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OVERLIJDEN VAN EEN LITOUWS LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 
 
 
 

Het Europees Parlement heeft in zijn vergadering van 15 mei 2006 kennis genomen van het overlijden van 
de heer Rolandis PAVILIONIS op 10 mei 2006 en overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement 
geconstateerd dat zijn zetel met ingang van 11 mei 2006 vacant is. 
 
De heer PAVILIONIS was sinds 20 juli 2004 lid van het Parlement en ondervoorzitter van de UEN-Fractie. 
 
Hij was lid van de Commissie cultuur en onderwijs en van de Delegatie voor de betrekkingen met de landen 
in Midden-Amerika. 
 
 
 

________________ 
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT 
 
 
 
 

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE BENOEMING  
VAN TIEN IN ITALIË GEKOZEN LEDEN IN HET EUROPEES PARLEMENT  

 
 
De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben de Voorzitter van het Parlement in kennis gesteld van de 
benoeming tot lid van het Europees Parlement van: 
 
• Dhr. CAPPATO Marco (lijst "Emma Bonino"), ter vervanging van mevrouw Emma BONINO 
 
• Dhr. CASINI Carlo (lijst "UDC"), ter vervanging van de heer Armando DIONISI 
  
• Dhr.GABRIELLE CorradoG (lijst "Rifondazione Comunista"), ter vervanging van de heer Fausto 

BERTINOTTI. 
 
• Mevr. GOTTARDI Donata Maria Assunta (lijst "Uniti nell'Ulivo"), ter vervanging van de heer Enrico 

LETTA  
 
• Dhr. LOSCO Andrea (lijst "Uniti nell'Ulivo"), ter vervanging van de heer M. Massimo D'ALEMA 

 
 
• Dhr. OCCHETTO Achille (lijst "Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto"), ter vervanging van de heer 

Antonio DI PIETRO  
 
• Dhr. PATRICIELLO Aldo (lijst "UDC"), ter vervanging van de heer Lorenzo CESA 

 
 
• Dhr. SUSTA Gianluca (lijst "Uniti nell'Ulivo"), ter vervanging van de heer Pier Luigi BERSANI 

 
 
• Dhr. VENETO Armando (lijst "UDEUR"), ter vervanging van de heer Paolo CIRINO POMICINO 

 
 
• Dhr. VERALDI Donato Tommaso (lijst "Uniti nell'Ulivo"), ter vervanging van de heer Giovanni 

PROCACCI  
•  
 
Het Parlement heeft in de plenaire vergadering van 15 mei 2006 kennis genomen van deze benoeming 
met terugwerkende kracht vanaf 8 mei 2006. 
 

__________ 
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EINDE VAN HET MANDAAT VAN ZES LEDEN 

DIE IN HET ITALIAANSE PARLEMENT ZIJN GEKOZEN 
 
 
 
Tijdens de vergadering van 15 mei 2006 heeft het Parlement ter kennis genomen dat 
 
 

De heren BERSANI Pier Luigi  (PSE / IT) 
  CIRINO POMICINO Paolo (PPE-DE / IT) 
  D'ALEMA Massimo  (PSE / IT) 
  DIONISI Armando  (PPE-DE / IT) 

 
 
in het Italiaanse parlement zijn gekozen en dat hun mandaat als lid van het Europees Parlement op 28 
april 2006 eindigt overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de Akte betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, 
alsmede artikel 4, lid 1 van het Reglement. 
 
 

___________________ 
 
 
 

OFFICIELE KENNISGEVING VAN EEN IN LITHUANIE VERKOZEN LID VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT 

 
 

 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 18 mei 2006 kennis genomen van de 
verkiezing van: 
 

de heer Eugenijus MALEDEIKIS 
 
 

als lid van het Europees Parlement, ter vervanging van de heer M. Rolandas PAVILIONIS (UEN-LT)  met 
ingang van 18 mei  2006. 
 
 

___________________ 
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES 
 
 
 
 
Op de vergadering van 15 mei 2006 heeft het Europees Parlement ter kennis genomen dat 
 
 

Dhr. Paweł Bartłomiej PISKORSKI (PL) 
 
 
vanaf 1 mei 2006 deel uitmaakt van de niet-ingeschreven leden (NI). 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
Tijdens de vergadering van 15 mei 2006 heeft het Europees Parlement akte genomen van het feit dat: 
 

de heer BORGHEZIO Mario 
de heer BOSSI Umberto 
de heer SALVINI Matteo 
de heer SPERONI Francesco Enrico 

 
vanaf 27 april 2006 deel uitmaken van de Niet-ingeschrevenen (NI). 
 
 

__________ 
 
 
 
 
Tijdens de vergadering van 16 mei 2006 heeft het Europees Parlement akte genomen van het feit dat: 
 
 

de heer Giulietto CHIESA (IT) 
 
 
lid is van de PSE-Fractie met ingang van 15 mei 2006. 
 

__________ 
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Tijdens de vergadering van 18 mei 2006 heeft het Europees Parlement akte genomen van het feit dat: 
 
• mevrouw Donata GOTTARDI, verkozen in het Europees Parlement ter vervanging van de heer Enrico 

LETTA (ALDE), zich heeft aangesloten bij de PSE-Fractie; 
 

• de heer Andrea LOSCO, verkozen in het Europees Parlement ter vervanging van  
de heer Massimo D'ALEMA (PSE), zich heeft aangesloten bij de ALDE-Fractie; 
 

• de heer Achille OCCHETTO, verkozen in het Europees Parlement ter vervanging van de heer Antonio 
DI PIETRO (ALDE), zich heeft aangesloten bij de PSE-Fractie; 
 

• de heer Gianluca SUSTA, verkozen in het Europees Parlement ter vervanging van de heer Pier Luigi 
BERSANI (PSE), zich heeft aangesloten bij de ALDE-Fractie. 

 
 

__________ 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN  (Stand van zaken op 01.06.2006) 
 

 
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

 
 
 
Vito Bonsignore en anderen Spoorwegtunnel op de lijn Turijn-Lyon E-1987/06 

Erik Meijer Het sterk verlagen of zelfs volledig verdwijnen van 
rechten op pensioenen en andere uitkeringen voor 
voormalige buitenlandse werknemers als gevolg van een 
nieuw zorgstelsel 

E-1988/06 

Erik Meijer Toename van scheepsafval in de Noordzee en op 
aangrenzende kusten en beperkt gebruik van 
ontvangstinstallaties ondanks invoering van Richtlijn 
Havenontvangstvoorzieningen 

E-1989/06 

Ivo Belet Verbod op handel in bont van katten en honden E-1990/06 

Witold Tomczak Omzetbelasting (sales tax) in EU-lidstaten E-1991/06 

Carlos Coelho Uitbuiting van tijdelijke werknemers P-1992/06 

Gabriele Stauner OLAF-onderzoek naar de financiering van de 
Parlementsgebouwen in Brussel 

P-1993/06 

Raül Romeva i Rueda CTIC - Inlichtingencentra voor terrorismebestrijding P-1994/06 

Ashley Mote Is Romano Prodi KGB-agent? P-1995/06 

Péter Olajos Bescherming van geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen van Hongaarse levensmiddelen in 
de EU 

P-1996/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Uitsluiting van de onderneming NAVANTIA door de 
Commissie 

E-1997/06 

Carlos Carnero González en Elena 
Valenciano Martínez-Orozco 

Europese financiering van de Black Beach-gevangenis en 
schendingen van de mensenrechten in Equatoriaal-Guinea 

E-1998/06 

Othmar Karas Vaststelling van een "EU-consultant"-norm met behulp 
van EU-middelen en niet- erkenning van de reeds goed 
ingevoerde CMC-norm 

E-1999/06 

Georgios Karatzaferis Criminaliteit in Griekenland E-2000/06 
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Georgios Karatzaferis Illegale immigratie naar de EU E-2001/06 

Georgios Karatzaferis Aantallen politie-agenten in Griekenland en de rest van de 
EU 

E-2002/06 

Georgios Karatzaferis Banken als eindbegunstigden van communautaire 
middelen in Griekenland 

E-2003/06 

Ashley Mote Eurozone op instorten E-2004/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Veiligheid SUV E-2005/06 

Andreas Schwab Posttarieven P-2006/06 

Riccardo Ventre Toepassing van "plan D voor democratie, dialoog en 
debat" en de stand van het verzamelen van de feedback 

P-2007/06 

Hynek Fajmon Illegale invoer van afval in de Tsjechische Republiek E-2008/06 

Thomas Mann en Ewa Klamt Beschermende maatregelen tegen vogelgriep/pest E-2009/06 

Ioannis Gklavakis Vissersschepen en veiligheid op zee E-2010/06 

Glenis Willmott EU-geld voor een naar Robert Mugabe vernoemde en 
door hem geopende weg in Malawi 

E-2011/06 

Vittorio Agnoletto Ramp van Tsjernobyl in 1986 en Europees beleid ter 
bevordering van de veiligheid van de kerncentrales in 
Oekraïne 

E-2012/06 

Jan Mulder Afmaken van gezonde runderen in verband met 
identificatie- en registratieregeling 

E-2013/06 

Frank Vanhecke Bekering van moslims tot christendom in Algerije E-2014/06 

Luciana Sbarbati Traditionele sporten: Europees cultuurgoed P-2015/06 

Maria Matsouka Melding van EUROSTAT dat grote aantallen Grieken 
geen gebruik maken van het internet 

E-2016/06 

Georgios Karatzaferis Verklaringen van Amerikaanse onderministers over de 
Griekse economie 

E-2017/06 

Georgios Karatzaferis Met financiële steun van de EU aangeschafte autobussen 
in Griekenland 

E-2018/06 

Sharon Bowles Inkomens en socialezekerheidspercentages E-2019/06 

Richard Corbett Commissievergaderingen E-2020/06 

Linda McAvan Personeel van abattoirs E-2021/06 

Antonio Tajani en anderen Uitingen van antisemitisme in Italië op de Dag van de 
Bevrijding 

E-2022/06 

Antonio Tajani en anderen Uitingen van antisemitisme in Italië op de Dag van de 
Bevrijding 

E-2023/06 
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Cristiana Muscardini Opwellingen van antisemitisme in Milaan E-2024/06 

Marco Rizzo Nieuwe kerncentrales E-2025/06 

Emanuel Fernandes Luchthavenbelasting vliegveld Madeira E-2026/06 

Jonas Sjöstedt Bedreiging van de diversiteit op muziekgebied in Europa P-2027/06 

Paul Rübig Extreem hoge tarieven voor handelsdocumenten bij 
consulaten 

E-2028/06 

Gay Mitchell De Panchen Lama van Tibet E-2029/06 

Terence Wynn Sport in de Europese Unie E-2030/06 

Terence Wynn Sport in de Europese Unie E-2031/06 

Johannes Voggenhuber Toestand van het Jean Monnetgebouw in Luxemburg P-2032/06 

Justas Paleckis Maatregelen van de Commissie met het oog op het 
creëren van gelijke concurrentievoorwaarden 

P-2033/06 

Claude Moraes Dienstenrichtlijn P-2034/06 

Joan Calabuig Rull De betrekkingen tussen landbouwproducenten en 
grootwinkelbedrijf 

E-2035/06 

Joan Calabuig Rull De betrekkingen tussen landbouwproducenten en het 
grootwinkelbedrijf 

E-2036/06 

Bernat Joan i Marí Mededingingswetgeving in Roemenië - de zaak-Rafo E-2037/06 

Renate Sommer Toerisme op Cyprus E-2038/06 

Georgios Papastamkos Steunmaatregelen voor productiesectoren en bescherming 
van de consument bij levensmiddelencrises 

E-2039/06 

Nikolaos Vakalis Toewijzingen domeinnaam .eu (punt eu) E-2040/06 

Claude Moraes Voortgang topprioriteiten E-2041/06 

Robert Kilroy-Silk Onwil van moslims tot integratie E-2042/06 

Chris Davies Fokken van jachtvogels E-2043/06 

Chris Davies Parlementaire vragen in 2005 E-2044/06 

Maria Martens, Albert Maat en 
Thijs Berman 

Staatssteuntoets bij agrarische cultuurlandschappen E-2045/06 

José Ribeiro e Castro China - handel in organen E-2046/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou De informatiemaatschappij en personen met een handicap P-2047/06 

Rosa Miguélez Ramos Aanleg van twee autowegen op Ibiza P-2048/06 

Emilio Menéndez del Valle Jeugdliteratuurfestival van Salamiyeh (Syrië) P-2049/06 
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Michael Nattrass Overheidssteun P-2050/06 

Kyriacos Triantaphyllides Weigering door de heer Talat om de vertegenwoordiger 
van de Europese Commissie in Cyprus te erkennen 

P-2051/06 

Marie-Hélène Aubert Schadelijkheid van systemische insecticiden voor insecten 
buiten de doelgroep en persistentie van werkzame stoffen 
voor zaadbehandeling in het milieu 

P-2052/06 

Czesław Siekierski Embargo op de export van Poolse landbouwproducten 
naar Rusland 

P-2053/06 

Marco Pannella en anderen EU-politiek van de dialoog en politieke gevangenen in 
kritieke toestand 

E-2054/06 

Willy Meyer Pleite Mogelijke overtreding van de Richtlijnen 97/62/EG, 
92/43/EEG, 85/337/EEG en 80/68/EEG in Cabanes en 
Oropesa (Spanje) 

E-2055/06 

Willy Meyer Pleite Waarschuwing aan Spanje wegens ontbrekende 
milieueffectbeoordeling voor het woonproject Atalaya (bij 
Peñíscola, provincie Castelló) 

E-2056/06 

Willy Meyer Pleite Uitvoering van Richtlijn 91/271/EEG - antwoord op vraag 
E-0109/06 

E-2057/06 

María Salinas García Greenpeace-campagne groenten en fruit E-2058/06 

María Salinas García Tweede fase in de wijnbouwakkoorden tussen de EU en 
de VS 

E-2059/06 

Hiltrud Breyer Toelating van opvulstoffen voor cosmetische 
behandelingen 

E-2060/06 

Manolis Mavrommatis Oneerlijke concurrentiepraktijken van Visa en Mastercard E-2061/06 

Catherine Stihler Mislukkingen in het pensioenfonds E-2062/06 

Catherine Stihler Als pensioenfondsen in gebreke blijven E-2063/06 

Peter Skinner Richtlijn 2001/37/EG over tabak E-2064/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Afvalcrisis in Sofia E-2065/06 

David Martin Koopkracht van het pensioen E-2066/06 

David Martin Gemiddelde pensioen in de lidstaten E-2067/06 

David Martin Overheidspensioenen E-2068/06 

Marie-Noëlle Lienemann Inachtneming van de regels van de vrije concurrentie E-2069/06 

Erik Meijer De onderlinge verbondenheid van Roemenië en Moldavië, 
de toekomstige buitengrens van de EU en een oplossing 
voor de ontoereikende onderlinge spoorwegverbindingen 

E-2070/06 
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Ilda Figueiredo en Pedro Guerreiro Kosten van het maritiem vervoer voor de ultraperifere 
gebieden 

E-2071/06 

Ilda Figueiredo Steun voor de instandhouding, de bevordering en de 
verspreiding van het plattelandskarakter van de autonome 
regio Madeira 

E-2072/06 

Paulo Casaca Toezicht op de naleving van de Europese en de 
internationale wetgeving door de 
luchtvaartmaatschappijen 

E-2073/06 

Hiltrud Breyer Twijfel aan betrouwbaarheid van Syngenta-test voor Bt10 E-2074/06 

Kyriacos Triantaphyllides Uitspraken van Condoleeza Rice over de kwestie-Cyprus E-2075/06 

Kyriacos Triantaphyllides Uitspraken van Condoleeza Rice over de kwestie-Cyprus E-2076/06 

Mary McDonald EU-financiering voor de Palestijnse Autoriteit E-2077/06 

Mary McDonald EU-financiering voor de Palestijnse Autoriteit E-2078/06 

Mary McDonald Natura 2000-locaties E-2079/06 

Mary McDonald Vliegtijdenverordening E-2080/06 

Mary McDonald Werkgroep op hoog niveau inzake meertaligheid E-2081/06 

Caroline Lucas Keuze van testmethodes voor detectie mariene biotoxines E-2082/06 

Caroline Lucas Toxiciteitsproeven: gebruik van proefdieren E-2083/06 

Geoffrey Van Orden EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische 
communicatie 

E-2084/06 

Ivo Belet Belastingverlagingen en -vrijstellingen voor particuliere 
pleziervaart 

E-2085/06 

Jonas Sjöstedt Illegale houtkap E-2086/06 

Jana Hybášková Tsjechische wetgeving inzake prijsstelling en 
kostenvergoeding van geneesmiddelen 

P-2087/06 

Bernat Joan i Marí Uitbreiding van de jachthaven van El Toro op de Balearen E-2088/06 

Karin Riis-Jørgensen Identieke of niet-identieke producten E-2089/06 

GRAF Alexander Lambsdorff Ondoelmatig gebruik van EU-steun E-2090/06 

Georgios Papastamkos Onderlinge aanpassing van de strafwetgeving inzake 
misdrijven van namaak en piraterij 

E-2091/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Toegang tot de documenten van het Eerste 
Hoofddepartement van de voormalige Darzavna Sigurnost 
in Bulgarije 

E-2092/06 

Roberta Angelilli Discriminatie van schuldeisers door het regiobestuur van 
Lazio 

E-2093/06 
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Anne Van Lancker Gevolgen van de nieuwe Nederlandse 
zorgverzekeringswet voor Belgische grensarbeiders 

E-2094/06 

Bart Staes Rollend fonds voor prefinaniering NRC's van 
innovatiegerelateerde projecten in hoogtechnologische, 
vooruitstrevende industrieën 

E-2095/06 

Bart Staes Uitvoer isostatische pers naar Iran E-2096/06 

Charles Tannock Kazachstan en mogelijk lidmaatschap van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB) 

E-2097/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Veiligheid van werknemers in de voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2098/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Kinderarbeid in de voormalige Joegoslavische republiek 
Macedonië 

E-2099/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Het recht op oprichting van en aansluiting bij vakbonden 
in de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2100/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Straatkinderen in de voormalige Joegoslavische republiek 
Macedonië 

E-2101/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Vrouwendiscriminatie in de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië 

E-2102/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven De toegang van burgers tot overheidsinformatie in de 
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2103/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Vereiste wijzigingen in de nationale wetgeving van de 
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië op basis 
van het Europees Sociaal Handvest 

E-2104/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Situatie van de Roma in de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië 

E-2105/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminatie van Roma in de voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië 

E-2106/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminatie van personen met een handicap in de 
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2107/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Rechtsstaat in de voormalige Joegoslavische republiek 
Macedonië 

E-2108/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Corruptie in de voormalige Joegoslavische republiek 
Macedonië 

E-2109/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Regeringssteun aan de Ombudsman van de voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2110/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Levensomstandigheden in gevangenissen in de 
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2111/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Geen eerlijk, openbaar proces in the voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2112/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Vrijheid van meningsuiting in de voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2113/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Het recht op bescherming van slachtoffers in de 
voormalige Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2114/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Opsluitingen 'op politiebevel' in de voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonië 

E-2115/06 

Daniel Caspary Nationalisering van de aardgasindustrie in Bolivia P-2116/06 

Hiltrud Breyer Maatregelen in verband met de coëxistentie van ggo- en 
traditionele gewassen 

E-2117/06 

Hiltrud Breyer Toelating van genetisch gemodificeerde maïs MON863 - 
in rapporten geconstateerde gebreken (bijkomende 
vragen) 

E-2118/06 

Ashley Mote Slowakije lokt Peugeot weg uit het Verenigd Koninkrijk E-2119/06 

Alyn Smith Valuta olietransacties E-2120/06 

Daniel Hannan Autoweg in Malawi E-2121/06 

Erik Meijer en Kartika Liotard Beëindiging zakelijke belangen Europees commissaris 
Kroes 

E-2122/06 

Teresa Riera Madurell Aanleg van twee autowegen op Ibiza P-2123/06 

Jorgo Chatzimarkakis Zaak-Microsoft en innovatie P-2124/06 

Georgios Papastamkos Europees hoger onderwijs P-2125/06 

Charles Tannock Dreigende terechtstelling van Son Jung Nam in Noord-
Korea 

P-2126/06 

Richard Howitt Opschorting van de invoer van Brits pluimvee door Japan 
en Hongkong in strijd met regels voor internationale 
handel 

P-2127/06 

Esko Seppänen Belgisch afvalwater P-2128/06 

Georgios Karatzaferis Sadistische pornosites en reactie van de EU E-2129/06 

Georgios Karatzaferis Sadistische pornosites en reactie van de EU E-2130/06 

Georgios Karatzaferis Invoer van melk in Griekenland en veiligheid van de 
gezondheid van de Grieken 

E-2131/06 

Georgios Karatzaferis Hydro-elektriciteitsprojecten E-2132/06 

Georgios Karatzaferis Steun voor Ipiros E-2133/06 

Georgios Karatzaferis Steun aan ondernemingen in Griekenland E-2134/06 
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Georgios Karatzaferis Onnauwkeurige cijfers inzake het absorptiepercentage van 
het derde CB in Griekenland 

E-2135/06 

Georgios Karatzaferis Onrechtvaardige behandeling van de verzekerden bij het 
Griekse verzekeringsfonds voor handelaars 

E-2136/06 

Georgios Papastamkos Daling van het aantal leerlingen in de EU-lidstaten E-2137/06 

Georgios Papastamkos Internetbeheer E-2138/06 

Charles Tannock Aanslagen op Egyptische koptische christenen E-2139/06 

Charles Tannock Aanslagen op Egyptische koptische christenen E-2140/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitisme in Polen E-2141/06 

Robert Kilroy-Silk Het doden van dolfijnen E-2142/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminatie van christenen in Pakistan E-2143/06 

Robert Kilroy-Silk Racisme in Duitsland E-2144/06 

Margrete Auken Ethiopië E-2145/06 

Charles Tannock Puppyhandel in heel Europa E-2146/06 

Astrid Lulling Begeleidende maatregelen voor ACS-landen die zijn 
getroffen door de hervorming van de suikerregeling van 
de Europese Unie 

E-2147/06 

Roberta Angelilli Feitelijke uitsluiting van de Italiaanse zeelieden van het 
recht op een pensioenuitkering wegens blootstelling aan 
asbest, in strijd met Richtlijn 2003/18/EG 

E-2148/06 

Roberta Angelilli Discriminatie van zeelieden op het gebied van 
pensioenuitkeringen voor blootstelling aan asbest 

E-2149/06 

Roberta Angelilli Bevordering en valorisatie van de jazzmuziek en -cultuur E-2150/06 

Charles Tannock Vervolging van de Bahá'i in Iran E-2151/06 

Charles Tannock Vervolging van de Bahá'i in Iran E-2152/06 

Cristiana Muscardini Lampedusa en het gemeenschappelijke immigratiebeleid E-2153/06 

Cristiana Muscardini Orgaanexplantatie in China E-2154/06 

Dorette Corbey Het verplicht stellen van roetfilters voor dieselauto's om 
de luchtkwaliteit te verbeteren 

P-2155/06 

Czesław Siekierski Markt voor zacht fruit in Polen P-2156/06 

Georgios Papastamkos Invoer van schoeisel uit China en Vietnam E-2157/06 

Graham Watson Situatie in Singapore E-2158/06 

Graham Watson Situatie in Singapore E-2159/06 
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Joseph Muscat Registratie van geneesmiddelen - de situatie op Malta E-2160/06 

Simon Busuttil Beperking van het aantal EU-voetballers in de Maltese 
competitie 

E-2161/06 

Simon Busuttil Landingsrechten op Europese luchthavens E-2162/06 

Simon Busuttil EU-middelen voor Malta op immigratiegebied E-2163/06 

Simon Busuttil en Louis Grech Vrije dienstenverkeer voor on-line exploitanten van 
kansspelen en weddenschappen 

E-2164/06 

Simon Busuttil en Louis Grech Vrije dienstenverkeer voor on-line exploitanten van 
kansspelen en weddenschappen 

E-2165/06 

Paulo Casaca Vernietiging van de diepzee E-2166/06 

Pier Panzeri en Nicola Zingaretti Italiaanse IRAP-belasting E-2167/06 

Emanuel Fernandes Het "actieplan voor het grote nabuurschap" in het kader 
van de toekomstige strategie voor de duurzame 
ontwikkeling van ultraperifere regio's 

E-2168/06 

Antonios Trakatellis Bescherming van de menselijke gezondheid tegen de 
ongecontroleerde invoer van schoenen uit derde landen 

P-2169/06 

Jonas Sjöstedt Voorstel Zweedse Centrumpartij tot 
arbeidscontractregeling voor jongeren 

P-2170/06 

Antolín Sánchez Presedo Collectieve onderhandelingen bij kleine producenten en 
mededinging 

P-2171/06 

Caroline Lucas Energiebronnen P-2172/06 

Holger Krahmer Liberalisering van de drinkwatervoorziening E-2173/06 

Anne Ferreira Donorbloed: toepassing van de richtlijn in de lidstaten P-2174/06 

Silvana Koch-Mehrin Financiële vooruitzichten: herziening van de uitgaven en 
de eigen middelen van de EU 

P-2175/06 

Carlos Carnero González Milieueffectbeoordeling bij het speciaal plan Recoletos-
Prado (= zone 03.03 in het urbanisatieplan van het 
gemeentebestuur van Madrid) 

P-2176/06 

José García-Margallo y Marfil Betrekkingen tussen de EU en Bolivia E-2177/06 

José García-Margallo y Marfil Betrekkingen tussen de EU en Bolivia E-2178/06 

Antolín Sánchez Presedo Snelle waarschuwing bij seismische activiteit E-2179/06 

Silvana Koch-Mehrin Opdrachten aan reclame- of PR-agentschappen E-2180/06 

Dimitrios Papadimoulis Vooruitgang bij de uitvoering van de projecten van het 
Cohesiefonds 

E-2181/06 

Georgios Karatzaferis Geweld tegen europarlementariërs in Griekenland E-2182/06 
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Gitte Seeberg en anderen Steun voor de opvang van slachtoffers van marteling via 
het programma voor democratie en mensenrechten 

E-2183/06 

Caroline Lucas Concentratielimieten voor besmetting met mariene 
biotoxinen 

E-2184/06 

Ria Oomen-Ruijten Uitspraak Commissie in verband met versnelde invoering 
roetfilters voor dieselmotoren in Nederland 

E-2185/06 

Sophia in 't Veld Definitie marteling in VS P-2186/06 

 Vraag geannuleerd E-2187/06 

Mary McDonald INTAS-programma E-2188/06 

Philip Claeys Verstrekking door Zweden van visum aan Hamas-minister E-2189/06 

Sophia in 't Veld Informatie verkregen door marteling E-2190/06 

David Hammerstein Mintz Project voor de aanleg van de hoogspanningsleiding Lada 
(Asturië) - Velilla (Palencia) 

E-2191/06 

David Hammerstein Mintz Uitbreiding van de sporthaven El Toro (Port Adriano) in 
Calvià (Mallorca) 

E-2192/06 

Ashley Mote Herbenoeming van de heer Brunner E-2193/06 

Mary McDonald INTAS-programma E-2194/06 

Gay Mitchell Sociaal Investeringsfonds, Dominica en St. Vincent E-2195/06 

Albert Maat Afzet van champost E-2196/06 

Philip Claeys Externe opdrachten voor studie en advies E-2197/06 

Glenys Kinnock Aanvallen Birmese leger in de Karenstaat P-2198/06 

Paulo Casaca Sakhalin II en de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling 

P-2199/06 

Mario Borghezio Verzoek om veroordeling door de Europese Unie van de 
uitzetting van Hirsi Ali uit haar huis 

E-2200/06 

Mario Borghezio Verzoek om veroordeling door de Europese Unie van de 
uitzetting van Hirsi Ali uit haar huis 

E-2201/06 

Bernat Joan i Marí Adopties in Bulgarije E-2202/06 

Bernat Joan i Marí Toekomst van het Mercator-programma E-2203/06 

Jonas Sjöstedt Economische transformatie Irak door VS E-2204/06 

Jonas Sjöstedt Economische transformatie Irak door VS E-2205/06 

Robert Kilroy-Silk Vervolging van Mahmoud Ahmadinejad wegens 
ontkenning van de Holocaust in Duitsland 

E-2206/06 
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Robert Kilroy-Silk Aanval op burgers door het Birmaanse leger E-2207/06 

Robert Kilroy-Silk Commissie verhoogt de kosten van het eredivisie-voetbal 
voor Engelse TV-kijkers 

E-2208/06 

Paul van Buitenen Financiering van NGO's en particulieren ten behoeve van 
activiteiten in verband met Palestijnse en Israëlische 
kwesties 

E-2209/06 

Bart Staes Ingebrekestelling wegens niet naleven van richtlijn 
stedelijk afvalwater 

E-2210/06 

Othmar Karas Vakantieregelingen P-2211/06 

Pia Locatelli Statistieken invoer textiel en kleding (jan-nov 2005) P-2212/06 

Carl Schlyter Farmaceutische proeven Pfizer in Nigeria P-2213/06 

Willy Meyer Pleite Massagraf op het centrale kerkhof van Valencia (Spanje) E-2214/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Concurrentievermogen van de Europese visserijvloot ten 
aanzien van de verhoging van de brandstofprijs 

E-2215/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Concurrentievermogen van de Europese visserijvloot ten 
aanzien van de verhoging van de brandstofprijs 

E-2216/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Concurrentievermogen van de Europese visserijvloot ten 
aanzien van de verhoging van de brandstofprijs 

E-2217/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Concurrentievermogen van de Europese visserijvloot ten 
aanzien van de verhoging van de brandstofprijs 

E-2218/06 

José García-Margallo y Marfil Door het Directoraat-generaal interne markt gehanteerde 
criteria voor de inleiding van procedures wegens niet-
naleving van de communautaire regelgeving inzake 
overheidsopdrachten 

E-2219/06 

José García-Margallo y Marfil Nationale maatregelen ter uitvoering van richtlijn 
2004/18/EG 

E-2220/06 

Mogens Camre Demografische ontwikkeling op Cyprus E-2221/06 

Markus Ferber EU-steun aan religieuze gemeenschappen E-2222/06 

Georgios Karatzaferis Verdrijving van de Grieken uit Turkije E-2223/06 

Georgios Karatzaferis Het eiland Kimolos (Cycladen) afgesneden van de rest 
van Griekenland 

E-2224/06 

Konstantinos Hatzidakis Pesticiden en kanker E-2225/06 

Konstantinos Hatzidakis Middelen voor de sociale integratie van zigeuners E-2226/06 

Daniel Hannan Onlinefoto's en consumentenbescherming E-2227/06 

Alyn Smith Regelingen voor de handel in emissierechten E-2228/06 
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Sharon Bowles Rode diesel E-2229/06 

Neil Parish EU-tegemoetkomingen voor het bladfractioneringsproces E-2230/06 

Koenraad Dillen Dreiging Turkse boycot van Franse economie E-2231/06 

David Hammerstein Mintz Taskforce concurrentievermogen ICT E-2232/06 

Sharon Bowles Bijstand mededingingsrecht E-2233/06 

Sharon Bowles Bijstand mededingingsrecht E-2234/06 

Philip Claeys Politieke activiteiten van een lid van de Rekenkamer E-2235/06 

David Hammerstein Mintz Collector-opvanger voor de sanering van Las Palmas de 
Gran Canaria 

E-2236/06 

Michl Ebner Godsdienstvrijheid in China E-2237/06 

Patrick Gaubert Voorwaarden voor voortzetting van de financiële steun 
van de EU aan Palestina 

E-2238/06 

Roberta Angelilli Mogelijkheid de zetel van het Europees Parlement in 
Straatsburg op te heffen. 

E-2239/06 

Roberta Angelilli Weigering van de Amerikaanse autoriteiten de Italiaanse 
autoriteiten toe te staan een internationale rogatoire 
commissie in te stellen naar de dood van Nicola Calipari 

E-2240/06 

Roberta Angelilli Nagemaakte Italiaanse producten met beschermde 
oorsprongsbenaming en beschermde geografische 
aanduiding op de Amerikaanse markt 

E-2241/06 

Roberta Angelilli Functioneren van het European Journalism Centre E-2242/06 

Thijs Berman Stierengevechten E-2243/06 

Ilda Figueiredo Schuldvorderingen van werknemers bij faillissement van 
bedrijven 

E-2244/06 

Ilda Figueiredo Belastingheffing op onroerende goederen E-2245/06 

Ilda Figueiredo Steun voor ambachtelijke glasblazerij bij Marinha Grande, 
Portugal 

E-2246/06 

Ilda Figueiredo Steun voor de modernisering van de westelijke spoorlijn E-2247/06 

Gerardo Galeote Officiële talen P-2248/06 

Hannes Swoboda Situatie van de zigeuners in de Europese Unie en de 
kandidaat-landen 

P-2249/06 

Jean-Luc Bennahmias Antwoord van Frankrijk op de aanmaningen van de 
Europese Commissie betreffende de verontreiniging van 
de Etang de Berre 

P-2250/06 
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Francesco Musotto Toelaatbaarheid financiering aankoop regionaal 
spoorwegmaterieel met geld Structuurfondsen 2007-2013 

P-2251/06 

Kathalijne Buitenweg Vragen aan de Europese Commissie over Commissaris 
Kroes 

P-2252/06 

Margrietus van den Berg Overstromingen in Suriname P-2253/06 

Ilda Figueiredo Regeling van de laatste GLB-hervorming P-2254/06 

Gerard Batten Vermeende banden van Romano Prodi met de KGB P-2255/06 

David Hammerstein Mintz Intrekking van het natuurontwikkelingsplan PORN op 
Ibiza (Balearen) 

E-2256/06 

Anne Jensen Invoering digitale tachograaf E-2257/06 

Dimitrios Papadimoulis Uniforme verbruiksbelasting op brandstoffen E-2258/06 

Elizabeth Lynne Gebruik van 'premium rate' telefoonnummers in het VK E-2259/06 

Frank Vanhecke Halki seminarie op het eiland Heybeliada E-2260/06 

Frank Vanhecke Louis Michel en ontwikkelingshulp Ethiopië E-2261/06 

Albert Maat Executie in Noord-Korea E-2262/06 

Frank Vanhecke Rechten van vrouwen in Albanië E-2263/06 

Frank Vanhecke Klacht van Erdogan tegen Dorduncu E-2264/06 

Joan Calabuig Rull Statistieken van textiel- en kledingimport (jan-nov 2005) P-2265/06 

Tomáš Zatloukal Typecertificaten van vliegtuigen P-2266/06 

Georgios Karatzaferis Definitie van 'minderheid' en van 'gemeenschap' volgens 
de EU-wetgeving 

P-2267/06 

Georgios Karatzaferis Maatschappelijke solidariteit in Athene en Thessaloniki E-2268/06 

Georgios Karatzaferis Dreigementen door Turkse overheidsvertegenwoordigers E-2269/06 

Robert Kilroy-Silk Laag groeitempo in Frankrijk, Duitsland en Italië E-2270/06 

Robert Kilroy-Silk Meer bevoegdheid voor de EU E-2271/06 

Marco Rizzo Syndial E-2272/06 

Hélène Goudin Beschermende douaneheffingen op leren schoenen E-2273/06 

Josu Ortuondo Larrea Administrateur Beveiliging - Eenheid fysieke beveiliging P-2274/06 

Sajjad Karim Michael Shields en de Bulgaarse justitie P-2275/06 

Thijs Berman Varkenspest P-2276/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2277/06 
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Raül Romeva i Rueda Andorra E-2278/06 

Georgios Karatzaferis Referendum over de onafhankelijkheid van Montenegro E-2279/06 

Hiltrud Breyer Quarantaine vogels E-2280/06 

Glyn Ford Stichting Azië-Europa E-2281/06 

Hiltrud Breyer Internationale adoptie in Roemenië P-2282/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Doden op de Atlantische Oceaan P-2283/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Seksuele uitbuiting in Liberia E-2284/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminatie van Griekse vrouwen E-2285/06 

Robert Kilroy-Silk Onbetrouwbare nationale leiders E-2286/06 

Richard Corbett Bescherming van dolfijnen E-2287/06 

Richard Corbett Door de Commissie opgelegde boetes E-2288/06 

Frank Vanhecke Samenstelling in de nieuwe VN-Mensenrechtenraad E-2289/06 

Dimitrios Papadimoulis Onderlinge afspraken van scheepseigenaren met 
betrekking tot verbindingen met Griekse eilanden 

E-2290/06 

Vittorio Agnoletto Samenwerkingsovereenkomst tussen de Republiek 
Kirgizië en de Turks-Cypriotische autoriteiten 

E-2291/06 

Vittorio Agnoletto Samenwerkingsovereenkomst tussen de Republiek 
Kirgizië en de Turks-Cypriotische autoriteiten 

E-2292/06 

Iles Braghetto Afwijking voor gebruik van artisanaal vistuig voor de 
periode 1 april - 31 juli van elk jaar in afwachting van de 
goedkeuring van de verordening betreffende Middellandse 
Zee 

P-2293/06 

David Hammerstein Mintz Plannen voor LP2-weg. La Cumbre-Los Llanos, La Palma E-2294/06 

Czesław Siekierski Rechtstreekse inkomenssteun aan Poolse boeren E-2295/06 

Kathy Sinnott Rustplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs in Ierland P-2296/06 

Alyn Smith Collectieve verzekeringspolis in Schotland E-2297/06 

Monica Frassoni Aanpassing van voormalige nationale weg 504 Scalea-
Mormanno (Cosenza) 

E-2298/06 

Kathy Sinnott Accommodatie voor geestelijk gehandicapten in Ierland E-2299/06 

Eva-Britt Svensson EU-wetgeving verkeersgegevens/FBI en ondermijning 
van fundamentele rechtsbeginselen 

E-2300/06 
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Eva-Britt Svensson EU-wetgeving verkeersgegevens/FBI en ondermijning 
van fundamentele rechtsbeginselen 

E-2301/06 

Nikolaos Sifunakis Vertraging bij de voltooiing van de studies voor de 
provinciewegen Kalloni-Eresos-Sigrio en Kalloni-Petra-
Mithymna (eiland Lesbos, Griekenland) 

P-2302/06 

Jorgo Chatzimarkakis Wijziging van de Seveso-II-richtlijn E-2303/06 

Stavros Lambrinidis Illegale ontvoeringen van Pakistaanse burgers in 
Griekenland 

P-2304/06 

Marc Tarabella Wanbeheer kredieten bestemd voor specifieke projecten 
ter ondersteuning van het consumentenbeleid (vervolg…) 

P-2305/06 

Maria Badia I Cutchet Informatie op etiketten van producten E-2306/06 

Stavros Lambrinidis Ontvoeringen van Pakistaanse burgers in Griekenland E-2307/06 

Konstantinos Hatzidakis Hoge kosten mobiele-telefoondiensten in Griekenland E-2308/06 

Georgios Karatzaferis Inflatie in Griekenland E-2309/06 

Robert Kilroy-Silk Vrijheid voor Sikhs E-2310/06 

Alyn Smith Aantal Schotten dat werkzaam is in EU-instellingen E-2311/06 

Marco Cappato Arrestatie in Laos van een christelijk leider en vervolging 
van twee christelijke gezinnen uit het dorp Tabeng 

E-2312/06 

Marco Cappato Rechtsstaat, democratisering en onderdrukking van de 
oppositie op de Maldiven 

E-2313/06 

John Bowis Het voorkomen van type 2-diabetes P-2314/06 

Christine De Veyrac Bevriezing Europese hulp aan Palestina P-2315/06 

Marie-Arlette Carlotti Lopende procedure tegen de stortplaats van Entressen P-2316/06 

David Hammerstein Mintz Stortplaats voor afval van kabels en autobanden in León E-2317/06 

Mogens Camre Wens van de Commissie Bulgarije in de EU op te nemen E-2318/06 

Klaus Hänsch Verwerking van beweringen over door de staat 
gesanctioneerde moorden op Republikflüchtige in 
Bulgarije in de jaren 1975-1989 

E-2319/06 

Georgios Karatzaferis Programma INTERREG IIIA (Griekenland-Turkije) E-2320/06 

Georgios Karatzaferis Door de EU gesubsidieerde bedrijven verlaten de lidstaten E-2321/06 

Marie-Noëlle Lienemann Mevrouw Neelie Kroes in opspraak bij onderzoek in 
Nederland 

E-2322/06 

Marie-Noëlle Lienemann Project voor de exploitatie van een goudmijn in Frans 
Guyana door een Canadese multinational 

E-2323/06 
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Bart Staes Bescherming van diersoorten die wél zijn opgenomen in 
Bijlage II van de Habitatrichtlijn, maar niet leven in een 
Habitatgebied 

E-2324/06 

Paulo Casaca Teledetectie in de oceaan E-2325/06 

Jonas Sjöstedt Steun aan arme landen met het oog op de opwarming van 
het klimaat 

E-2326/06 

Edite Estrela Polemiek over milieumaatregelen in de landbouw P-2327/06 

Adeline Hazan Besluit van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 
27-28 april 2006 om meer gezamenlijke vluchten in te 
leggen voor het uitzetten van illegale migranten 

P-2328/06 

Adam Gierek Interpretatie van het Octrooirecht P-2329/06 

José García-Margallo y Marfil Betrekkingen tussen de EU en Bolivia. Besluit van de 
Boliviaanse regering met gevolgen voor de Spaanse groep 
BBVA 

E-2330/06 

José García-Margallo y Marfil Betrekkingen tussen de EU en Bolivia. Besluit van de 
Boliviaanse regering met gevolgen voor de Spaanse groep 
BBVA 

E-2331/06 

Antolín Sánchez Presedo en María 
Sornosa Martínez 

Evolutie van de vogelgriep E-2332/06 

Antolín Sánchez Presedo en María 
Sornosa Martínez 

Evolutie van de vogelgriep E-2333/06 

Antolín Sánchez Presedo Reactie van de EU op de vermeende oplichting door 
AFINSA en FORUM FILATELICO 

E-2334/06 

Antolín Sánchez Presedo Reactie van de EU op de vermeende oplichting door 
AFINSA en FORUM FILATELICO 

E-2335/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Westelijke Sahara, Aminetu Haidar en de "zwarte 
gevangenis" 

E-2336/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Gebruik van dynamiet in de visserij E-2337/06 

Karin Scheele Subsidiëring van kleine projecten in het kader van artikel 
6 ESF-verordening, 

E-2338/06 

Georgios Karatzaferis Commissaris Barrot en "Olympic" E-2339/06 

Hiltrud Breyer Aspartaam en het Ramazzini-onderzoek E-2340/06 

Adeline Hazan en Martine Roure Besluit van de Raad van ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken van 27-28 april 2006 om vaart te 
zetten achter de gezamenlijke vluchten voor uitzetting van 
illegale migranten 

E-2341/06 

Luis Capoulas Santos Polemiek over milieumaatregelen in de landbouw P-2342/06 
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Francisco Millán Mon Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking 
tussen de EU en de landen van de Andesgemeenschap en 
besluit tot nationalisatie van Bolivia 

P-2343/06 

Thomas Ulmer Verdere ontwikkeling van metropoolregio's door de 
Europese Unie 

P-2344/06 

Thomas Ulmer Steun van de EU voor de verdere ontwikkeling van de 
grootstedelijke regio's 

E-2345/06 

Chris Davies Doden in Palestina E-2346/06 

Chris Davies Doden in Palestina E-2347/06 

Albert Maat Gebruik van EU-steun voor Atjeh E-2348/06 

Robert Kilroy-Silk Visserijovereenkomst met Marokko E-2349/06 

Robert Kilroy-Silk Emissierechten E-2350/06 

Marco Rizzo Documenten over de uitroeiingskampen van de nazi's E-2351/06 

Marco Rizzo Documenten over de uitroeiingskampen van de nazi's E-2352/06 

Cristiana Muscardini Natuurparken: "Europese adoptie" van dieren in geval van 
overpopulatie 

E-2353/06 

Cristiana Muscardini Biobrandstof versus aardolie E-2354/06 

Cristiana Muscardini Opflakkerend antisemitisme en geweld E-2355/06 

Erik Meijer en Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Intimiderende en gevaarlijke begeleiding van bezoekende 
delegaties vanuit de EU in het wegverkeer van staten die 
streven naar toekomstige aansluiting bij de EU 

E-2356/06 

Georgios Papastamkos Chatrooms, internetcafes E-2357/06 

Georgios Papastamkos Corridor X E-2358/06 

Dimitrios Papadimoulis Belastingen op arbeid en kapitaal in Griekenland E-2359/06 

Proinsias De Rossa EU-domeinnamen E-2360/06 

Proinsias De Rossa Bushmeat E-2361/06 

Willy Meyer Pleite Stedenbouwkundige bedreiging voor een SBZ en GCB in 
het natuurpark Las Batuecas-Sierra de Francia (Miranda 
del Castañar, Spanje) 

E-2362/06 

Hiltrud Breyer Biologische proeven met muizen in verband met mariene 
biotoxinen 

E-2363/06 

Dimitrios Papadimoulis Opslag van kernafval in de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië (FYROM) 

E-2364/06 

Glenis Willmott Anti-inflatiemaatregelen voor de invoering van de euro in 
Slovenië 

E-2365/06 
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Struan Stevenson Turkse subsidies voor kweek van zeebaars E-2366/06 

Catherine Stihler Optreden van de EU inzake E-coli E-2367/06 

Catherine Stihler Nanotechnologie en gezondheid E-2368/06 

Catherine Stihler Roken en discriminatie E-2369/06 

Albert Maat Besmet pluimveevlees in Roemenië E-2370/06 

Véronique De Keyser Situatie in het medisch en paramedisch onderwijs in de 
Franstalige Gemeenschap van België 

P-2371/06 

Eva-Britt Svensson Is de EU van mening dat de leden van Hamas, door de EU 
aangemerkt als terroristische organisatie, terroristen zijn? 

P-2372/06 

Jacques Toubon Gokactiviteiten P-2373/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Europees-Afrikaanse topconferentie E-2374/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Europees-Afrikaanse topconferentie E-2375/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauritanië aanvaardt geen repatriëring E-2376/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauritanië aanvaardt geen repatriëring E-2377/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie E-2378/06 
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VRAGENUUR (B6-0207/06) 16 en 17 mei 2006 
 
 
  
20 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Toetreding van Kroatië 

 
H-0300/06  

 
Paulo CASACA 

 
Uitzetting van Europese gezinnen uit Canada 

 
H-0348/06  

 
Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ-OROZCO 

 
Detentie van vrouwen en kinderen in Iran 

 
H-0364/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Noodzaak van een effectief gecoördineerd 
gemeenschappelijk energiebeleid van de EU 

 
H-0396/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Heffing van directe belastingen 

 
H-0032/06  

 
Katerina BATZELI 

 
Verdere harmonisatie fiscale regelgeving 

 
H-0314/06  

 
Eoin RYAN 

 
Belastingharmonisatie 

 
H-0333/06  

 
Robert EVANS 

 
Belastingparadijzen 

 
H-0324/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Economisch en begrotingskader 

 
H-0339/06  

 
Othmar KARAS 

 
Uniforme grondslag voor de vennootschapsbelasting 

 
H-0373/06  

        
 
VRAGEN AAN DE COMMISSIE 
 
 
Michl EBNER 

 
Beltonen op mobieltjes in strijd met de 
mededingingswetgeving 

 
H-0360/06  

 
 NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE 

 
De noodzaak van een gemeenschappelijke minimumnorm 
voor kinderen in Europa 

 
H-0362/06  

 
Neena GILL 

 
Voorlichting aan en raadpleging van de consument in verband 
met GGO's 

 
H-0374/06  
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 VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
 
Mevrouw REDING 
 
 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Communautaire verordening met het oog op de verlaging van 
de internationale roamingtarieven voor mobiel bellen 

 
H-0328/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Beperking van de "international roaming charges" in Europa 

 
H-0336/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Kosten international roaming 

 
H-0340/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Zo veilig mogelijk gebruik van internet 

 
H-0330/06  

  
 
De Heer MANDELSON 
 
 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Financiële diensten in het kader van de Doha-ronde van de 
WTO 

 
H-0366/06  

  
 
De Heer PIEBALGS 
 
 
Bart STAES 

 
Biobrandstoffen 

 
H-0299/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Afhankelijkheid van energie 

 
H-0301/06  

 
 
 
 

___________________________________________ 
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OVERZICHT VRAGENUUR 

MEI 2006 
 
 

 
Instelling 
 

Aantal 
inge-

diende 
vragen 

 

Plenair be-
handelde 
vragen 

Vragen 
met 

schrifte-
lijk 

antwoord 

 
Aanvullende 

vragen 

Wegens 
afwezig-
heid van 
indiener 
vervallen 
vragen 

Door 
indiener in-
getrokken 

vragen 

Reeds op 
ontwerp-
agenda 

geplaatste 
vragen 

 
Vertegenwoordigers 
Van de instellingen 

 

 
Raad 
 

 
47 

 
10 

 
36 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
de heer WINKLER 
de heer FINK 
 

 
Commissie 
 

 
63 

 
10 

 
52 

 
27 

 
1 

 
0 

 
0 

 
mevrouw FISCHER-BOEL 
de heer ŠPIDLA 
mevrouw REDING 
de heer PIEBALGS 
 

 
Totaal 

 
110 

 

 
20 

 
88 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 

 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 

13/2006 
 

371.053 
 
Maciej Giertych 

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

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
32 

 
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 

 
125 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Wederzijds respect 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
17 

 
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 

 
10 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
De noodzaak een evenwichtig Europees buitenlands 
beleid te voeren 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
18 

                                                      
1  Situatie op 18.05.2006 
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18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Hugh Allister en Anna Záborská 

 
De rechten van vrouwen in Saoedi-Arabië 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
28 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff en Geoffrey Van Orden 

 
De bescherming van mensen in Bulgarije tegen neo-
totalitarisme 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
65 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Konrad Szymański, Philippe 
Morillon, Charles Tannock, Ari 
Vatanen en Bastiaan Belder 

 
De bescherming van de subsidiariteit in het 
volksgezondheidsbeleid in en buiten Europa 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
45 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto en Panayiotis 
Demetriou 

 
De bescherming en instandhouding van het 
godsdienstige erfgoed op het noordelijk deel van 
Cyprus 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
203 

 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
De veroordeling van de activiteiten van oud-Nazi's en 
hun aanhangers in een aantal EU-lidstaten 
 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
35 

 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock 
en Enrique Barón Crespo 
 

 
Interlandelijke adoptie in Roemenië 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
196 
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24/2006 
 

372.706 
 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo en 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
Statuut van de Europese vereniging en de bevordering 
van een actief Europees burgerschap 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
64 

 
25/2006 

 
373.357 

 
Fernand Le Rachinel 

 
De behandeling en ontmanteling van afgedankte 
schepen 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 

 
26/2006 

 

 
373.358 

 
Jean Lambert, Raúl Romeva i Rueda 
en Carl Schlyter 

 
Internationale dag voor slachtoffers van chemische 
wapens 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 

 
27/2006 

 
373.559 

 
Daniel Strož 

 
Het feit dat het ontoelaatbaar is dat de betrekkingen 
tussen de lidstaten van de Europese Unie verslechteren 
wegens zogenaamde onopgeloste problemen in 
verband met de Tweede Wereldoorlog en de 
rechtstreekse gevolgen hiervan 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
5 

 
28/2006 

 
373.560 

 
Paul Vergès, Margie Sudre en Jean-
Claude Fruteau 

 
De Chikungunya-epidemie in Réunion 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
81 

 
29/2006 

 
373.561 

 
Bogdan Golik et Boguslaw Sonik 

 
De gevaren voor het milieu die de aanleg van de 
Noord-Europese gaspijpleiding met zich meebrengt 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 
 

30/2006 
 

373.815 
 
Caroline Lucas, Jean Lambert et André 
Brie 

 
Bestraffing van politieke en mensenrechtenactivisten 
in delen van India 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 
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31/2006 
 

373.816 
 
Caroline Lucas, Janusz 
Wojciechowski, David Hammerstein 
Mintz en Robert Evans 

 
Het welzijn van zwerfdieren in de EU-lidstaten, de 
toetredingslanden en andere Europese landen 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
31 

 
32/2006 

 
373.817 

 
Jean Spautz 

 
De  rechten van het Kind 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 
33/2006 

 
373.818 

 
Richard Corbett, Alexander 
Christopher Heaton-Harris, Cecilia 
Malmström en Cem Özdemir 

 
Beleggen van bijeenkomsten van de Europese Raad in 
Straatsburg 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
89 

 
34/2006 

 
373.819 

 
Andreas Mölzer 

 
Duits als werktaal van de EU  

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 
 

 
35/2006 

 
373.820 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes en 
Gérard Deprez 

 
Situatie van het personeel van het Europees Parlement 
dat ingezet wordt voor manuele taken of 
administratieve ondersteuning  

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
80 

 
36/2006 

 
373.821 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes en 
Gérard Deprez 

 
Positie van taaldocenten bij het Europees Parlement 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
77 

 
37/2006 

 
373.822 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes en 
Gérard Deprez 

 
Positie van de freelancekrachten in technische sectoren 
zoals de audiovisuele sector 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
71 

 
38/2006 

 
374.553 

 
Carl Schlyterm Oaulo Casaca, Karl-
Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko en 
Caroline Lucas 

 
Verbod op zeehondenproducten in de Europese Unie 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
45 
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39/2006 

 
374.554 

 
Christiana Muscardini 

 
Gedifferentieerde toegang tot het internet ter 
bescherming van minderjarigen 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
16 

 
40/2006 

 
374.805 

 
Margrietus van den Berg, Jean-Marie 
Cavada, Harlem Désir et Caroline 
Lucas 

 
Dwangarbeid in Chinese gevangenissen  

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
55 

 
41/2006 

 
375.006 

 
Feleknas Uca, Raül Romeva I Rueda, 
Karin Scheele, Jürgen Schröder et 
Baroness Nicholson of Winterbourne 

 
Genitale verminking van vrouwen 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
73 
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS.....................(Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 
Naam Betreft Commissie Datum Proc. 
Beer Angelika 
(Verts/ALE) 
 

Voorstel voor een 
verordening van de Raad 
tot invoering van een 
instrument voor hulp op 
het gebied van nucleaire 
veiligheid en beveiliging 
 

AFET (A) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Daul Joseph (EVP-
ED) 
 

Protocol bij de 
Alpenovereenkomst over 
berglandbouw 
 

AGRI (P) 
 

25/04/2006 2006/0059(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Oprichting van het 
Europees Fonds voor 
aanpassing aan de 
globalisering 
 

BUDG (A) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

Staes Bart 
(Verts/ALE) 
 

Systeem van eigen 
middelen 

CONT (A) 
 

20/04/2006 2006/0039(CNS) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Wet inzake contractuele 
verplichtingen (Rome I) 
 

EMPL (A) 
 

19/04/2006 2005/0261(COD) 

Sornosa Martínez 
María (PSE) 
 

Kwikbevattende 
meetinstrumenten 

ENVI (P) 
 

25/04/2006 2006/0018(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Bescherming en welzijn 
van dieren 2006-2010 

ENVI (A) 
 

11/05/2006 2006/2046(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

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

INTA (A) 
 

18/04/2006 2006/2113(INI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Voorstel voor een 
verordening van de Raad 
tot invoering van een 
instrument voor hulp op 
het gebied van nucleaire 
veiligheid en beveiliging 
 

ITRE (P) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 
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Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Internationale 
georganiseerde misdaad: 
protocol betreffende 
voorkoming, bestrijding en 
bestraffing van 
mensenhandel 
 

LIBE (P) 
 

01/06/2006 2003/0197(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Internationale 
georganiseerde misdaad: 
protocol tegen de smokkel 
van migranten 
 

LIBE (P) 
 

01/06/2006 2003/0196(CNS) 

Grabowska Genowefa 
(PSE) 
 

Bevoegdheden en 
samenwerking inzake 
verplichtingen op 
voedselgebied 
 

LIBE (P) 
 

01/06/2006 2005/0259(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Witboek over het Europees 
communicatiebeleid 

LIBE (A)
 

15/05/2006 2006/2087(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Verbetering economische 
positie van de visserijsector 

PECH (P)
 

19/04/2006 2006/2110(INI) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Aquacultuur: exotische 
soorten en buitenlandse 
soorten in de plaatselijke 
omgeving 
 

PECH (P)
 

03/05/2006 2006/0056(CNS) 

Galeote Gerardo 
(EVP-ED) 
 

Basisgegevens over 
koopkrachtpariteiten 
 

REGI (A)
 

25/04/2006 2006/0042(COD) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Oprichting van het Europees 
Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering 
 

REGI (A)
 

02/05/2006 2006/0033(COD) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Vereisten inzake een 
dubbelwandige uitvoering of 
een gelijkwaardig ontwerp 
voor enkelwandige 
olietankschepen 

TRAN 
(P) 
 

02/05/2006 2006/0046(COD) 

 
 

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

Mededeling van de Commissie: Verslag over de per 
31 januari 2005 geboekte vooruitgang op het 
gebied van de modernisering van het 
boekhoudsysteem van de Europese Commissie 
 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: 
Overbrugging van de breedbandkloof 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

COM(2006)0129 

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 de evaluatie van de omvang van de 
universele dienst overeenkomstig artikel 15, lid 2, 
van Richtlijn 2002/22/EG 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0163 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en  het Comité van de Regio's: Het 
i2010-actieplan voor de elektronische overheid: 
Versnelde invoering van de elektronische overheid 
voor het nut van iedereen 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0173 

Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comite en het Comite van de Regio's: tot 
bijwerking en rectificatie van de Mededeling over 
de interpretatie van Verordening (EEG) nr. 3577/92 
van de Raad houdende toepassing van het beginsel 
van het vrij verrichten van diensten op het 
zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het 
zeevervoer) 
 

TRAN 
ECON 
 

COM(2006)0196 
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Verslag van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement over de uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 1830/2003 betreffende de 
traceerbaarheid en etikettering van genetisch 
gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid 
van met genetisch gemodificeerde organismen 
geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en 
tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0197 

Verslag van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad over de toepassing van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de 
Raad betreffende de harmonisatie van het bruto 
nationaal inkomen tegen marktprĳzen ("BNI-
verordening") 
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COM(2006)0199 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement : Artikelsgewijze toelichting 
bij het voorstel voor een verordening van de Raad 
betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen, en de samenwerking op het gebied 
van onderhoudsverplichtingen 
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Mededeling van de Commissie aan de Europese 
Raad en het Europees Parlement: Invulling van de 
moderniseringsagenda voor de universiteiten: 
onderwijs, onderzoek en innovatie 
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EMPL 
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COM(2006)0208 

Mededeling van de Commissie aan de Europese 
Raad: Een agenda voor de burger: concrete 
resultaten voor Europa 
 

ALLE 
COMMISSIES 
 

COM(2006)0211 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement : Verslag over de bevordering 
door de lidstaten van vrijwillige, onbetaalde 
bloeddonaties 
 

ENVI 
 

COM(2006)0217 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Verbetering van de 
raadpleging inzake het  communautaire 
visserijbeheer 
 

PECH 
 

COM(2006)0246 

Verslag van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de 
uitgaven van het EOGFL-Garantie - Alarmsysteem 
- Nrs. 1–4/2006 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
 
66/06 
 
 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de zorgwekkende ontwikkeling van 

de mensenrechtensituatie in Iran, met name de situatie van de heer Abdolfattah Soltani en de tien 
executies in de gevangenis van Evin op 19 april 2006 

Brussel, 5 mei 2006 
 
 
De Europese Unie spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de mensenrechtensituatie in Iran. De EU blijft 
verontrust over de inbeschuldigingstelling van de heer Abdolfattah Soltani, verdediger van de 
mensenrechten. De EU roept de Iraanse autoriteiten op het recht van de heer Soltani op een eerlijk en 
openbaar proces voor een bij de wet opgerichte bevoegde, onpartijdige en onafhankelijke rechtbank te 
eerbiedigen. De EU betreurt het dat de heer Abdolfattah Soltani is ontzet uit het ambt waarvoor hij door de 
Iraanse orde van advocaten was verkozen, en verzoekt de bevoegde instanties dit besluit te heroverwegen. 
De EU roept Iran op niet langer straffen op te leggen aan personen die contacten hebben met ambassades. 
 
De Europese Unie spreekt tevens haar ernstige verontrusting uit over de algemene toename van het aantal 
executies in Iran. Deze tendens wordt bevestigd door de tien executies die recentelijk in de gevangenis van 
Evin zijn voltrokken. De EU herhaalt dat zij in beginsel in alle gevallen tegen de doodstraf is, en roept op tot 
de universele afschaffing ervan. De EU roept de staten waar de doodstraf nog wordt toegepast op om de 
toepassing ervan geleidelijk te beperken. Zij dringt erop aan om de doodstraf, met inachtneming van een 
aantal minimumnormen, alleen toe te passen op de zwaarste misdrijven en niet op te leggen aan bepaalde 
categorieën van personen, zoals jeugdige delinquenten. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Kroatië*, Turkije 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 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 
 

_________________________ 



ALGEMENE INFORMATIE 

 

49

Bulletin 12.06.2006 
 

- NL- PE 369.015 

 
67/06 
 
   

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het besluit van Algerije om ter 
gelegenheid van de werelddag voor de persvrijheid amnestie te verlenen aan veroordeelde journalisten 

Brussel, 5 mei 2006 
 

De EU verwelkomt het besluit van president Bouteflika om ter gelegenheid van de werelddag voor de 
persvrijheid amnestie te verlenen aan veroordeelde journalisten. Deze maatregel is een positief signaal 
waarmee de Algerijnse politieke leiders blijk geven van hun bereidheid de persvrijheid te eerbiedigen. De 
EU hoopt dat deze maatregel zal worden gevolgd door een wijziging van de manier waarop de wet 
betreffende laster in de praktijk wordt toegepast, op zodanige wijze dat Algerije zal voldoen aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Kroatië*, Turkije 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 
Moldova, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het 

stabilisatie- en associatieproces. 
 

____________________________ 
 
 
 

68/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Togo 
Brussel, 11 mei 2006 

 
De Europese Unie heeft met voldoening geconstateerd dat het proces van dialoog in Togo op 21 april jl. van 
start is gegaan, gevolgd door de aanneming van een open agenda met alle fundamentele vraagstukken die 
mede de grondslag moeten vormen voor een duurzame nationale verzoening. Deze gebeurtenis is een 
belangrijke stap in de volledige nakoming van de 22 verbintenissen die de Togolese autoriteiten zijn 
aangegaan. 
 
De Europese Unie verwelkomt de inspanningen die daarvoor zijn geleverd door president Faure Gnassingbé, 
de regering, de Togolese politieke klasse en de vertegenwoordigers van het Togolese maatschappelijke 
middenveld. Zij moedigt alle deelnemers nadrukkelijk aan de dialoog tot een goed einde te brengen en 
manieren en middelen te vinden om uitvoering te geven aan de conclusies ervan. 
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De Europese Unie wijst erop dat zij bereid blijft de initiatieven van de Togolese autoriteiten ter uitvoering 
van de 22 verbintenissen te ondersteunen, zulks overeenkomstig het besluit van de Raad van 15 november 
2004. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Kroatië*, Turkije 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 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 

___________________ 
 

 
69/06 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
 over de nieuwe regering van de Salomonseilanden 

Brussel, 17 mei 2006 
 

De Europese Unie wenst de heer Manasseh Damukana Sogavare geluk met zijn benoeming tot eerste 
minister van de Salomonseilanden. De EU wenst de nieuwe regering van de Salomonseilanden heel veel 
succes bij de uitvoering van haar democratische mandaat. De EU is bereid de Salomonseilanden waar 
mogelijk te ondersteunen en bij te staan, mits aan de voorwaarden voor goed bestuur is voldaan. 
 
De EU pleit er echter wel voor dat er een regering gevormd wordt die bestaat uit ministers met een 
onbesproken reputatie, opdat de inwoners van de Salomonseilanden en de internationale gemeenschap er 
zeker van kunnen zijn dat die ministers de zaak van verzoening en goed bestuur zijn toegedaan. 
 
De EU herinnert eraan dat ze sinds de hervatting van haar hulpprogramma's 35 miljoen euro aan kredieten 
ten behoeve van de Salomonseilanden heeft uitgetrokken; die programma's zijn weer geactiveerd nadat er, 
ingevolge de komst van de Regionale bijstandsmissie voor de Salomonseilanden (RAMSI), op het gebied 
van de openbare orde en bestuur vooruitgang was geboekt. De EU meent dat deze middelen, die zijn 
gespendeerd in het kader van de Overeenkomst van Cotonou, ertoe hebben bijgedragen de levenskwaliteit 
van de gewone burgers van de Salomonseilanden te verbeteren. 
 
De EU betuigt nogmaals haar steun voor de inspanningen die de landen van de Stille Oceaan zich in het 
kader van RAMSI hebben getroost om de regering van de Salomonseilanden te helpen de openbare orde te 
versterken, het bestuur te verbeteren en de welvaart te bevorderen. 
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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70/06 
Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over maatregelen van de 

 Egyptische autoriteiten tegen activisten van de civiele samenleving 
Brussel, 15 mei 2006 

 
 

De EU heeft met bezorgheid de ontwikkelingen in Egypte gevolgd, waar verscheidene demonstraties hebben 
plaatsgevonden naar aanleiding van de recente verlenging van de noodtoestand in Egypte en van de lopende 
disciplinaire procedures tegen twee Egyptische rechters voor onder andere kritiek op het verloop van de 
Egyptische parlementsverkiezingen van 2005. De schaal van het optreden van de politie, evenals de 
hardhandige wijze waarop de demonstraties zijn beteugeld, lijken buitenproportioneel. 
 
De Europese Unie spreekt er haar bezorgdheid over uit dat veel mensen die aan deze demonstraties hebben 
deelgenomen, zijn gearresteerd en worden vastgehouden. De Europese Unie is er met name bezorgd over 
dat, volgens de advokaten van de gedetineerden, een aantal van hen zijn gearresteerd onder de bepalingen 
van de noodtoestand, bijvoorbeeld zonder arrestatiebevel, een procedure die alleen onder de noodtoestand is 
toegestaan. 
 
De Europese Unie neemt nota van het besluit de noodtoestand met nogmaals twee jaar te verlengen, waarbij 
tevens is aangekondigd dat deze niet tot na 2008 verlengd zal worden. De Europese Unie herinnert aan de 
toezeggingen in het verkiezingsprogramma van president Mubarak van 2005 om politieke hervormingen in 
te voeren, met name aan de belofte om de noodtoestand op te heffen. 
 
Na de verlenging van de noodtoestand heeft de regering van Egypte verklaard dat de noodtoestand niet zou 
worden gebruikt tegen de politieke oppositie, maar alleen ter bestrijding van terrorisme. De Europese Unie 
dringt er bij de Egyptische autoriteiten op aan, de toepassing van de wet inzake de noodtoestand te beperken 
tot gevallen van terrorisme, en de noodtoestand zo spoedig mogelijk te beëindigen. 
 
De Europese Unie roept de Egyptische regering op, activisten van de civiele samenleving en andere politieke 
krachten toe te staan vrijelijk hun mening te uiten, vreedzame demonstraties en vrijheid van vergadering toe 
te staan, en de openbare orde te handhaven met transparante en evenredige wettelijke procedures 
. 
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 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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71/06 
 

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende  
de recente  arrestaties in Syrië 

Brussel, 19 mei 2006 
 

De Europese Unie memoreert de verklaring van het Voorzitterschap van 19 januari en betreurt dat geen 
vervolg is gegeven aan de positieve stappen die Syrië in januari 2006 ten aanzien van de 
mensenrechtensituatie heeft genomen. Integendeel, de situatie is ernstig verslechterd. De EU spreekt haar 
diepe verontrusting uit over de recente wijdverbreide intimidatie van mensenrechtenverdedigers, hun 
gezinnen en vreedzame politieke activisten, met name in de vorm van willekeurige arrestaties en herhaald 
vasthouden zonder contact met de buitenwereld. De Europese Unie doet een beroep op de Syrische regering 
om volledig recht te doen aan de vrijheid van meningsuiting en vergadering zoals vastgelegd in de Syrische 
grondwet en het door Syrië in 1969 geratificeerde Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, dat onverkort van kracht zou moeten zijn nu de wet inzake de noodtoestand sinds kort nog slechts in 
voege is voor aangelegenheden die strikt verband houden met de staatsveiligheid. 
 
De Europese Unie dringt er bij de Syrische autoriteiten op aan alle gevallen van politieke gevangenen te 
heroverwegen en alle gewetensgevangenen onverwijld vrij te laten. 
 
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. 
 

__________________________ 
 
 
72/06 
 
 Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over de regeringsvorming in Irak 

Brussel 22 mei 2006 
 
 
De Europese Unie is ten zeerste verheugd over de vorming van een Iraakse regering van nationale eenheid na 
de verkiezingen van 15 december 2005. Daarmee wordt het proces van politieke overgang in Irak in 
overeenstemming met de Resoluties 1546 en 1637 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties afgerond. 
 
De Europese Unie is er vast van overtuigd dat de vorming van deze regering van nationale eenheid en een 
spoedige goedkeuring van de benoeming van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie in 
belangrijke mate zullen bijdragen tot de politieke en economische wederopbouw van Irak in een geest van 
verzoening in het kader van een streven naar betrokkenheid van allen en de overwinning van religieuze 
scheidslijnen. Dit zal een verdere belangrijke stap zijn in de richting van een nationale consensus en 
bijdragen tot de stabilisering van het land en tot de verdere integratie in de internationale gemeenschap. 
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De Europese Unie wenst de nieuwe regering alle succes toe in het aangaan van de uitdagingen waarvoor zij 
zich geplaatst ziet. Zij bevestigt bereid te zijn Irak te helpen bij de opbouw van een onafhankelijk, veilig, 
stabiel, verenigd, democratisch en welvarend 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, 
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. 
 

__________________________ 
 
 

73/06 
 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het referendum in Montenegro 

Brussel, 23 mei 2006 
 
De Europese Unie is ingenomen met de succesvolle organisatie van het referendum over de 
onafhankelijkheid van Montenegro. De EU neemt er nota van dat het ODIHR van oordeel is dat het 
referendum over het algemeen is gehouden volgens de verbintenissen van de OESO en de Raad van Europa 
en andere internationale normen voor democratische verkiezingsprocessen. Het feit dat er een referendum is 
gehouden, is een teken van de rijpheid van de politieke krachten en van het volk van Montenegro. 

De EU roept alle partijen op het resultaat te aanvaarden. De EU zal het besluit van de Montenegrijnse 
bevolking volledig eerbiedigen. 

De Europese Unie roept Belgrado en Podgorica op om zo snel mogelijk een rechtstreekse dialoog aan te gaan 
over de vraag hoe het nu verder moet. De Europese Unie is bereid deze dialoog te ondersteunen. 

De Europese Unie bevestigt opnieuw het Europese perspectief van de landen van de Westelijke Balkan op 
basis van het stabilisatie- en associatieproces. 

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 en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die 
lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de republiek Moldavië, sluiten zich bij 
deze verklaring aan. 

*Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deel uitmaken van het stabilisatie- 
en associatieproces. 

______________________ 
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74/06 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over  
de huidige situatie in Birma/Myanmar 

Brussel, 30 mei 2006 
 

De EU stelt met grote bezorgdheid vast dat het democratiseringsproces in Birma/Myanmar onlangs een 
zorgwekkende achteruitgang heeft gekend nu de Nationale Raad voor vrede en ontwikkeling (SPDC) de druk 
op etnische groepen en op de twee belangrijkste politieke partijen, de Nationale Liga voor Democratie en de 
Shan-afdeling van de Nationale Liga voor Democratie, heeft opgevoerd. De EU neemt er nota van dat de 
acties van de SPDC duidelijk in tegenspraak zijn met zijn uitgesproken voornemen om een volwaardige 
democratische natie tot stand te brengen. 
 
De EU blijft diep verontrust over het feit dat NLD-leider en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede Daw 
Aung San Suu Kyi sinds de aanval op haar konvooi op 30 mei 2003 nu al drie jaar onafgebroken en zonder 
aanklacht wordt vastgehouden. De EU wijst erop dat het huisarrest van Daw Aung San Suu Kyi afloopt op 
27 mei en dringt er bij de Birmaanse regering op aan haar vrijheid en burgerlijke vrijheden volledig te 
herstellen. De EU koestert de hoop dat de Birmaanse regering van deze gelegenheid gebruik zal maken om 
opnieuw een dialoog met de NLD-leiding aan te gaan. De EU beschouwt de recentelijk door de NLD 
afgelegde verklaringen als een duidelijk signaal van haar streven naar een vreedzame overgang en dringt er 
bij de SPDC op aan hier een positief en constructief antwoord op te geven. 
 
De EU is bezorgd over de vasthouding van tal van verkozen Parlementsleden en roept op tot de 
onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen in Birma/Myanmar, wier aantal op 1150 wordt 
geschat. Zij is bijzonder bezorgd te vernemen dat de humanitaire omstandigheden in een aantal 
gevangenissen verslechteren. 
 
De EU dringt er bij de SPDC op aan een einde te maken aan de intimidatie van politici en verdedigers van de 
mensenrechten, de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en vergadering op te heffen en vaart te 
zetten achter het democratiseringsproces in Birma/Myanmar. Dit proces moet alle politieke en etnische 
krachten van het land betrekken in een volwaardige dialoog en leiden tot de spoedige afronding van een 
grondwet onder civiel bestuur, die de steun van de bevolking geniet en een vreedzame en duurzame 
ontwikkeling bevordert. 
 
De EU verheugt zich erover dat VN-ondersecretaris-generaal Gambari tijdens zijn recent bezoek aan Yangon 
de belangrijkste leiders van de SPDC, alsmede Daw Aung San Suu Kyi en vertegenwoordigers van haar 
partij heeft kunnen ontmoeten. De EU bevestigt haar steun aan de inspanningen van de VN om 
Birma/Myanmar op weg te helpen naar een alomvattende democratie en een daadwerkelijke nationale 
verzoening en roept de SPDC op om samen te werken met de VN en haar organen. 
 
De EU zal nauwlettend blijven toezien op de situatie in Birma/Myanmar en zal haar optreden coördineren 
met dat van andere landen en organisaties, waaronder de Aziatische landen die er, naar is gebleken, groot 
belang in stellen de Birmaanse autoriteiten aan te sporen een geloofwaardig hervormingsproces op gang te 
brengen. 
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De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_____________________ 
 

75/06 
 

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

Brussel, 30 mei 2006 
 

De laatste maanden zijn de veiligheidstroepen van de Maldiven herhaaldelijk hard opgetreden tegen 
vreedzame bijeenkomsten in Male. De EU is ernstig bezorgd over de vele arrestaties die de 
veiligheidstroepen recentelijk onder vreedzame demonstranten hebben verricht. Deze arrestaties scheppen 
een klimaat van angst en intimidatie onder de burgerbevolking, en zijn in strijd met de geest van de door de 
regering vastgestelde routekaart voor de hervormingen, die in maart 2006 is gepubliceerd. 
 
De EU beschouwt de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging als fundamentele 
democratische rechten, die alleen aan hun doel beantwoorden als de bevolking deze rechten vrij van angst en 
intimidatie kan uitoefenen. 
 
Het optreden van de veiligheidstroepen van de regering van de Maldiven doet ernstige twijfel rijzen over de 
vraag of de regering het hervormingsproces ten volle is toegedaan. 
 
De EU roept de regering van de Maldiven op, te handelen in de geest van haar routekaart voor de 
hervormingen, en een gunstig klimaat te scheppen voor de politieke hervormingen waaraan zij zich heeft 
gecommitteerd. 
 
De EU acht het van belang dat de regering de bevolking van de Maldiven in dit stadium duidelijk laat zien 
dat zij een inschikkelijker houding tegenover de politieke oppositie inneemt. Evenzo acht zij het van belang 
dat de oppositie zich harerzijds constructief opstelt. 
 
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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76/06 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Oost-Timor 
Brussel, 29 mei 2006 

 
De Europese Unie is bezorgd over de verslechterende veiligheidssituatie in Oost-Timor. De EU roept alle 
betrokken partijen op om zich van elk verder geweld te onthouden en aan het herstel van de openbare orde en 
rust bij te dragen. 
 
De EU verwelkomt de positieve reacties van de regeringen van Portugal, Australië, Nieuw-Zeeland en 
Maleisië op de verzoeken van de regering van Oost-Timor, defensie- en veiligheidstroepen te zenden om 
Oost-Timor te helpen de veiligheid te herstellen en te handhaven. 
 
De EU is tevens ingenomen met de initiatieven van de sceretaris-generaal van de VN, waaronder zijn 
voornemen om een speciale gezant naar Oost-Timor te zenden teneinde de politieke dialoog te bevorderen. 
De Europese Unie zal de situatie in Oost-Timor nauwlettend in het oog blijven houden 
 
 

_____________________________ 
 
 

77/06 
 

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

Brussel, 31 mei 2006 
 
 

De Europese Unie is ingenomen met de vrije verkiezingen die op 28 mei 2006 hebben plaatsgevonden en 
biedt president Alvaro Uribe Velez haar hartelijke gelukwensen aan met zijn duidelijke overwinning en zijn 
tweede ambtstermijn als president van Colombia. 
 
De Europese Unie vertrouwt erop in dat de Colombiaanse regering tijdens de tweede ambtstermijn van 
president Uribe de gelegenheid zal krijgen zich verder in te zetten om in heel het land de rechtsstaat te 
herstellen, en haar strijd tegen terrorisme en de illegale drugsproductie en -handel voort te zetten. De 
Europese Unie bevestigt andermaal haar solidariteit met de Colombiaanse bevolking. Zij roept alle illegale 
gewapende groepen op, zich oprecht te engageren om via onderhandelingen een oplossing te zoeken voor het 
interne gewapende conflict. In afwachting wijst de Europese Unie er nogmaals op dat een humanitair 
akkoord moet worden bereikt. 
 
De Europese Unie bevestigt andermaal haar stellige voornemen om haar uitstekende betrekkingen met 
Colombia voort te zetten, en de politieke dialoog, de handelsbetrekkingen en de economische banden met het 
land verder te versterken, met name in het kader van regionale samenwerking met de Andes-landen. Zij blijft 
de democratische, economische en sociale ontwikkeling van Colombia en de terugkeer naar vrede in het land 
ten volle steunen. 
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De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

______________________ 
 
 
78/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het opnemen 
 van de LTTE in de lijst van terreurorganisaties 

Brussel, 2 juni 2006 
 
De Raad van de Europese Unie (EU) heeft op 29 mei 2006 besloten de LTTE (Liberation Tigers of Tamil 
Eelam - Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam) op te nemen in de EU-lijst voor de toepassing van specifieke 
maatregelen ter bestrijding van het terrorisme. Deze lijst bevat de namen van personen, groepen en entiteiten 
waartegen, vanwege hun betrokkenheid bij terreurdaden, specifieke beperkende maatregelen moeten worden 
genomen, waaronder:  
het bevriezen van de tegoeden, financiële activa of andere economische middelen van de vermelde personen 
en entiteiten,  
een verbod op het verschaffen van tegoeden, financiële activa en economische middelen en een verbod op 
het, rechtstreeks of onrechtstreeks, verstrekken van financiële of andere daarmee verband houdende diensten 
ten behoeve van deze personen, groepen en entiteiten, 
politiële en justitiële samenwerking tussen de lidstaten van de EU.  
 
Het besluit van de EU om de LTTE op de lijst te plaatsen komt niet als een verrassing. De LTTE is 
herhaaldelijk gewaarschuwd, maar heeft deze waarschuwingen systematisch in de wind geslagen. In haar 
verklaring van 27 september 2005 (12669/1/05) heeft de EU meegedeeld ernstig te overwegen "de LTTE op 
de officiële lijst van terroristische organisaties te plaatsen". De EU heeft er bij die gelegenheid bij alle 
partijen op aangedrongen blijk te geven van hun engagement en hun verantwoordelijkheidsbesef met 
betrekking tot het vredesproces en niets te ondernemen dat een vreedzame politieke regeling van het conflict 
in gevaar zou kunnen brengen. Aan die oproep is helaas geen gehoor gegeven. Het besluit van de EU om de 
LTTE op de lijst te plaatsen is ingegeven door de handelwijze van deze organisatie. De EU acht het nog 
steeds noodzakelijk dat de LTTE haar geweldadige koers bijstuurt en opnieuw deelneemt aan de 
vredesbesprekingen, en zal haar dialoog met de LTTE handhaven, aangezien deze contacten in de context 
van het vredesproces een terugkeer naar de onderhandelingstafel en het beëindigen van het geweld kunnen 
helpen bespoedigen. Dat de LTTE op de lijst is geplaatst doet niets af aan de vastberadenheid van de EU om 
haar rol te spelen als één van de mede-voorzitters van Tokyo1. De EU beklemtoont dat haar besluit gericht is 
tegen de LTTE, en niet tegen de Tamil-bevolking. 

                                                      
1 De mede-voorzitters van Tokyo zijn Japan, Noorwegen, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zij worden zo genoemd 

omdat zij op 9 en 10 juni 2003 samen de in Tokyo georganiseerde conferentie "Wederopbouw en ontwikkeling van Sri Lanka" 
hebben voorgezeten. 
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Tegelijkertijd roept de EU de Srilankaanse autoriteiten op het geweld in de door de regering gecontroleerde 
gebieden tegen te gaan. De EU onderschrijft in dat verband alle bevindingen van de SLMM 
(waarnemersmissie in Sri Lanka) en roept de regering van Sri Lanka op actief uitvoering te geven aan de 
toezegging van president Rajapakse dat de cultuur van straffeloosheid en de gewelddaden in de door de 
regering gecontroleerde gebieden een krachtig halt zal worden toegeroepen. De EU dringt er voorts bij de 
regering op aan voor alle burgers van Sri Lanka de openbare orde te verzekeren, en alle gevallen van geweld 
die tot dusver niet tot arrestaties of veroordelingen hebben geleid, te onderzoeken en te vervolgen. 
 
De opleving van geweld is niet het werk van de LTTE alleen. De EU dringt er bij de Srilankaanse 
autoriteiten krachtig op aan een einde te maken aan het geweld in de door de regering gecontroleerde 
gebieden. Zij heeft met bezorgdheid nota genomen van het toenemend aantal buitengerechtelijke executies. 
De EU is uiterst bezorgd over de activiteiten van de Karuna-groep, die de toenemende instabiliteit in Sri 
Lanka duidelijk in de hand werken en het vredesproces verder in gevaar brengen. De EU is voornemens de 
activiteiten van de Karuna-groep van nabij te volgen, met het oog op eventuele verdere maatregelen. 
De EU zal de situatie in Sri Lanka actief blijven volgen, en daarbij rekening houden met de activiteiten van 
alle partijen bij het conflict. Zij blijft bereid verdere maatregelen te nemen indien en wanneer nieuwe 
ontwikkelingen dit rechtvaardigen.  
De Europese Unie is er vast van overtuigd dat alleen een via vreedzame onderhandelingen tot stand gekomen 
regeling kan leiden tot een duurzame oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. De EU herinnert in dit 
verband aan de overeenkomst die alle betrokken partijen in Oslo hebben bereikt om voor Sri Lanka een 
specifieke institutionele oplossing te zoeken. Alle betrokkenen dragen de verantwoordelijkheid om te 
handelen in het belang van de gehele bevolking van Sri Lanka. De EU blijft ten volle gecommitteerd aan het 
vredesproces in Sri Lanka, en richt een welgemeende oproep aan alle partijen om een einde te maken aan het 
geweld, terug te keren naar de onderhandelingstafel en de bevolking van Sri Lanka te verlossen van de 
beproeving van dit reeds twintig jaar aanslepende conflict. 
 
De EU blijft bij haar stellige voornemen om de Noorse bemiddelaar bij te staan en de twee partijen bij de 
staakt-het-vuren-overeenkomst in Sri Lanka te helpen hun geschillen bij te leggen en een vreedzame 
langetermijnregeling te vinden voor het land. Dit vergt evenwel een reëel engagement ten aanzien van het 
vredesproces, zowel van regeringszijde als van de kant van de LTTE. Duidelijk mag zijn dat de EU van alle 
partijen verwacht dat zij de rol en de fysieke veiligheid van de SLMM-waarnemers respecteren.olitiële en 
justitiële samenwerking tussen de lidstaten van de EU. 
 

________________________ 
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79/06 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het verzoek van het Belarussische 
ministerie van Justitie om de activiteiten van het Belarussische Helsinki-Comité op te schorten 

Brussel, 1 juni 2006 
 
 

In een verklaring van het voorzitterschap van 4 januari 2006 heeft de Europese Unie haar teleurstelling 
uitgesproken over het besluit van het Economisch Hooggerechtshof van Belarus om de straffen tegen het 
Belarussische Helsinki-Comité te bevestigen. 
 
De Europese Unie is derhalve zeer bezorgd over het verzoek van 24 mei 2006 van het Belarussische 
ministerie van Justitie aan het Hooggerechtshof van de Republiek Belarus om de activiteiten van het 
Belarussische Helsinki-Comité op te schorten vanwege beweerde belastingontduiking en andere 
beschuldigingen die door politieke overwegingen lijken te zijn ingegeven. 
 
De EU doet een beroep op de Belarussische autoriteiten om onmiddellijk een eind te maken aan hun 
intimidatiecampagne tegen het BHC, die tot de sluiting van de enige overblijvende geregistreerde NGO op 
het gebied van de mensenrechten in Belarus zou leiden. De EU dringt er bij de Belarussische autoriteiten 
tevens op aan om de aanklachten tegen het BHC onverwijld in te trekken teneinde de internationale 
verbintenissen van Belarus na te komen. 
 
De EU herinnert eraan dat het BHC, als begunstigde van het TACIS-programma, is vrijgesteld van 
belastingen en douaneheffingen, zoals bepaald in de kaderovereenkomst tussen de EG en Belarus die in 1994 
is ondertekend. 
 
De Europese Unie spreekt opnieuw haar volledige steun uit voor het werk van het BHC, dat een belangrijke 
rol speelt bij de bevordering van de mensenrechten in Belarus. Zij hoopt met het Comité te kunnen blijven 
samenwerken. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het 
stabilisatie- en associatieproces. 
 

_________________________ 
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80/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Gemeenschappelijk Standpunt 
2006/318/GBVB van de Raad tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar 

Brussel, 6 juni 2006 

De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Kroatië* en de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen 
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, en de Republiek 
Moldavië verklaren dat zij de doelstellingen onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 
2006/318/GBVB van de Raad van 27 april 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen 
Birma/Myanmar. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk 
standpunt overeenstemt. 
 
De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging. 
 
* Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 

 
 

_________________________
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NL

 
 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 
 
 
 

ZITTING VAN 17 EN 18 MEI 2006 
 

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN 
 

 
 
De adviezen van het EESC zijn integraal en in de officiële talen van de EU te raadplegen op 
zijn website: 
 
http://www.eesc.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_nl.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. TOEKOMST VAN DE EU –BEZINNINGSPERIODE 
 
• Ontwerpadvies "Bijdrage aan de Europese Top van 15 en 16 juni 2006 – Bezinningsperiode" 
 
– Algemeen rapporteur: de heer MALOSSE (Werkgevers – FR) 
 
– Referentie: CESE 513/2006 fin 
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– Kernpunten: 
  
– Tijdens de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 zullen de staatshoofden en regeringsleiders de balans 

opmaken van de tijdens de bezinningsperiode ondernomen initiatieven. Op basis daarvan zullen ze 
besluiten hoe het huidige proces moet worden voortgezet. Tot deze bezinningsperiode werd tijdens de 
Europese Raad van juni 2005 besloten, nadat het ratificatieproces van het Grondwettelijk Verdrag in 
Frankrijk en Nederland spaak was gelopen. 
 
Het EESC wil aan dit debat een bijdrage leveren. Bedoeling is niet gewoon eerdere standpunten te 
herhalen en nogmaals te kennen te geven dat het EESC het Grondwettelijk Verdrag steunt, maar 
ook aan de Raad en de Commissie een aantal aanbevelingen te doen. 
 
Bij deze aanbevelingen is ervan uitgegaan dat de huidige identiteitscrisis van de Europese Unie en 
het wantrouwen van de burgers tegenover de Europese instellingen niet zozeer betrekking hebben 
op het Grondwettelijk Verdrag als zodanig, als wel op de werking en het huidige beleid van de 
Unie. 

 
 Het Comité is in dit verband van oordeel: 
 

• dat de uit het Grondwettelijk Verdrag voortvloeiende nieuwe verworvenheden en 
evenwichten niet weer op de helling mogen worden gezet en dat rekening moet worden 
gehouden met het feit dat het Grondwettelijk Verdrag inmiddels al door 15 lidstaten is 
geratificeerd, en 

 
• dat het de taak van de Europese Commissie en de Europese Raad is om, binnen de 

grenzen van hun respectieve bevoegdheden, adequate voorstellen te doen om de basis te 
leggen voor een "burgervriendelijke" visie op de toekomst van Europa en op een zodanige 
manier inhoud te geven aan het EU-beleid dat dit aan de verwachtingen van de Europese 
bevolking voldoet. 

 
Vanuit deze optiek doet het EESC een aantal aanbevelingen aan de Raad en de Europese 
Commissie. Deze betreffen voornamelijk vier gebieden en beogen het volgende: 

 
• dat de meest innovatieve governance-aspecten van het Grondwettelijk Verdrag alvast in 

praktijk worden gebracht, met name door bij het beleidsvormingsproces en bij de 
voorbereiding van communautaire besluiten het overleg met het maatschappelijk 
middenveld en met de instellingen die dat middenveld vertegenwoordigen, te verbreden 
en te verdiepen; 

 
• dat meer inhoud wordt gegeven aan het communautaire beleid en het Europese 

burgerschap en een echt Europees beleid wordt ontwikkeld op gebieden waar de 
toegevoegde waarde daarvan buiten kijf staat; 
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• dat volledige uitvoering wordt gegeven aan een aantal bepalingen van het Verdrag van 

Nice, zoals de regeling met betrekking tot de overgang naar stemmingen bij 
gekwalificeerde meerderheid op sommige deelgebieden van het sociale beleid en dat het 
beleid op het vlak van justitie en binnenlandse zaken wordt versterkt door de 
economische governance te versterken en de achterstand en lacunes op tal van 
beleidsterreinen weg te werken; 

 
• dat de lidstaten een permanente en gerichte voorlichtingscampagne voeren, die door het 

netwerk van maatschappelijke organisaties wordt gedragen. 
 
Volgens het EESC maakt de Unie momenteel een identiteitscrisis door, die zij alleen te boven zal komen als zij het 
Europese project weer geloofwaardig weet te maken en het integratieproces een nieuwe legitimiteit weet te verschaffen. 
 
− Contactpersoon : de heer Fève 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
2. INTERNE MARKT EN COHESIE  
 
• Belasting personenauto´s in de EU  
 
– Rapporteur : de heer RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie : COM(2005) 261 final – 2005/0130 CNS 

 
– Kernpunten:  
 

Het EESC schaart zich geheel achter het richtlijnvoorstel, dat beoogt zowel de werking van de 
interne markt als de milieuduurzaamheid te verbeteren en te bevorderen. Het vindt het een goede 
zaak dat voor de eerste keer van de derde pijler (belastingmaatregelen) gebruik is gemaakt om de 
uitstoot van kooldioxide (CO2) terug te dringen, en het is het eens met de Europese Commissie dat 
het voorstel positieve gevolgen kan hebben voor het vrije verkeer van personen en voor de 
automobielindustrie. 
 
Tegen deze achtergrond roept het EESC de Commissie op voortdurend met de lidstaten te 
overleggen en samen te werken om voor een gecoördineerde invoering van het nieuwe systeem 
voor belasting van auto´s te zorgen en wijst het op de noodzaak van een geïntegreerde aanpak 
voor een grotere milieuduurzaamheid van het wegvervoer. 

 
− Contactpersoon : mevrouw Bedő 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
• Belastingheffing in het land van oorsprong – MKB 
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− Rapporteur : de heer LEVAUX (Werkgevers – FR) 
 
−         Referentie : COM(2005) 702 final – CESE  
 
− Kernpunten:  
 
Het Comité herinnert eraan dat het er voorstander van is om de belastingregels op lange termijn op EU-niveau te 
harmoniseren. Daarvoor bestaan evenwel helaas nog een groot aantal obstakels, en daarom: 

 
• spreekt het Comité andermaal zijn waardering uit voor de denkbeelden en de inspanningen 

van de Commissie om de ontwikkeling van de activiteiten van mkb's te vergemakkelijken. 
Wel heeft het twijfels over de efficiëntie van de voorgestelde regeling en de beperkingen 
ervan; 

 
• vraagt het zich af of het niet beter zou zijn geweest, nu het om een proefproject gaat, om 

een doorwrochter systeem voor te stellen dat gebaseerd is op concrete ervaringen en 
vrijwillige verplichtingen van sommige lidstaten en MKB-organisaties. In dit verband zou 
de duur van het project moeten worden beperkt tot vijf jaar om er de nodige nuttige lessen 
uit te trekken en en deze vervolgens in de praktijk te brengen, en 

 
• stelt het voor dat de Commissie zich door de in de verschillende EESC-adviezen gemaakte 

opmerkingen te laten inspireren om later met richtsnoeren te komen waaruit coherente 
oplossingen voor het MKB kunnen worden gedestilleerd. Daarbij denkt het Comité met 
name aan zijn opmerkingen over het opstellen van een Europees statuut voor het mkb. 

 
− Contactpersoon :  mevrouw Bedő 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

 
• Cohesiefonds(gecodificeerde versie) 
 
– Algemeen rapporteur: de heer GRASSO (Diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Referentie : COM(2006) 5 final – 2003/0129 (AVC) – CESE  

 
– Kernpunten:  
 

Het Comité bevestigt het al bij meerdere gelegenheden geuite standpunt dat de codificatie van 
communautaire regelgeving de Europese burger dichter bij de Europese beleidsinstrumenten 
brengt. Dit is des te meer van belang als het gaat om het cohesiebeleid, een buitengewoon 
belangrijk onderdeel van het Europese eenwordingsproces. 
 

− Contactpersoon : de heer Pietrasanta  
 (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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• Openbaar personenvervoer  
 
– Rapporteur : de heer BUFFETAUT (Werkgevers – FR) 
– Corapporteur : de heer OTT (Werknemers – DE) 
 
– Referentie : COM(2005) 319 final – 2000/0212 COD – CESE  

 
– Kernpunten:  
 
Het Comité vindt het Commissievoorstel voor een verordening betreffende het openbaar 
personenvervoer per spoor en over de weg een verbetering ten opzichte van de vorige versies wat de 
mogelijkheid tot onderhandse gunningen betreft. Toch moet een aantal aspecten nog verder worden 
verduidelijkt, teneinde de bevoegde instanties en exploitanten de gewenste rechtszekerheid te 
bieden: 
 

• de concrete uitvoering van de geografische beperking van de openbare vervoerdiensten en 
specifieke clausules ter voorkoming van concurrentieverstoring in het geval van een 
onderhandse gunning aan een plaatselijk openbaar nutsbedrijf;  

• de uitzondering op de algemene beginselen in het geval van een onderhandse gunning voor 
het vervoer per spoor, die juridisch nauwelijks gemotiveerd lijkt en in ieder geval beter moet 
worden onderbouwd;  

• de terugkeer naar de principes van het voorstel voor een verordening van februari 20022 wat 
de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van de sociale wetgeving betreft, zonder 
evenwel af te dingen op het subsidiariteitsbeginsel; 

• een duidelijkere omschrijving van regionaal vervoer en langeafstandsvervoer; 
• de toepassing van de verordening op alle contracten m.b.t. het openbaar vervoer (met 

inbegrip van het vervoer per spoor) die openbare-dienstverplichtingen bevatten of waarmee 
een exclusief recht wordt verleend. 

 
− Contactpersoon : mevrouw Wagner 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 

 
• Plaats van levering van diensten  
 
– Rapporteur : de heer METZLER (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
– Referentie : COM(2005) 334 final – 2003/0329 CNS – CESE 

 
– Kernpunten:  
 

                                                      
2 COM (2000) 7 final – 2000/0212 (COD), gewijzigd bij COM (2002) 107 final 
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Doel van het onderhavige voorstel is een aantal controversiële BTW-regelingen inzake de vraag 
waar de plaats van levering van diensten ligt, te vereenvoudigen en transparanter te maken. Het 
Comité is ingenomen met dit initiatief met betrekking tot de zesde BTW- richtlijn. Het is een 
goede stap op weg naar de uitvoering van het proces van Lissabon en van de doelstellingen van 
de richtlijn interne markt. 

 
Anderzijds dienen een aantal gebreken worden weggewerkt (bv. een alternatief systeem te 
ontwikkelen waarmee de BTW op doeltreffender wijze wordt geïnd, de ongelijke behandeling 
van burgers en consumenten wegwerken, verstoringen van de mededinging wegnemen, 
duidelijkheid scheppen omtrent bepaalde concepten).  

 
− Contactpersoon : mevrouw Bedő  
 (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
• Belastingvrijstellingen voor kleine zendingen  
 
– Rapporteur : de heer DANUSĒVIČS (Diverse werkzaamheden – LV) 
 
– Referentie : COM(2006) 12 final – CESE  
 
− Contactpersoon : de heer Pereira dos Santos  
 (Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
3. MILIEUBESCHERMING 
 
• Behoud van biodiversiteit  
 
– Rapporteur : de heer RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
– Referentie : verkennend advies – CESE  

 
– Kernpunten:  
 

Biodiversiteit is de basis en de waarborg voor het leven op onze planeet. Alleen al uit 
economisch eigenbelang zal de mens zich moeten bekommeren om de stabiliteit van de 
ecosystemen. Bovendien dient uit een gevoel van verantwoordelijkheid jegens de schepping de 
soortenrijkdom bewaard te worden. Bescherming van biodiversiteit is niet zomaar een "luxe" die 
men zich veroorloven kan of waar men van af kan zien. 
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Het is een goede zaak dat zowel alle EU-instellingen als de lidstaten zich er als ondertekenaars van het 
verdrag tot behoud van biodiversiteit toe verplicht hebben om de negatieve trend niet slechts te stoppen, 
maar ook om te buigen. Maar er gaapt een enorme kloof tussen mooie voornemers en de werkelijkheid; 
de overheid heeft voor de bescherming van de biodiversiteit nog niet gedaan wat van haar verwacht mag 
worden. Eigenlijk zou zij hier een voorbeeldfunctie moeten vervullen, maar in plaats daarvan brengen 
haar plannen en programma's de biodiversiteit vaak alleen maar verder in gevaar. Daar komt nog bij dat 
in de financieringsperiode 2007-2013 juist op die beleidsterreinen bezuinigingen zijn gepland die voor de 
bescherming van de biodiversiteit van het grootste belang zijn. 
 
Er zijn meer positieve praktische voorbeelden en modelprojecten nodig, en meer activiteiten 
waardoor men zich bewust wordt van de zin en het nut van landschappen en biodiversiteit. Ook 
zullen prominente figuren uit het openbare leven zich hiervoor moeten engageren. Uiteindelijk 
gaat het erom de basisvoorwaarden van het menselijk leven in stand te houden. 
 

− Contactpersoon : mevrouw Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
• Herziening duurzame-ontwikkelingsstrategie – actieplatform  
 
– Rapporteur : de heer RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 
– Corapporteur : de heer DERRUINE (Werknemers – BE)  
 
– Referentie : COM(2005) 658 final  – CESE  

 
– Kernpunten:  
 

Het EESC heeft al meermaals de aandacht gevestigd op de grote betekenis van duurzame 
ontwikkeling voor de toekomst van Europa en de rest van de wereld en is daarom ingenomen 
met het door de Commissie voorgestelde "actieplatform" over dit thema. Het betreurt echter dat 
de Mededeling, in plaats van het beleid inzake duurzame ontwikkeling vooruit te helpen, eerder 
aantoont dat dit beleid momenteel tot stilstand is gekomen. 
Het EESC merkt op dat de verbanden tussen de Lissabonstrategie en de 
duurzameontwikkelingsstrategie niet erg duidelijk zijn. Om de burgers in dit opzicht meer 
helderheid te verschaffen zijn voorlichting en meer samenhang tussen beide strategieën absoluut 
noodzakelijk. De manier waarop effectbeoordelingen worden uitgevoerd, moet worden 
aangepast, zodat daarin aan de sociale en milieudimensie evenveel aandacht wordt geschonken 
als aan de economische dimensie. Met onderzoek en innovatie – aangeprezen binnen de 
Lissabonstrategie – moet ook expliciet duurzame ontwikkeling worden bevorderd. In een 
strategie valt normaliter te lezen hoe een aantal doelstellingen moet worden bereikt. Een gebrek 
aan doelstellingen leidt daarom automatisch tot problemen bij de vaststelling van instrumenten. 
Dit is een groot manco van de Mededeling. Immers: wie niet precies weet waar hij heen wil, kan 
ook niet bepalen hoe hij daarheen wil. 
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– potentieel van de verschillende regio's in kaart gebracht en benut worden. Het EESC had 
verwacht dat in een Actieplan Biomassa al beschreven zou staan hoe de herkomst van producten 
op een veilige manier gecertificeerd dient te worden. De Commissie hanteert voor bioenergie 
terecht dezelfde emissienomren als voor fossiele brandstoffen. Systemen om duurzame energie 
op de markt te brengen zouden in heel Europa moeten worden Het EESC op zijn beurt is van 
plan om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdiscussie door geleidelijk een databank 
over dit thema samen te stellen waarmee o.a. goede praktijkvoorbeelden kunnen worden 
verspreid en de belemmeringen waar de betrokkenen in het veld op stuiten, kunnen worden 
geïnventariseerd. Dit vergroot de knowhow waarvan de Commissie en andere partijen gebruik 
kunnen maken. 
 

− Contactpersoon : mevrouw Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Actieplan Biomassa  
 
– Rapporteur : de heer VOSS (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
– Referentie : COM(2005) 628 final – CESE 
 

Het Actieplan Biomassa van de Commissie levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame 
ontwikkeling van Europa. De EU streeft ernaar dat in 2010 12% van het totale energieverbruik 
uit duurzame bronnen afkomstig is. Dit is alleen haalbaar als biomassa een grotere rol gaat 
spelen in de duurzame energiemix. Dit voorstel zou echter niet alleen over biomassa moeten 
gaan, maar ook over andere duurzame technologieën voor verwarming en koeling. 
Het beleid om in de EU meer gebruik van biomassa te gaan maken, moet op een horizontale 
manier gevoerd worden. Met een gecoördineerd landbouw-, structuur, regionaal en 
energiebeleid kan de grotere bijdrage van landbouwers aan de energieproductie de leidraad voor 
Europa worden op het gebied van concurrentievermogen, milieubescherming en 
energievoorziening. In het kader van de WTO-verdragen moet er worden gezorgd voor een 
gekwalificeerde markttoegang voor biomassaproducten. Alleen zo krijgt deze jonge Europese 
bedrijfstak de kans om zich verder te ontwikkelen. De Commissie en de lidstaten zouden beslist 
de zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten 
inzake omzetbelasting  zo moeten veranderen dat de lidstaten een lager BTW-tarief mogen 
hanteren voor materialen en diensten waarvan gebruik wordt gemaakt om op een duurzame 
manier voor verwarming of koeling te zorgen. De hoeveelheid aan het gebruik van biomassa en 
van andere duurzame vormen van energie te besteden middelen moet toenemen en zou in 2013, 
aan het eind van de programmeringsperiode, gemiddeld per lidstaat 10% van de 
structuurfondsmiddelen moeten bedragen. Op de korte termijn kunnen verder in het GLB de 
premies voor energiegewassen worden aangepast. Voortdurend moet worden nagegaan hoe het 
staat met de verwezenlijking van de doelstellingen. Daarnaast zouden de lidstaten moeten 
worden verplicht om biomassa-actieplannen op te stellen. Op die manier kan het – uiteenlopende 
toegepast om biomassa zo concurrerender te maken. 
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− Contactpersoon : de heer Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 97 94  – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Thematische strategie luchtkwaliteit 
 
– Rapporteur : de heer BUFFETAUT (Werkgevers – FR) 
 
– Referentie : COM(2005) 447 final – 2005/0183 COD – CESE  

 
– Kernpunten:  
 

Het EESC staat achter de algemene doelstellingen van de thematische strategie ter bestrijding 
van de luchtverontreiniging en achter het richtlijnvoorstel, dat de juridische vertaling van de 
strategie is. 
 
 

Over de thematische strategie, die niet los kan worden gezien van het richtlijnvoorstel (zoals 
duidelijk blijkt uit paragraaf 4.1.1 van de strategie), merkt het EESC op dat de Commissie terecht 
van plan is om de verbetering van de luchtkwaliteit ook tot een vast onderdeel van de andere EU-
beleidsterreinen te maken. 
Wat het richtlijnvoorstel betreft: 
 

− stelt het voor om de data waarop de lidstaten aan de in het richtlijnvoorstel genoemde 
grenswaarden moeten voldoen, te verschuiven van 2010 naar 2015 wat de grenswaarden 
van PM2,5-deeltjes betreft en van 2015 naar 2020 wat een verminderde blootstelling van 
de bevolking hieraan betreft. Het wetgevingsproces neemt namelijk de nodige tijd in 
beslag en bovendien hebben de lidstaten tijd nodig om meetstations op te zetten; ook de 
hoogte van de vereiste investeringen speelt in dit verband een rol; 

− denkt het dat het beter was geweest om niet meteen dwingende grenswaarden vast 
stellen, maar eerst te gaan werken met een overgangsperiode waarin de lidstaten 
bepaalde streefwaarden moeten proberen te halen; 

− dringt het erop aan om fijne stofdeeltjes van natuurlijke oorsprong niet onder de richtlijn 
te laten vallen. 

 
− Contact : mevrouw Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Beoordeling en beheer van overstromingen  
 
– Rapporteur : mevrouw SÁNCHEZ (Werknemers – ES) 
 
– Referentie : COM(2003) 15 final/2 – 2006/0005 COD – CESE  
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− Contactpersoon: mevrouw Azzopardi  
 (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Alternatieve brandstoffen voor wegvervoer  
 
– Rapporteur : de heer RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie : initiatiefadvies van het EESC 

 
– Kernpunten:  
 
De doelstelling die de Commissie in november 2001 formuleerde, namelijk 20% alternatieve 
brandstoffen in 2020, stoelt op twee technologieën/producten die hun waarde hebben bewezen – 
biobrandstoffen en aardgas – en op een veelbelovende ontwikkeling: H2 en brandstofcellen. Gezien 
de specifieke eigenschappen van biobrandstoffen en aardgas moet het mogelijk zijn om de 
problemen op het gebied van brandstofdistributie en motortechniek op te lossen. 
 
Biobrandstoffen zijn goed voor het milieu omdat ze doorgaans een geringer effect en idealiter 
helemaal geen effect hebben op het klimaat. Het EESC is dan ook zeer ingenomen met de 
Mededeling "Een EU-strategie voor biobrandstoffen", waarin de Commissie aandringt op nieuwe 
impulsen voor de productie van biobrandstoffen. Men moet zich wel afvragen wat de gevolgen voor 
het milieu zouden zijn als het gebruik van biobrandstoffen enorm mocht toenemen. 
 
Totdat de waterstoftechnologie ingezet kan worden, is een groter gebruik van aardgas als 
autobrandstof zinvol als alternatief voor aardolie. Met de tot dusverre genomen maatregelen is het 
nog niet gelukt om het gebruik van aardgas als motorbrandstof van de grond te krijgen. Dat het 
aantal op aardgas rijdende voertuigen tegenvalt, komt vooral doordat het distributienetwerk 
tekortschiet en niet uniform is. De Europese Commissie en de lidstaten moeten bij de aanschaf van 
hun eigen voertuigen het goede voorbeeld geven. Mocht uit de voor 2006 geplande evaluatie van de 
biobrandstoffen richtlijn blijken dat de lidstaten niet genoeg hebben gedaan om de doelstellingen 
voor biobrandstoffen en aardgas te halen, dan zou de Commissie bindende maatregelen moeten 
nemen. 
 
Waterstof lijkt hét antwoord te zijn, maar voor een veilige en rendabele waterstofeconomie is nog 
veel meer onderzoek nodig. Intussen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van brandstoffen als 
waterstof, die op de lange termijn als alternatief voor traditionele brandstoffen dienst kunnen doen. 
Met andere woorden: met biobrandstoffen en aardgas wordt een brug geslagen naar de duurzame 
brandstofmix van na 2020. 
 
− Contactpersoon : de heer Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 97 94  – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Schone voertuigen voor wegvervoer  
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– Rapporteur : de heer RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie : COM(2005)/634 final  – 2005/0283 COD – CESE 

 
− Contactpersoon: de heer Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 4.  
 
 
 
4. VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 

• Strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie 
 

– Rapporteur: de heer BEDOSSA (groep Diverse werkzaamheden – FR) 
 
– Referentie: COM(2005) 484 final – CESE 

 
– Kernpunten: 
 

Het EESC is ingenomen met het initiatief van de Commissie om een geïntegreerde Europese 
strategie inzake geestelijke gezondheid uit te stippelen. Geestelijke gezondheid is zonder meer 
van groot belang voor Europa. Het Comité wijst op de noodzaak: 
 

− aandacht te schenken aan de volgende aspecten: 
• verbetering van de informatie over gezondheid; 
• snellere reactie op bedreigingen van de gezondheid; 
• vermindering van de ongelijkheid op gezondheidsgebied; 
• waarborging van een hoog niveau van sociale bescherming en goede gezondheid via 

een sectoroverschrijdende strategie. 
 
− doelstellingen vast te stellen: 

• bevordering van de geestelijke gezondheid van iedereen; 
• preventie op de eerste plaats zetten; 
• verbetering van de levenskwaliteit van mensen met geestelijke 

gezondheidsproblemen of geesteszieken; en 
• ontwikkeling van een EU-stelsel voor informatie en kennis over en onderzoek naar 

de geestelijke gezondheid. 
 
− aanbevelingen te formuleren, met name met het oog op: 

• een proefproject m.b.t. de totstandbrenging van regionale netwerken voor 
informatieuitwisseling tussen alle actoren; 

• bevordering van het streven naar de-institutionalisering, teneinde de beschikbare 
middelen beter te gebruiken. 
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− de beste praktijken aan te geven waarmee sociale integratie kan worden bevorderd en de rechten 
van geesteszieken kunnen worden beschermd; het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten zou op de eerbiediging van deze rechten moeten toezien. 
 

 
− Contact: Mevrouw Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

Het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen 
 
– Rapporteur: CASSIDY (Werkgevers – UK) 
 
– Referentie : COM(2005) 457 final – 2005/0194 COD – CESE  

 
– Kernpunten:  
 
Het ontwerpadvies heeft tot doel: het vrije verkeer van pyrotechnische artikelen in de EU te 
garanderen, de consumenten en professionele gebruikers van pyrotechnische artikelen meer 
veiligheid te bieden en de veiligheidsvoorschriften die in de lidstaten voor pyrotechnische artikelen 
gelden, te harmoniseren. 
 
Het EESC steunt in grote lijnen de ontwerprichtlijn van de Commissie, maar doet daarenboven de 
hiernavolgende aanbevelingen. 

 
• De Commissie moet een langere periode voor de omzetting van de richtlijn overwegen; 

 
• De verantwoordelijkheid voor het testen van vuurwerk en de CE-markering dient te blijven 

liggen bij de producent; de importeur heeft slechts een secundaire verantwoordelijkheid; 
 

• In afwachting van de inwerkingtreding van de richtlijn zou als voorlopige maatregel ook 
gebruik kunnen worden gemaakt van het RAPEX-systeem; 

 
• Pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen moeten vallen onder een VN/ECE-reglement 

op grond van de Overeenkomst van 1958 (Werkgroep 29 in Genève) in plaats van onder 
een normalisatie; 

 
• Volgens het EESC moet de Commissie instemmen met enige vorm van typegoedkeuring 

voor pyrotechnische artikelen voor motorvoertuigen. 
 

− Contact : de heer Navrátil  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
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• Perfluoroctaansulfonaten  
 
– Rapporteur: de heer SEARS (Werkgevers – UK) 
 
– Referentie: COM(2005) 618 final – 2005/0244 COD – CESE  

 
– Kernpunten:  
 
Het EESC steunt het Commissievoorstel, maar is van mening dat aan de hand van het advies van 
het Wetenschappelijk Comité voor Gezondheids- en Milieurisico's de ontheffingen van geval tot 
geval opnieuw moeten worden bekeken. 
 
De timing van risico- en effectbeoordelingen moet worden afgestemd op de steeds groter wordende 
vraag naar beoordelingen van het risico van gevaarlijke stoffen uit hoofde van REACH. 
 
− Contact : Mevrouw Bêlařová-Carabin  
 (Tel. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 
• Medische hulpmiddelen  
 
– Rapporteur: de heer BRAGHIN (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie: COM(2005) 681 final – 2005/0263 COD – CESE  

 
– Kernpunten:  
 

Met dit voorstel wordt Richtlijn 93/42/EEG gewijzigd, met als doel een aantal van de huidige 
bepalingen te verduidelijken en een rechtsgrondslag voor de geplande initiatieven te creëren. 
Bovendien wordt onder meer Richtlijn 90/385/EEG betreffende actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen aangepast om de kaderrichtlijnen inzake medische hulpmiddelen met 
elkaar in overeenstemming te brengen. 
 

Het EESC is ingenomen met dit voorstel van de Commissie, maar wil toch een aantal concrete 
suggesties doen om de rechtszekerheid, de duidelijkheid, de vereenvoudiging en de bescherming 
van de volksgezondheid in nog grotere mate te bevorderen. 
 
− Contact : mevrouw Bêlařová-Carabin  
 (Tel. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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5. WERKGELEGENHEID, ONDERWIJS EN OPLEIDING 
 
• Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
 
– Rapporteur: de heer GREIF (Werkgevers – FR) 
 
– Referentie: COM(2006) 32 final – 2006/0010 (CNS) – CESE  

 
– Kernpunten:  
 

Het Comité heeft de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 2005-2008 met de nieuwe 
geïntegreerde aanpak en de meerjarige cyclus reeds verwelkomd. Het welslagen ervan hangt met 
name af van de mate waarin de lidstaten hun verplichtingen serieus nemen en de 
overeengekomen prioriteiten daadwerkelijk ten uitvoer leggen; hierbij moeten de nationale 
parlementen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld worden betrokken. 
 
Helaas lijkt in veel lidstaten de situatie op de arbeidsmarkt nauwelijks te zijn verbeterd en lijken 
er nauwelijks méér en betere banen te zijn geschapen. 
 

Het EESC pleit ervoor om meer doeltreffende maatregelen te nemen (waaronder 
overheidsinvesteringen) om de economie te stimuleren. Hierbij moeten de rechten en plichten van 
werknemers worden geëerbiedigd, moeten de sociale partners en de betrokken sociale actoren 
intensief worden geraadpleegd, en moeten de termijnen en verantwoordelijkheden een bindend 
karakter krijgen. Bij de formulering en de tenuitvoerlegging van de nationale 
hervormingsprogramma’s, alsook in de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid, moet 
voldoende rekening worden gehouden met het beginsel van de participatiedemocratie. Het zal in 
belangrijke mate hiervan afhangen in hoeverre vooruitgang kan worden geboekt met de 
werkgelegenheidspijler van de Lissabonstrategie. 
 
− Contact : de heer Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
 
• Flexicurity in Denemarken 
− Rapporteur: mevrouw VIUM (groep Diverse werkzaamheden – DK) 
− Referentie: Initiatiefadvies – CESE 
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− Kernpunten:  
 
− De Deense versie van flexicurity lijkt een voorbeeld te geven van de manier waarop 
 economische groei, een hoog werkgelegenheidspeil en evenwichtige overheidsfinanciën 
 kunnen worden verwezenlijkt op een sociaal evenwichtige wijze. 
− De Deense flexicurity biedt zekerheid in de vorm van hoge werkloosheidsuitkeringen en 
 flexibiliteit in de vorm van liberale ontslagregelingen. Er wordt ook grote waarde gehecht ,         
 aan een actief arbeidsmarktbeleid. 

 
Het Deense flexicurity-systeem kan echter niet los worden gezien van de algemene context van 
de welvaartsstaat en het sterk georganiseerde bestel. Dat geldt voor de sleutelrol van de sociale 
partners in de politieke besluitvorming en de tenuitvoerlegging van het arbeidsmarkt- en 
opleidingsbeleid, het uitgebreide, door de overheid gefinancierde socialezekerheidsstelsel en 
het competentieniveau van de bevolking.  
 
Het Deense flexicurity-systeem is gebaseerd op een macro-economische beleidsmix die de 
groei en de werkgelegenheid bevordert. Hoge belastinginkomsten zijn een conditio sine qua 
non voor het Deense flexicurity-systeem. 
 

In Europees verband kan het Deense flexicurity-systeem uiteraard niet letterlijk gekopieerd 
worden, omdat er immers culturele, structurele en economische verschillen tussen landen 
bestaan. Wel kunnen bepaalde hoofdkenmerken zeker als beleidsstrategie in andere lidstaten 
worden overwogen, vooral daar waar het sociaal kapitaal, d.w.z. het geheel van normen, 
netwerken en vertrouwen tussen mensen en tussen organisaties, op dezelfde manier is 
ontwikkeld als in Denemarken, een land waar regering en sociale partners van oudsher met 
elkaar samenwerken en mensen welwillend tegenover veranderingen staan. 

 
− Contact : de heer Marchlewitz  
 (Tel. : 00 32 2 546 93 58 - e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu ) 
 

 
• Kerncompetenties voor levenslang leren 
 
– Rapporteur:  mevrouw HERCZOG (groep Diverse werkzaamheden – HU) 
 
– Referentie: COM(2005) 548 final – 2005/0221 (COD) – CESE 
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– Kernpunten:  
 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité geeft zijn onvoorwaardelijke steun aan de 
aanbevelingen van de Commissie betreffende de kerncompetenties voor levenslang leren, 
aangezien deze geheel in de lijn liggen van de op een kennismaatschappij gerichte 
Lissabonstrategie, alsook van de algemene richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 2005-
2008. 

 
Het EESC is van mening dat het voorstel – indien het ten uitvoer wordt gelegd – de huidige 
problemen op de arbeidsmarkt kan verlichten. 
 
Het EESC acht het van buitengewoon belang dat jongeren die vroegtijdig het schoolsysteem 
verlaten, de kans krijgen en geholpen worden om in het kader van informele 
opleidingsprogramma’s de in het voorstel genoemde kerncompetenties te verwerven. 
 
Gezien de vergrijzing van de bevolking is het noodzakelijk oudere werknemers langer te laten 
werken, en daarom is het volgens het EESC evenzeer van cruciaal belang dat ook oudere 
werknemers in de lidstaten de gelegenheid krijgen om de competenties die zij missen, te 
verwerven en dat de lidstaten voorzien in een onderwijs- en opleidingsinfrastructuur die het 
mogelijk maakt reeds verworven competenties op peil te houden en te ontwikkelen. 

  
Het EESC erkent de centrale rol van de sociale partners als belangrijkste actoren op de 
arbeidsmarkt, in het implementatieproces en bij het monitoren van de doelstellingen. 
 
Het EESC roept op tot een actievere deelname van ngo’s in het hele proces en doet de 
aanbeveling de dialoog met het maatschappelijk middenveld te versterken. 
  
Het is absoluut noodzakelijk dat over betrouwbare statistieken kan worden beschikt met het oog 
op de follow-up en de evaluatie van de verwezenlijking van de doelstellingen inzake levenslang 
leren. 

 
− Contact : mevrouw Kaniewska  
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 
6. EXTERNE BETREKKINGEN 
 
 
• Toestand van het maatschappelijk middenveld in de Westelijke Balkan 
 
– Rapporteur:  de heer RIADIS (Werkgevers – EL) 
 
– Referentie: verkennend advies – CESE 
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– Kernpunten:  
 

De EU heeft tijdens de jaren negentig haar geloofwaardigheid verloren op de Westelijke Balkan, 
maar er is een belang rol voor haar weggelegd wat betreft de ondersteuning van 
middenveldorganisaties in de regio. 
 
De politieke instabiliteit, de corruptie en het gebrek aan investeringen zetten een rem op de 
economische ontwikkeling. 
 
Het EESC staat klaar om in de regio de ontwikkeling van netwerken van maatschappelijke 
organisaties te ondersteunen en met de betrokken landen gemengde raadgevende comités op te 
richten. 
 

Het EESC roept de Commissie op om haar op de middenveldorganisaties van de Westelijke Balkan 
gerichte inspanningen te verdubbelen, en dat voornamelijk op financieel vlak, alsook om te zorgen 
voor een betere coördinatie tussen de verschillende EU-organen en -instellingen die op dit vlak 
actief zijn. 
 
Het EESC roept de regeringen van de landen in de regio ertoe op om meer rekening te houden met 
de standpunten van de middenveldorganisaties. 
 
− Contact : de heer Defaye  
 (Tel. : 00 32 2 546 83 57 – e-mail : loïc.defaye@eesc.europa.eu) 

 
• Voorrang voor Afrika: de visie van het Europese maatschappelijk middenveld 
 
– Rapporteur:  de heer BEDOSSA (groep Diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 

 
– Kernpunten:  

 
Het EESC staat achter de uitgangspunten van de in 2005 door de Europese Commissie 
goedgekeurde EU-strategie voor Afrika, en is ingenomen met dit ambitieuze en omvattende 
document. 

 
Vanwege de vele beloften die in het verleden aan Afrika zijn gedaan maar niet zijn nagekomen, 
maant het Comité echter tot voorzichtigheid; de beste dienst die de EU aan dit continent zou 
kunnen bewijzen, is het nakomen van al haar nieuwe beloften. 
 
Het EESC heeft twee essentiële terreinen vastgesteld waarop maatschappelijke organisaties van 
grote betekenis kunnen zijn, namelijk goed bestuur (volgens duidelijke criteria) en Aids-
bestrijding. 
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Het Comité roept de belangrijkste internationale actoren op ontwikkelingsgebied ertoe op om ten 
aanzien van beide vraagstukken hun krachten te blijven bundelen, en dringt erop aan dat de 
Afrikaanse maatschappelijke organisaties die op deze terreinen actief zijn gemakkelijker toegang 
krijgen tot financiële steun van de EU. 
 

− Contact : de heer Defaye 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 57 – e-mail : loïc.defaye@eesc.europa.eu ) 
• Extern optreden van de Unie: De rol van het maatschappelijk middenveld 
 
– Rapporteur:  de heer KORYFIDIS (Werknemers – EL) 
 
– Referentie: initiatiefadvies 
 
– Kernpunten: 
 

Doel van dit initiatiefadvies is het definiëren van de nieuwe rol van het EESC en, in bredere 
zin, van de middenveldorganisaties in het kader van de externe activiteiten van de Europese 
Unie, incl. het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB). 
 
Het advies is het resultaat van een langdurig analytisch proces, zowel op theoretisch vlak als in 
het veld, alsmede van de ervaring die het EESC heeft opgedaan in zijn contacten met 
adviesorganen en aanverwante instanties van het maatschappelijk middenveld in de kandidaat-
lidstaten en derde landen. 

 
In de ogen van het EESC leidt de mondialisering van de economie, in combinatie met de 
ontwikkelingen op wetenschappelijk en technologisch vlak – met name wat ICT betreft – ertoe 
dat directe contacten tussen twee samenlevingen steeds meer een structureel onderdeel vormen 
van de traditionele betrekkingen tussen twee staten. 

 
Tegen deze achtergrond krijg het EESC als belangrijkste vertegenwoordiger van het 
maatschappelijk middenveld op Europees niveau een drievoudige rol te spelen, nl.:  
 

− de rol van (enige) spreekbuis, waarbij het de mening van het maatschappelijk 
middenveld ten aanzien van het externe optreden van de Unie aan de politieke EU-
organen kenbaar moet maken, en dat op basis van zijn democratisch acquis en via een 
procedure die erop gericht is verschillende belangen op creatieve wijze met elkaar te 
verzoenen; 

− de rol van actief deelnemer aan de uitstippeling en ontwikkeling van EU-beleidslijnen 
die ook op het extern optreden betrekking hebben; en 

− de rol van monitor van de externe betrekkingen van de EU en van de economische en 
sociale gevolgen daarvan. 

 
Het EESC dringt er bij de politieke organen van de Unie op aan de methode van permanente 
interinstitutionele dialoog te hanteren en te bevorderen. Deze moet gericht zijn op: 
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− transparante en tijdige voorlichting, alsmede het verwerven van actuele collectieve 
kennis over het externe optreden van de Unie; en 

− het verkrijgen van een uniform en samenhangend antwoord op de vraag naar het wat, 
waarom en hoe van de te ontwikkelen acties. 

− Contact : mevrouw Porres  
 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu) 
 
7. JUSTITIE 
 
• Civiele bescherming  
 
– Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ (Werknemers – ES) 
 
– Referentie: COM(2006) 29 final – 2006/0009 CNS – CESE  
 
− Contact : Mevrouw Korzinek  
 (Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 
 
8.ONDERZOEK 
 
• Evaluatie onderzoeksactiviteiten  
 
– Rapporteur:  de heer BRAGHIN (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie: COM(2005) 387 final – CESE  

 
– Kernpunten:  
 

In de tweede helft van 2004 heeft een panel van deskundigen de vijfjaarlijkse evaluatie van de 
communautaire onderzoeksactiviteiten (1999-2003) uitgevoerd, zoals bepaald in het zesde 
Kaderprogramma.  
 

• Het EESC waardeert en steunt het voor de derde vijfjaarlijkse evaluatie verrichte werk, 
alsook de brede inzet van zoveel vooraanstaande geleerden; 

• Het EESC heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een forse verhoging van het budget 
voor Europese OTO-maatregelen en betreurt daarom de voorgenomen korting op dit 
bedrag; 

• Het EESC onderstreept het belang van een groter inzet van de kant van het bedrijfsleven 
wat betreft onderzoek en innovatieve ontwikkeling, om zo de doelstelling van de Raad 
van Barcelona te verwezenlijken; 

• Het EESC wil dat er adequate instrumenten komen, ter aanmoediging van particuliere 
financiering van onderzoek en ontwikkeling (OTO); 
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• Het EESC is het eens met het panel dat onderzoekers meer autonomie en 
verantwoordelijkheid moeten krijgen. 

 
− Contact : de heer Navrátil  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 

_____________ 
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