële en organisatorische ondersteuning aan ngo’s bij de preventie van huiselijk geweld tegen vrouwen, 
de organisatie van informatiecampagnes en opleidingen, de bijstand aan en ondersteuning van slachtoffers en 
de dadergerichte initiatieven; 
opleiding van mensen die beroepshalve tot taak hebben huiselijk geweld vroegtijdig op te sporen en de 
betrokkenen doeltreffend te helpen; 
aanwijzing van nationale rapporteurs om informatie en statistische gegevens over huiselijk geweld tegen 
vrouwen te verzamelen, uit te wisselen en te verwerken; 
bewustmakingscampagnes. 
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Nieuwe oplossingen voor bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen, alsmede projecten en 
maatregelen inzake uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten en op Europees niveau zijn volgens 
het EESC absoluut noodzakelijk. 
 

− Contactpersoon: Torben Bach Nielsen 
          (Tel.: +32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
• Jeugdstrafrecht 
− Rapporteur: de heer Zufiaur Narvaiza (werknemers – ES) 
 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 414/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC is van mening dat de volgende stappen moeten worden gezet om tot een 
gemeenschappelijke aanpak van jeugdcriminaliteit en van het jeugdrecht te komen: 
 
In de eerste plaats moeten wij over actuele en vergelijkbare kwantitatieve gegevens beschikken 
aangaande de situatie van jeugdcriminaliteit in de 25 lidstaten van de EU, zodat een betrouwbaar beeld 
ontstaat van de werkelijke omvang van het probleem waarmee wij hebben te maken en van de 
verschillende manieren waarop dit probleem kan worden aangepakt. Daarbij moet, los van andere 
variabelen, rekening worden gehouden met eventuele verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
delinquenten. 
 
Vervolgens wordt het, vanuit kwalitatief oogpunt, wenselijk geacht om minimumnormen of 
gemeenschappelijke richtsnoeren vast te stellen voor alle lidstaten, variërend van preventief beleid en 
de aanpak door politie en justitie van minderjarigen die met het strafrecht in aanraking komen tot 
heropvoeding en reïntegratie. 
 
Als eerste stap in de richting van de vaststelling van dergelijke minimumnormen zou een zo nauwkeurig 
mogelijk beeld moeten worden geschetst van de werkelijke situatie en de ervaringen in elke lidstaat. De 
hiervoor benodigde informatie kan op verschillende manieren worden verkregen, bijv. door het 
verspreiden van vragenlijsten in alle lidstaten, later eventueel aangevuld met bijeenkomsten van 
deskundigen en professionals op dit terrein, die ervaringen en goede praktijken uitwisselen. Dergelijke 
bijeenkomsten van deskundigen zouden op regelmatige basis kunnen plaatsvinden en zouden een 
wisselende samenstelling en functie kunnen hebben naar gelang van het beoogde doel. Tot slot zou het 
een goede zaak zijn indien de Commissie een groenboek zou opstellen over dit onderwerp; dat zou het 
debat terzake zonder meer ten goede komen. 
 
Parallel aan de voorgaande maatregelen of als volgende stap in het proces van inventarisatie en 
onderlinge aanpassing van de verschillende modellen van jeugdrecht in de lidstaten, zou een Europees 
waarnemingscentrum voor jeugdcriminaliteit moeten worden opgericht. Dat zou niet alleen 
voortdurend onderzoek naar dit verschijnsel maar ook de verspreiding van de resultaten ervan en de 
begeleiding van de bevoegde instanties bij de besluitvorming terzake gemakkelijker maken. 
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Gezien het feit dat de verschillende factoren die van invloed zijn op jeugdcriminaliteit en jeugdrecht, 
verspreid aan bod komen in de verschillende beleidslijnen van de Europese Unie (vrijheid, veiligheid 
en recht; jeugd; onderwijs en opleiding; werkgelegenheid en sociale zaken), is het noodzakelijk de 
werkzaamheden van alle betrokken departementen en agentschappen op constructieve wijze te 
coördineren om het verschijnsel jeugdcriminaliteit multidisciplinair, met behulp van velerlei instanties 
en op de meest adequate manier aan te pakken, zoals meerdere malen wordt bepleit in dit advies. 
 
Aangezien het probleem een duidelijk maatschappelijk en stedelijk karakter heeft, mag niet voorbij 
worden gegaan aan de rol van de maatschappelijke organisaties en actoren die hierbij rechtstreeks zijn 
betrokken (organisaties uit de "derde sector", verenigingen, gezinnen, ngo's enz.) en die kunnen bijdragen 
tot de ontwikkeling en latere uitvoering van EU-programma's en strategieën op dit vlak. 
 
Wat de integratie en maatschappelijke reïntegratie van jeugdige en minderjarige delinquenten betreft zou 
het toekomstig Europees beleid ook rekening moeten houden met de rol van de organisaties van 
werkgevers en werknemers en van hun specifieke communicatiekanalen bij het bevorderen van de 
integratie van uitgesloten minderjarigen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Alle relevante spelers 
moeten hierbij worden betrokken, omdat integratie op de arbeidsmarkt één van de essentiële 
voorwaarden voor de maatschappelijke reïntegratie van deze jongeren is. 

 
− Contactpersoon: Stefania Barbesta 
                (Tel.: +32 2 546 95 10 –  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
7. BESTRIJDING VAN MILIEUVERVUILING EN GEBRUIK VAN 

NATUURLJKE HULPBRONNEN 
 
• Duurzame grondstoffen 
– Rapporteur: de heer Voss (diverse werkzaamheden – DE) 
 
–   Referentie: initiatiefadvies – CESE 410/2006 

 
–   Hoofdpunten: 

 
Duurzame grondstoffen zijn landbouw-, bosbouw- en visserijproducten die niet als voedsel of diervoeder 
worden gebruikt, dus alles wat door fotosynthese en de daarop volgende biologische processen ontstaat. 
Het gaat in feite om opgeslagen zonne-energie. Biomassa kan zowel materieel als energetisch gebruikt 
worden. 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 

 

70 

Bulletin 03.04.2006 - NL- PE 369.013 

 
De productie van duurzame grondstoffen is naast de productie van voedingsmiddelen en diervoer een van 
de belangrijkste taken van de landbouw. Dankzij traditionele kennis, nieuwe technologie en creatieve 
wetenschap zijn er nu voor biomassa nieuwe toepassingen mogelijk op energie-, farmaceutisch, chemie-, 
bouwnijverheids- en vervoersgebied. 
 
Niet de hoeveelheid van gegroeide of al produceerbare duurzame grondstoffen remt de ontwikkeling af, 
maar de achterhaalde technologie voor de verwerking tot mogelijke marktproducten. Het is daarom 
problematisch dat in het zesde O&O-kaderprogramma het onderzoek naar en de verdere ontwikkeling 
van de technologieën voor duurzame grondstoffen stiefmoederlijk zijn behandeld. Het EESC dringt er 
daarom op aan om in het op stapel staande zevende O&O-kaderprogramma een aantal zaken flink te 
verbeteren, waarbij het met name denkt aan de toekenning van financiële middelen voor de ontwikkeling 
van duurzame grondstoffen. Daarnaast dringt het in het bijzonder aan op meer financiële middelen voor 
de productie van stoffen uit duurzame grondstoffen, zodat de nadruk niet alleen meer zal liggen op 
energie uit biomassa. Hier is aanzienlijk meer geld voor nodig. 
 
Het EESC is een groot voorstander van duidelijke EU-doelstellingen voor het aandeel van duurzame 
grondstoffen en stelt voor 2020 een 4x25-verdeling voor: respectievelijk 25% stroom, warmte, brandstof 
en nieuwe materialen, zoals samengestelde materialen, met natuurvezels versterkte kunststoffen en 
andere olieproducten. 
 
Er moeten absoluut maatregelen komen voor het marktrijp maken van alle toepassingen (stroom, 
warmte, brandstoffen en materiële toepassingen). De energiebesparingswetten van sommige lidstaten 
zouden hierbij als voorbeeld kunnen dienen. Belangrijk hierbij is een flexibele aanpak, waarbij de 
investeringszekerheid gewaarborgd is, de ontwikkeling van nieuwe technologieën gestimuleerd wordt en 
er rekening mee wordt gehouden dat de beginsituaties, bijvoorbeeld wat technologie of dalende kosten 
betreft, kunnen verschillen. 

 
–    Contactpersoon: Annika Korzinek   
                     (Tel.: +32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Hout als energiebron in de zich uitbreidende Europese Unie 
–   Rapporteur: de heer Kallio (diverse werkzaamheden – FI) 

 
–   Referentie: verkennend advies – CESE 411/2006 

 
–   Hoofdpunten: 
 

De Europese bosbestanden (stamvolume in kubieke meters zonder restbiomassa = stem volume without 
residuals) zijn met de toetreding van de tien nieuwe lidstaten tot de EU in 2004 met ca. 30% 
toegenomen. Al met al wordt bijna 30% van de aanwas niet benut, zodat de staande houtvoorraad in de 
EU al vijftig jaar groeit en nog steeds groeiende is. Een deel van deze onbenut blijvende houtreserves 
bestaat uit klein rondhout (170 miljoen m3), dat alleen geschikt is voor energiewinning. 
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Elk jaar blijft er na het oogsten van stamhout 173 miljoen m3 aan kapafval en ander houtmateriaal als 
gevolg van hakwerkzaamheden in de bossen liggen. Rekening houdend met alle technische, economische 
en ecologische beperkingen kan hiervan 70 miljoen m3 (kapafval en stronkhout) worden benut. Het 
grootste potentieel wordt voorts gevormd door restproducten van de houtverwerkende sector (zwart 
residuloog, schors, zaagsel e.d.) en kringloophout, waar in veel landen al een efficiënte toepassing, 
vooral in het kader van geïntegreerde houtverwerkingsprocédés, voor gevonden is. De energie die wordt 
gewonnen uit restproducten en kringloophout, kan oplopen tot 30 à 50 % van die uit ruwhout. 
 
Het EESC is daarom van mening dat het gebruik van hout als brandstof er in grote trekken op neerkomt 
dat een in Europa voorhanden potentieel aan hernieuwbare energie, dat anders onbenut zou blijven, nu 
wel wordt benut, en dat tegelijkertijd de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide wordt teruggedrongen. 
Bossen hebben tevens een functie voor het algemeen belang (milieubescherming en instandhouding van 
de biodiversiteit). Opvoering van het gebruik van hout als brandstof maakt het tevens gemakkelijker om 
een potentieel aan grondstoffen waar verder geen bestemming voor is, aan te wenden in de industrie. Het 
gebruik van hout voor de opwekking van energie levert een bijdrage aan de bestrijding van de 
klimaatverandering, brengt verbetering in de lage zelfvoorzieningsgraad van de EU op het gebied van 
energie en bevordert de continuïteit van de energievoorziening. Dit zijn allemaal doelstellingen van het 
energiebeleid van de EU. 
 
Verder is het EESC van mening dat er ter bevordering van het gebruik van hout als brandstof een 
langetermijnstrategie dient te worden uitgestippeld. Deze zal gericht moeten zijn op het afschaffen van 
regels die een toename van dit gebruik in de weg staan of remmend werken. Door het afschaffen van 
fiscale en subsidieregelingen die fossiele brandstoffen bevoordelen, moet worden bereikt dat voor 
energiewinning uit hout gelijkwaardige voorwaarden worden geschapen. Ten aanzien van vaste 
houtbrandstoffen is inmiddels een Europese specificatie met kwaliteitseisen en een indeling in klassen 
gepubliceerd. Het is tevens van belang dat het duurzame gebruik van hout in alle landen wordt opgevoerd 
en dat de brandstoffenmarkt zich openstelt voor restproducten van de houtverwerkende industrie, voor 
houtmateriaal dat in bossen voor energieproductie wordt gewonnen, en voor hout dat in verwerkte vorm 
als brandstof wordt aangeboden. 
 
Het EESC stelt vast dat in de EU te weinig bekend is over het beschikbare potentieel aan 
houtbrandstoffen en het gebruik ervan. In alle lidstaten, ook de toekomstige, zal beter in kaart moeten 
worden gebracht welke houtvoorraden geschikt zijn als energiebron. Kennis vormt immers het 
fundament van duurzame ontwikkeling. Dit vereist een gedifferentieerde aanpak. In de grote 
loofbosgebieden in Midden-Europa moeten bijvoorbeeld voldoende houtbestanden in stand worden 
gehouden ter waarborging van de biologische diversiteit in bossesn. 
 
Het EESC is van mening dat opvoering van het gebruik van hout als brandstof een belangrijke bijdrage 
levert aan de bestrijding van bosbranden. Een efficiënter gebruik, met name bij de energieproductie, zou 
de kans op bosbranden waarschijnlijk kunnen verkleinen en het aantal bosbranden kunnen terugdringen. 

 
–    Contactpersoon: Filipa Pimentel   
                     (Tel.: +32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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• Toewijzing van quota van chloorfluorkoolwaterstoffen 
–   Rapporteur: mevrouw Cassina (werknemers – IT) 

 
–   Referentie: COM(2004) 550 final – CESE 405/2006 
 
– Contactpersoon: Maarit Laurila   

               (Tel.: +32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 
 

____________ 
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