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

PSE Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDR Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDD Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
ECON Economische en Monetaire Commissie
JURI Commissie juridische zaken en interne markt
ITRE Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
RETT Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULT Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETI Commissie verzoekschriften
ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

Er zij herinnerd dat, het College van quaestoren, aan de leden van het Europees Parlement de volgende
mededeling heeft doen toekomen:

19/02 Taal- en computercursussen

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN VIJF FRANSE AFGEVAARDIGDEN

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 1 juli 2002 akte genomen van de verkiezing
van

� de heer Jean-Pierre BEBEAR, ter vervanging van de heer Hervé NOVELLI (ELDR/FR), met ingang van
28 juni 2002,

mevrouw Marie-Hélène DESCAMP, ter vervanging van mevrouw Tokia SAIFI (PPE-DE/FR), met
ingang van 13 juni 2002,

� mevrouw Fabienne KELLER, ter vervanging van mevrouw Nicole FONTAINE (PPE-DE/FR), met
ingang van 17 juni 2002,

� mevrouw Anne-Marie SCHAFFNER, ter vervanging van de heer Alain MADELIN (PPE-DE/FR), met
ingang van 28 juni 2002,

� mevrouw Françoise VEYRINAS, ter vervanging van de heer François BAYROU (PPE-DE/FR), met
ingang van 28 juni 2002.

_______________

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN IERSE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 2 juli 2002 akte genomen van de verkiezing
van

de heer Seán Ó NEACHTAIN

ter vervanging van de heer Pat the Cope GALLAGHER (UEN/IRL), met ingang van 2 juli 2002.

_______________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING
VAN EEN FRANSE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 3 juli 2002 akte genomen van de verkiezing
van

de heer Jean-Thomas NORDMANN

ter vervanging van mevrouw Fabienne KELLER (PPE-DE/FR), met ingang van 3 juli 2002.

_______________
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EINDE VAN HET MANDAAT
VAN VIER FRANSE AFGEVAARDIGDEN

IN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn vergadering van 1 juli 2002 heeft het Europees Parlement overeenkomstig artikel 6 van de Akte
betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement en artikel 8, lid 4 van het
Reglement kennis genomen van

� de benoeming van mevrouw Nicole FONTAINE  (PPE-DE/FR) tot lid van de Franse regering,

� de verkiezing in het Franse parlement van

de heren François BAYROU (PPE-DE/FR)
Alain MADELIN (PPE-DE/FR)
Hervé NOVELLI (ELDR/FR)

en het einde van hun mandaat in het Europees Parlement met ingang van 17 juni 2002. 

_______________

EINDE VAN HET MANDAAT
VAN EEN IERSE AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn vergadering van 1 juli 2002 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van

de heer Pat the Cope GALLAGHER  (UEN/IRL)

tot lid van de Ierse regering.

Overeenkomstig artikel 6 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees
Parlement en artikel 8, lid 4 van het Reglement eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement met ingang
van 18 juni 2002.

_______________



SAMENSTELLING EUROPEES PARLEMENT 11

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

In zijn vergadering van 1 juli 2002 heeft het Europees Parlement ervan kennis genomen dat

� de heren Ole KRARUP en Dyhr OKKING zich met ingang van 1 juli 2002 hebben aangesloten bij de
GUE/NGL-Fractie,

� de heren Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR en Michel SCARBONCHI  niet langer lid
zijn van de PSE-Fractie.

_______________

In zijn vergadering van 4 juli 2002 heeft het Europees Parlement ervan kennis genomen dat

de heren Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR en Michel SCARBONCHI zich
met ingang van 1 juli 2002 hebben aangesloten bij de GUE/NGL-Fractie.

_______________





WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 13

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

WERKZAAMHEDEN
VAN DE LEDEN



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN14

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 22.08.2002

Indiener Onderwerp Nr.

Charles Tannock Betrekkingen EU/VS in het licht van een verminderd
Europees engagement voor defensiefinanciering

E-1766/02

Mario Borghezio Uitbreiding van het nemen van vingerafdrukken van niet-
communautaire burgers

E-1767/02

Vraag geannuleerd P-1768/02

Liam Hyland Sterk inkomensverlies in de zuivelsector P-1769/02

Peter Liese Samenhang tussen het stemgedrag van Ierland inzake het
zesde kaderprogramma voor onderzoek en besluiten in
andere sectoren

P-1770/02

Gabriele Stauner Notulen van een ondervraging van  Pascal Lamy door de
dienst voor fraudebestrijding van de Commissie

E-1771/02

Michl Ebner EU als Verdragspartner van de UNESCO E-1772/02

Michl Ebner 9 mei - Feestdagen E-1773/02

Michl Ebner Pumpguns E-1774/02

Antonios Trakatellis Werking omroeporganisaties: verstrekking van
vergunningen aan omroeporganisaties, staatssteun en
reclame

E-1775/02

Patricia McKenna Discriminatie van mensen met een visuele handicap E-1776/02

Laura González Álvarez Nieuwe aanslag op het milieu in het estuarium van Vigo
(Galicië, Spanje)

E-1777/02

Laura González Álvarez Uitsluiting van de vallei van Arreu van de voorgestelde
gebieden van communautair belang en uitbreiding van het
skistation van Baqueira-Beret

E-1778/02

Luciano Caveri Wetgeving inzake deltavliegen en parapente E-1779/02

Luciano Caveri Gemeenschappelijk luchtruim - Italië E-1780/02

Luciano Caveri Veiligheid van het luchtverkeer E-1781/02

Sebastiano Musumeci Maatregelen voor vrijwilligerswerk burgerbescherming E-1782/02

Giovanni Pittella Bescherming biotoop Torrente Galaso-Torre Mattoni-
Lago Salinella

E-1783/02

Nelly Maes Onderzoek naar baarmoederhalskanker in de EU E-1784/02

Jan Mulder Bestrijdingsmiddel nitrofen in diervoer P-1785/02
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Ari Vatanen Bevorderen van brandstofceltechnologie in de Europese
Unie

P-1786/02

Camilo Nogueira Román De voorgenomen hervorming van het voorzitterschap van
de Europese Raad

E-1787/02

Josu Ortuondo Larrea Deelname van de autonome regeringen aan het Spaanse
voorzitterschap

E-1788/02

Stavros Xarchakos Analfabetisme en vervroegd verlaten van de lagere school
en het "gymnasium" in Griekenland

E-1789/02

Stavros Xarchakos Arbeidsongeval in Griekenland en minachting van de
slachtoffers

E-1790/02

Christopher Huhne Toepassing van de wetgeving inzake gelijke behandeling
op het gebied van werkgelegenheid en arbeid

E-1791/02

Miquel Mayol i Raynal Herinrichting van de haven van Port-Vendres (F66) E-1792/02

Gianfranco Dell'Alba Benoeming van delegatiehoofden in derde landen in de
periode 1999-2002

E-1793/02

Erik Meijer Het door een gerechtelijke uitspraak belemmeren van
beschermingsconstructies voor overheden in grotendeels
geprivatiseerde bedrijven

E-1794/02

Erik Meijer Voorbereiding van Amerikaanse "tulpenoorlog" tegen
Nederland om gevangenen die worden berecht door het
Internationale Strafhof te bevrijden

E-1795/02

Eurig Wyn Veiligheid van Molukse christenen E-1796/02

Benedetto Della Vedova Windkrachtcentrale op de Monti della Tolfa E-1797/02

Elly Plooij-van Gorsel 06760 - inbelnummer KPN E-1798/02

Wolfgang Ilgenfritz Vrijwaringsheffing op suikerinvoer uit het voormalige
Joegoslavië

P-1799/02

Maria Sanders-ten Holte Ratificatie van het Verdrag van Montreal tot het brengen
van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal
luchtvervoer

E-1800/02

Laura González Álvarez Milieugevolgenonderzoek naar snelweg AS-17, traject
van Puente del Arco naar El Condado (Asturias, Spanje)

E-1801/02

Laura González Álvarez Cantabrische A-8-snelweg (Asturias, Spanje) en de
nakoming van het communautair recht

E-1802/02

Esko Seppänen EU-steun aan het Palestijns bestuur E-1803/02

Dominique Souchet Urgente maatregelen ten behoeve van de bijenteelt P-1804/02
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Gabriele Stauner Onwettige salarisverhogingen voor leden van de
Commissie

P-1805/02

Gianfranco Dell'Alba Schending van de mensenrechten in Cambodja P-1806/02

Konstantinos Hatzidakis Onbevredigende resultaten bij de tenuitvoerlegging van
het programma voor ondersteuningsonderwijs in
Griekenland

E-1807/02

Konstantinos Hatzidakis Vernietiging van de bedding van de rivier de Neda in
Griekenland

E-1808/02

Mihail Papayannakis Graafwerkzaamheden in de bedding van de rivier de Neda E-1809/02

Mihail Papayannakis Slavenhandel in Bosnië E-1810/02

Nicholas Clegg Illegale houtkap E-1811/02

Alexandros Alavanos, Pedro
Marset Campos en Feleknas Uca

Voortgaande vervolging van schrijver in Turkije E-1812/02

Chris Davies Overeenkomst over de internationale handel in bedreigde
soorten wilde fauna en flora (CITES)

E-1813/02

Christopher Huhne Overtredingen E-1814/02

Christopher Huhne Economische strategie E-1815/02

Christopher Huhne Economische integratie E-1816/02

Michl Ebner Onderzoeken inzake de internationale handel in
proefdieren

E-1817/02

Michl Ebner De stand van zaken inzake de ratificatie van het
Alpenverdrag

E-1818/02

Glenys Kinnock Indonesië E-1819/02

Brian Simpson Discriminatie van Europese maaschappijen door de
United States Aviation Security Act (S1447)

E-1820/02

Jan Mulder Toenemend voorkomen van gevallen van varkenspest in
de EU

E-1821/02

Alexander de Roo Mestbeleid in Nederland voldoet niet aan EU-norm E-1822/02

Erik Meijer Het onmogelijk maken van voortgezet gebruik van
bestaande Microsoft-licenties voor bedrijven door
beperking van mogelijkheden voor aanvulling en
modernisering

E-1823/02

Erik Meijer Het creëren van de noodzaak om voortdurend nieuwe en
duurdere Microsoft-producten       te kopen als gevolg van
beperking van het gebruik van oude software

E-1824/02

Ian Hudghton Centrum voor biomedisch onderzoek op primaten E-1825/02
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Luis Berenguer Fuster Aanpassing in Spanje van de richtlijn betreffende
communautair handelsverkeer in paardachtigen

E-1826/02

Luis Berenguer Fuster Onderzoek, ingesteld uit hoofde van artikel 88, lid 2, naar
overheidssubsidies aan "Terra Mítica"

E-1827/02

Pere Esteve Onopgehelderde verdwijningen E-1828/02

Pere Esteve Onopgehelderde verdwijningen E-1829/02

Graham Watson Uitwijzing van Britse staatsburgers E-1830/02

Graham Watson EU-rijbewijs E-1831/02

Graham Watson Paardrijden als tijdverdrijf E-1832/02

Jorge Hernández Mollar Steun van de Europese Commissie voor de oprichting van
de Europese algemene jongerenraad

E-1833/02

Jorge Hernández Mollar Bescherming van de stranden van de Costa del Sol E-1834/02

Salvador Garriga Polledo Investeringen in Oost-Europa E-1835/02

Salvador Garriga Polledo Cohesiefonds voor Latijns-Amerika E-1836/02

Salvador Garriga Polledo Europese belasting om de Europese begroting te
financieren

E-1837/02

Martin Schulz Verenigbaarheid van Italiaanse regeringsmaatregelen met
stabiliteits- en groeipact

E-1838/02

Herbert Bösch Afsluiting van de rekeningen over het begrotingsjaar 2001 P-1839/02

Sérgio Marques Het beleid inzake economische en sociale cohesie en
ultraperifere regio's in de periode na 2006

P-1840/02

Georges Garot Sjalottenproductie P-1841/02

Glyn Ford Artikel 13 EG-Verdrag en discriminatie na
geslachtsverandering

E-1842/02

Jan Mulder Europese wetgeving op diagnostische tests in de
diergeneeskunde

E-1843/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Betrekkingen EU-Mexico in de tonijnvangst E-1844/02

Marco Cappato Geval van de Tunesische burger Zouhair Yahyaoui E-1845/02

Guido Bodrato Overheveling van pensioenrechten van ambtenaren van
Europese instellingen - Akkoord Commissie-INPS van 2
maart 1978

E-1846/02

Guido Bodrato Gebrek aan coördinatie tussen het communautair
pensioenstelsel en de nationale pensioenstelsels

E-1847/02

Guido Bodrato Toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71 -
Berekening pensioen migrerende werknemers

E-1848/02
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Paulo Casaca Illegaal voorstel voor het vangen van zeebrasem E-1849/02

Paulo Casaca Gebrek aan homogeniteit en samenhang in de Europese
visserijwetgeving

E-1850/02

Gabriele Stauner Bankrekeningen van de Commissie E-1851/02

Pedro Marset Campos Vervuiling van de Segura-rivier (Murcia, Spanje) E-1852/02

Antonio Tajani Aankoop van Telekom Servië door Telecom Italië E-1853/02

Antonio Tajani Aankoop van Telekom Servië door Telecom Italia E-1854/02

Jan Mulder Wijziging OIE-regels rond gebruik markervaccins E-1855/02

Bart Staes De liberalisering van de spoorwegen,
grensoverschrijdende tarieven en het evenwicht tussen het
klassieke treinaanbod en de HST-treinen

E-1856/02

Bart Staes Regulering promotiecampagnes rond kinderfeesten E-1857/02

Bart Staes Uitstoot van broeikasgassen - alternatieve brandstoffen en
energievormen

E-1858/02

Bart Staes Verantwoordelijkheden Europese regio's inzake naleving
stabiliteitspact

E-1859/02

Bart Staes Informatiecampagne over de uitbreiding van de Unie E-1860/02

Ilda Figueiredo Arbeidsomstandigheden van seizoenswerkers E-1861/02

Joseph Daul Situatie suikerexport van de Balkan naar de Europese
Unie

P-1862/02

Gerard Collins Afghanistan E-1863/02

Niall Andrews Spaans voorzitterschap en Afrika beneden de Sahara E-1864/02

Brian Crowley Speciale Olympische Spelen in 2003 en het creëren van
een klimaat waarin sport open staat voor allen

E-1865/02

James Fitzsimons Het ILO-verslag over kinderarbeid E-1866/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1867/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1868/02

Fernando Fernández Martín Ethiopië E-1869/02

Fernando Fernández Martín Ethiopië E-1870/02

Fernando Fernández Martín Fiji E-1871/02

Fernando Fernández Martín Fiji E-1872/02

Fernando Fernández Martín Gabon E-1873/02

Fernando Fernández Martín Gabon E-1874/02
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Fernando Fernández Martín Gambia E-1875/02

Fernando Fernández Martín Gambia E-1876/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1877/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1878/02

Fernando Fernández Martín Grenada E-1879/02

Fernando Fernández Martín Grenada E-1880/02

Fernando Fernández Martín Guninee E-1881/02

Fernando Fernández Martín Guinee E-1882/02

Fernando Fernández Martín Equatoriaal Guinea E-1883/02

Fernando Fernández Martín Equatoriaal Guinea E-1884/02

Eluned Morgan Staatssteun aan de steenkoolindustrie P-1885/02

Giorgio Celli Kappen van beuken in een SBZ in het "Parco Nazionale
d'Abruzzo" (Italië)

P-1886/02

Gerhard Schmid Grensbewakingseenheden E-1887/02

Konstantinos Hatzidakis Beroepsopleiding in Griekenland E-1888/02

John Cushnahan Intimidatie van verdedigers van de mensenrechten E-1889/02

Glyn Ford Regionale codering van DVD-spelers E-1890/02

Eluned Morgan Genetisch gemodificeerde organismen E-1891/02

Pierre Jonckheer Openluchtsteenkoolmijnen in het noorden van León
(streek van de Laciana-vallei, Spanje)

E-1892/02

Marjo Matikainen-Kallström Regionale steun en de uitbreiding E-1893/02

Marjo Matikainen-Kallström Jonge verkeersdoden in Finland E-1894/02

Marjo Matikainen-Kallström Windenergie en defensie E-1895/02

Piia-Noora Kauppi Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van
wetenschappelijke comités

E-1896/02

Brice Hortefeux Concurrentievermogen E-1897/02

Mario Borghezio Verzoek om een verslag over de omvang van de EU-steun
aan de belangrijkste herkomstlanden van illegale
immigranten

E-1898/02

Cristiana Muscardini Illegale handel in vlees van wilde dieren ("bushmeat
trade")

E-1899/02

Pietro-Paolo Mennea Wereldkampioenschap voetbal 2002 P-1900/02
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Theodorus Bouwman Stand van zaken aangaande de implementatie van
Richtlijn 2000/59/EG betreffende
havenontvangstfaciliteiten

P-1901/02

Ian Hudghton Vangst van niet-quotasoorten in de Noordzee P-1902/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Werkloosheid onder jongeren en jongerenbeleid. Geval
Griekenland

P-1903/02

Avril Doyle MOX-zending van Japan naar het Verenigd Koninkrijk P-1904/02

Graham Watson Overlast van storende en doordringende geluiden voor
hardhorenden

E-1905/02

Graham Watson Vereiste van 'settled status' voor studieleningen in het VK E-1906/02

Glenys Kinnock Immigratie E-1907/02

Fernando Fernández Martín Guinee-Bissau E-1908/02

Fernando Fernández Martín Guinee-Bissau E-1909/02

María Sornosa Martínez Duurzaam gebruik van water en golflinks E-1910/02

Esko Seppänen Uitkeringen aan Commissieleden E-1911/02

Robert Goebbels De facto monopolie van de FIFA en de UEFA E-1912/02

Maurizio Turco Euro - Verenigbaarheid van de wetgeving van
Vaticaanstad (VS) met het communautair recht

E-1913/02

Maurizio Turco Euro - Vaticaanstad (VS) en witwassen van illegaal geld E-1914/02

Dorette Corbey Invoering van de euro E-1915/02

Dorette Corbey Invoering van de euro E-1916/02

Ilda Figueiredo Achterstallige betaling van communautaire steun aan de
bananenproductie op Madeira

E-1917/02

Ilda Figueiredo Europahuizen E-1918/02

André Brie Niet-naleving van verschillende EU-richtlijnen en -
bepalingen in verband met de aanleg van een lucht-
bodem-schietterrein in Brandenburg

E-1919/02

Christopher Heaton-Harris Geschenken aan de Commissie E-1920/02

Christopher Heaton-Harris Kinderbescherming in de sport E-1921/02

Christopher Heaton-Harris Zwaarlijvigheid in Europa E-1922/02

Phillip Whitehead Door perslucht aangedreven stadsvoertuigen E-1923/02

María Sornosa Martínez en Rosa
Miguélez Ramos

Aanleg van de autosnelweg Puxeiros-Tui (Galicië) E-1924/02
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Guido Sacconi Gebruik van zuiveringsslib in de landbouw E-1925/02

Giorgio Celli Projecten voor de ontwikkeling van de skisport in
gebieden van communautair belang in Parco d'Abruzzo,
Italië

E-1926/02

Torben Lund Verbod op amalgaam en kwikzilver voor menselijk
gebruik

E-1927/02

Christopher Huhne Betaling van leveranciers en contractanten E-1928/02

Matti Wuori Zaak van de Russische journalist in militaire zaken
Grigory Pasko

E-1929/02

Françoise Grossetête Prijsverschil voor kranten E-1930/02

Astrid Lulling Voorontwerp van wet met het oog op de regulering van de
reclame voor en de verkoop en het verbruik van
alcoholische dranken in Spanje

E-1931/02

Alexander de Roo Oost-tracé van Rijksweg A73 Zuid E-1932/02

Dorette Corbey Functioneren van het systeem voor snelle
waarschuwingen in het geval van nitrofeenbesmetting

E-1933/02

Ilda Figueiredo Bilaterale akkoorden Europese Unie/Zwitserland E-1934/02

Ilda Figueiredo Afgifte Schengen-visa voor meervoudige binnenkomsten E-1935/02

Olivier Dupuis Georgië P-1936/02

Stavros Xarchakos Albanese Grieken E-1937/02

Colette Flesch Invoering van het .eu-topniveaudomein E-1938/02

Armando Cossutta Kosten van de hervorming van de Commissie E-1939/02

Roberta Angelilli Satellietagentschap in Rome P-1940/02

Christos Folias De Atheense metro P-1941/02

Jens-Peter Bonde Prostitutie als zelfstandig beroep E-1942/02

Werner Langen Subsidies van de Europese Unie voor Rijnland-Palts in de
periode van 1999 tot 2002

E-1943/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Jongerenwerkloosheid en jeugdbeleid. Het geval van
Griekenland

E-1944/02

Mihail Papayannakis Gevolgen voor de gezondheid van het gebruik van
mobiele telefoons

E-1945/02

Mihail Papayannakis Beheer van gevaarlijk industrieel afval E-1946/02

Mihail Papayannakis Gevallen van repressie van vakbondsbewegingen E-1947/02

John Cushnahan Beperking van bewegingsvrijheid E-1948/02
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Bernard Poignant Begunstigden van het EOGFL - Garantie E-1949/02

Mario Borghezio Eerbiediging van het recht op verdediging van Bretonse
voorvechters van autonomie

E-1950/02

Bart Staes en Alexander de Roo "Vergeten" pesticiden E-1951/02

Bernd Posselt EU-vlag P-1952/02

Glyn Ford Bewustzijn van Europees burgerschap E-1953/02

Glyn Ford Europees Jaar van Herdenking en Verzoening E-1954/02

Glyn Ford De betrekkingen tussen de EU en Japan E-1955/02

Glyn Ford KEDO E-1956/02

Glyn Ford Import van goederen in de EU E-1957/02

Nuala Ahern Definitie van duurzame kernenergie E-1958/02

Nuala Ahern Potentiële bijdrage aan proliferatie van kernwapens E-1959/02

Nuala Ahern Schone kernenergie E-1960/02

Nuala Ahern Beheer en verwijdering van radioactief afval E-1961/02

Nuala Ahern Beheer van nucleair afval E-1962/02

Nuala Ahern Deelname aan de coördinatie van nucleair onderzoek in de
EU

E-1963/02

Rosa Miguélez Ramos Problemen bij de steunverlening aan de Galicische
ringnetvissers voor biologisch bepaalde opschorting van
werkzaamheden

P-1964/02

Glyn Ford Visserijovereenkomst met de Comoren en de coelacant E-1965/02

Chris Davies Iberische lynx E-1966/02

Chris Davies Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag
afbrekende stoffen

E-1967/02

Chris Davies Nationaal Park Biebrza, Polen E-1968/02

Chris Davies Falun Gong E-1969/02

Chris Davies Verkoop en afzet van tabaksproducten E-1970/02

Chris Davies Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken E-1971/02

Patricia McKenna Rioolwaterzuiveringsinstallatie van Novelda-Monforte del
Cid, Autonome Regio Valencia

E-1972/02

Patricia McKenna Hogesnelheidstrein Madrid- Autonome Regio Valencia E-1973/02
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Camilo Nogueira Román Niet-naleving van communautaire wetgeving door de
Spaanse overheid in het geval van het radio-
officierencollectief in Galicië

E-1974/02

Ilda Figueiredo Top van Sevilla P-1975/02

Christos Folias Maximaal toegestane geluidssterkte in dancings E-1976/02

John Cushnahan Prijsverschillen E-1977/02

Olivier Dupuis Geval van Grigori Pasko E-1978/02

Roberta Angelilli Opvang van woonwagenbewoners in de Europese steden E-1979/02

Roberta Angelilli Ondergrondse parkeergarage op het Piazza Sempione in
Rome

E-1980/02

Roberta Angelilli Wachtlijsten in de gezondheidszorg in Rome en Italië E-1981/02

Jan Mulder Voedselveiligheid als barrière in de handel met Roemenië E-1982/02

Kathleen Van Brempt Milieu - doorzichtigheid - overzichtelijkheid - deelname
van het publiek - milieubeleid en wetgeving

E-1983/02

Christopher Heaton-Harris Financiering van de conventie P-1984/02

Paulo Casaca Onderzoek van de Europese Commissie naar het
suikerkartel

P-1985/02

Heidi Hautala Export van bestraalde kernsplijtstof naar Rusland P-1986/02

Carlos Lage Vrij verkeer van personen binnen de "Schengen-ruimte" P-1987/02

Stavros Xarchakos Gedragscode van de GESAC P-1988/02

Karl-Heinz Florenz Invoer van honden uit Spanje in Duitsland - leishmaniose E-1989/02

Stavros Xarchakos Kiesrecht voor niet-communautaire onderdanen E-1990/02

Michael Gahler en anderen De invoering van 'selectieve sancties' tegen bepaalde
leden van het regime-Mugabe

E-1991/02

Theresa Villiers Nieuwe EU-vlag E-1992/02

Manuel Medina Ortega Postverzendingen naar de Canarische eilanden E-1993/02

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Garanderen van de rechtsbescherming van boeren bij een
voortdurend veranderende landbouwwetgeving

E-1994/02

Mario Mauro Duurzaam en cultureel toerisme in Europa E-1995/02

Fernando Fernández Martín Mauritius E-1996/02

Fernando Fernández Martín Mauritius E-1997/02

Fernando Fernández Martín Micronesië E-1998/02

Fernando Fernández Martín Micronesië E-1999/02
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Fernando Fernández Martín Mozambique E-2000/02

Fernando Fernández Martín Mozambique E-2001/02

Fernando Fernández Martín Namibië E-2002/02

Fernando Fernández Martín Namibië E-2003/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2004/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2005/02

Fernando Fernández Martín Niger E-2006/02

Fernando Fernández Martín Niger E-2007/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2008/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2009/02

Patsy Sörensen Uitwijzen van Roemeense minderjarigen P-2010/02

Hans-Peter Martin Aantal en omvang van Raadsvergaderingen P-2011/02

Hiltrud Breyer Jodering E-2012/02

Hiltrud Breyer Financiën van het Griekse Ministerie van Landbouw E-2013/02

Eluned Morgan Structuurfondsen E-2014/02

Carlos Bautista Ojeda Ontwikkelingsplan voor Campo de Gibraltar E-2015/02

Roberta Angelilli Plaats van de zetels van de Europese agentschappen E-2016/02

Ieke van den Burg en Anne Van
Lancker

Toepassing van Verordening 1612/68 in het geval van
aanvullingen bij volledige werkloosheid van een
grensarbeider

E-2017/02

Erik Meijer Voortgezette belemmeringen van de scheepvaart over de
Donau als gevolg van de oorlog van 1999 in Servië

E-2018/02

Paulo Casaca Intrekking van verordening nr. 1275/94 van de Raad E-2019/02

Paulo Casaca Onderzoek naar de biermarkt in Portugal E-2020/02

Ilda Figueiredo Europese Top van Sevilla E-2021/02

Hiltrud Breyer Beperking van het aantal nachtvluchten op Duitse
luchthavens

E-2022/02

Hiltrud Breyer Verplichte milieueffectbeoordeling van vliegroutes E-2023/02

Elizabeth Lynne Erkenning van diploma's E-2024/02

María Sornosa Martínez Onregelmatigheden bij het programma LEADER+ in het
autonome gewest Valencia

E-2025/02

Cristiana Muscardini Toepassing van de HPV-test in de Europese Unie E-2026/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 25

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

Cristiana Muscardini Hulp aan hemofiliepatiëntjes uit de voormalige Sovjetunie E-2027/02

Camilo Nogueira Román Schandalige schending van de burger- en politieke rechten
en fysiek geweld tegen Portugese burgers op bevel van de
Spaanse regering

E-2028/02

Carlos Lage Vrij personenverkeer in het Schengen-gebied E-2029/02

Emilia Müller EU-programma JOP: aanvraag van de firma Hans Baier
(vervaardiging van schoudervullingen) betreffende
faciliteit 2 en 3

P-2030/02

Emilia Müller Overschrijding van de toegestane massa van reisbussen E-2031/02

Giovanni Pittella en Massimo
Carraro

Gelden voor onderzoek E-2032/02

Erik Meijer Overlast voor treinreizigers over de lange afstand als
gevolg van gescheiden systemen voor de verkoop van
treinkaartjes en voor reserveringen

E-2033/02

Erik Meijer Verkrijgbaarheid op spoorwegstations in alle lidstaten van
een Europees dienstregelingsboek voor
grensoverschrijdend en buitenlands treinverkeer

E-2034/02

Erik Meijer Het weigeren van reserveringen voor plaatsen in treinen
naar buitenlandse bestemmingen waarvoor de nationale
spoorwegmaatschappij geen kaartjes verkoopt

E-2035/02

Erik Meijer Beschuldiging aan prijsvechters in de luchtvaart dat zij
hun kosten beperken door het ontduiken van
veiligheidsmaatregelen

E-2036/02

Erik Meijer Sterke uitbreiding van de luchthaven van de Bulgaarse
hoofdstad Sofia nabij stadwijken en woonkernen en het
niet voldoen aan normale milieu-eisen

E-2037/02

Erik Meijer Europese financieringsbijdragen voor de omstreden
uitbreiding van de luchthaven van de Bulgaarse hoofdstad
Sofia nabij stadswijken en woonkernen

E-2038/02

Maurizio Turco Structuurfondsen: afsluiting van de operationele
programma's uit de periode voor 1993

P-2039/02

Christopher Huhne Veranderingen in financiële structuren P-2040/02

Alexandros Alavanos Staatssteun - partijdigheid bij de behandeling van
communautaire luchtvaartmaatschappij;

P-2041/02

Paul Rübig Middelen voor mobiliteit in het kader van het programma
Leonardo da Vinci voor personen die een
beroepsopleiding in een bedrijf volgen

E-2042/02
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en
Stavros Xarchakos

Toekenning van pensioenen in Griekenland E-2043/02

Elizabeth Lynne Problemen voor visueel gehandicapten bij het gebruik van
Microsoft Office XP

E-2044/02

Christopher Huhne Balansen E-2045/02

Christopher Huhne Douaneheffingen E-2046/02

Christopher Huhne Aardolie- en energie-intensiteit E-2047/02

Jaime Valdivielso de Cué Interne markt E-2048/02

Jaime Valdivielso de Cué Regionaal beleid E-2049/02

Olivier Dupuis Arrestatie Tibetanen in Nepal E-2050/02

Roberta Angelilli Vivisectie en dierenbescherming E-2051/02

Elly Plooij-van Gorsel Nieuwe licentieregeling Microsoft E-2052/02

Bert Doorn Onderzoek naar economische machtspositie Microsoft P-2053/02

Avril Doyle Tussentijdse evaluatie P-2054/02

Paulo Casaca Schending van het beginsel van machtenscheiding door de
Europese Commissie

P-2055/02

Charles Tannock Dierproeven voor cosmetische producten E-2056/02

Charles Tannock Uitbreiding E-2057/02

Charles Tannock Enron- en WorldCom-schandalen en de rol van
boekhoudingscontrolefirma's

E-2058/02

Charles Tannock Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
in het vooruitzicht van de uitbreiding

E-2059/02

Charles Tannock Gevangenisstraf in Tibet E-2060/02

Eluned Morgan Toezicht op levensmiddelen E-2061/02

Eluned Morgan Staatssteun E-2062/02

Pere Esteve Harmonisering van de rechtspraak over volkerenmoord,
misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden

E-2063/02

Erik Meijer Het misbruiken van websites en incassomethodes om
consumenten te verrassen met een zo hoog mogelijke
rekening voor telefoongebruik

E-2064/02

Olivier Dupuis Hongerstaking van Mr. Radhia Nasraoui P-2065/02

Mihail Papayannakis Ongelijke behandeling van Griekse burgers met niet-
vervulde militaire dienstplicht

P-2066/02
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Olivier Dupuis Zaak van Rebiya Kadeer uit Oost-Turkestan E-2067/02

Mark Watts Invoer van levende dieren uit Centraal- en Oost-Europese
landen

E-2068/02

Bob van den Bos en Lousewies van
der Laan

Toetredingsverdrag E-2069/02

Bob van den Bos en Lousewies van
der Laan

Toetredingsverdrag E-2070/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Europese regio van het jaar P-2071/02

Doris Pack Steun aan Duitse luchtvaartmaatschappijen E-2072/02

Daniela Raschhofer Verplichte nummerplaten voor fietsen in de hele EU E-2073/02

Roger Helmer Heerlijk recht in het VK E-2074/02

Geoffrey Van Orden Europese grenspolitie E-2075/02

Geoffrey Van Orden Europese grenspolitie E-2076/02

Philippe Herzog Handelwijze van de Commissie in verband met de
raadadviseurs ad personam

E-2077/02

Jan Mulder Uitgaven voor de medische controle van personeelsleden
die aan straling zijn blootgesteld

E-2078/02

Roberta Angelilli Afwijzing van de aanvraag van Rome voor financiële
steun van het programma Urban-II

P-2079/02

Elly Plooij-van Gorsel Discriminatie van de Europese beveiligingsbranche door
de nieuwe "Aviation and Transportation Security Act" in
de VS

P-2080/02

Christoph Konrad Benutting van kredieten voor doelstelling 2 in Nordrhein-
Westfalen

P-2081/02

Jonas Sjöstedt Beperking van het gebruik van cadmium, zaak C-314/99 P-2082/02

María Izquierdo Rojo Grote vertragingen bij de adoptie van kinderen in Andhra
Pradesh (India)

E-2083/02

María Izquierdo Rojo Grote vertragingen bij de adoptie van kinderen in Andhra
Pradesh (India)

E-2084/02

Enrique Barón Crespo Totaalplan voor aandacht voor diabetici E-2085/02

Enrique Barón Crespo Totaalplan voor aandacht voor diabetici E-2086/02

Bob van den Bos Slavernij E-2087/02

Bob van den Bos Slavernij E-2088/02
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Daniela Raschhofer Verenigbaarheid van de Benes-decreten, de amnestiewet
uit 1946 en de restitutiewet uit 1992 met de EU-wetgeving

P-2089/02

Ioannis Averoff Installatie van een waterkrachtcentrale op de Rona bij
Anilio (Metsovo) door de maatschappij "Lakmos
Energiaki N.V."

P-2090/02

Michl Ebner Alarmnummer in de EU E-2091/02

Michl Ebner Televerkoopcontracten: verschillende
herroepingstermijnen

E-2092/02

Alexandros Alavanos Mensenrechten in Algerije E-2093/02

Roger Helmer Communautaire financiering van Palestijns terrorisme E-2094/02

Michiel van Hulten en Diana
Wallis

Meervoudige kaderovereenkomsten voor vertaaldiensten E-2095/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Van de visvangst afhankelijke Europese regio's E-2096/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Criteria voor de classificatie van zeer sterk van de
visvangst afhankelijke regio's

E-2097/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicië, een zeer sterk van visvangst afhankelijke regio E-2098/02

Eija-Riitta Korhola Schenking van afgedankte beugschepen aan
ontwikkelingslanden

E-2099/02

Mario Borghezio Optreden van de Europese Unie voor de redding van de
Alpengletsjers

E-2100/02

Toine Manders Vetzucht E-2101/02

Paulo Casaca Portugese versie van het verordeningsvoorstel
COM(2001) 83 def. van 14.2.2001

E-2102/02

Paulo Casaca Voortbestaan van het "Ancien Régime" in de Portugese
taal

E-2103/02

Maurizio Turco Schendingen van de rechtsstaat en de democratie in Italië
- Artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag

P-2104/02

Gianni Vattimo Bevordering van het vegetarisme P-2105/02

Hubert Pirker Tijdelijke opvang van enkele Palestijnen door lidstaten
van de EU

E-2106/02

Alexandros Alavanos Goedkeuring van de EOGFL-rekeningen van het jaar
2001

E-2107/02

Alexandros Alavanos Stopzetting van het gesubsidieerd bedrijf "Tipopiitiria
Thebas"

E-2108/02

Stavros Xarchakos Aanwijzingen op internet voor de vervaardiging van
bommen

E-2109/02
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Ioannis Marinos Ontbrekende statistieken voor Griekenland E-2110/02

Jorge Hernández Mollar Een enkel Europees loket voor legale immigratie in de EU E-2111/02

Jorge Hernández Mollar Communautaire regeling van de activiteiten van
schoonheidscentra

E-2112/02

Jorge Hernández Mollar Digitale radio ten dienste van communautaire informatie
in de gehele Europese Unie

E-2113/02

Janelly Fourtou Toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van
Madrid

E-2114/02

Janelly Fourtou Regeling van het vervoer van overledenen E-2115/02

Lucio Manisco Nieuwe Italiaanse wetten voor het beheer van het
kunstpatrimonium

E-2116/02

Gary Titley Rechten van de mens in Hongarije P-2117/02

Dirk Sterckx Vaststelling van een maximumleeftijd voor aanwerving
van stewards bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen

P-2118/02

Luciano Caveri Identiteitscontroles op de luchthaven Malpensa P-2119/02

Michl Ebner en Emilia Müller Rechtstreekse steun voor landbouwbedrijven E-2120/02

Marjo Matikainen-Kallström en
Gordon Adam

Kerncentrale van Kozloduj E-2121/02

Ian Hudghton Visserij - Hague Preference-systeem E-2122/02

Ian Hudghton Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en
mogelijke juridische betwisting

E-2123/02

Ian Hudghton Toekomst van gemeenschappen die van visserij
afhankelijk zijn

E-2124/02

Chris Davies Aanleg van een weg op Donoussa E-2125/02

Chris Davies Allergie veroorzakende parfums E-2126/02

Chris Davies Hennepproducten E-2127/02

Chris Davies Economischeffectevaluatie voor de richtlijn inzake
voedingssupplementen

E-2128/02

Luciana Sbarbati Honing, bijen en systemische bestrijdingsmiddelen E-2129/02

Mario Borghezio Veilig vliegen - eenmaking van de luchtverkeerscontrole
in Europa

E-2130/02

Alexander de Roo Antenne in natuurgebied Akrotiri (Cyprus) E-2131/02

Bartho Pronk Arbeidsrichtlijn en vrijwilligers E-2132/02
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Bartho Pronk Leeftijdsdiscriminatie internationale
voetbalscheidsrechters

E-2133/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2134/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2135/02

Fernando Fernández Martín Haïti E-2136/02

Fernando Fernández Martín Haïti E-2137/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2138/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2139/02

Fernando Fernández Martín Kenia E-2140/02

Fernando Fernández Martín Kenia E-2141/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2142/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2143/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2144/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2145/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2146/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2147/02

Fernando Fernández Martín Madagaskar E-2148/02

Fernando Fernández Martín Madagaskar E-2149/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2150/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2151/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2152/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2153/02

Fernando Fernández Martín Marshall-eilanden E-2154/02

Fernando Fernández Martín Marshall-eilanden E-2155/02

Kathleen Van Brempt Voorstel richtlijn milieuaansprakelijkheid - Objectieve
aansprakelijkheid - artikel 9

P-2156/02

María Rodríguez Ramos Verwoesting van drie middeleeuwse watermolens met
EFRO-geld

P-2157/02

Mihail Papayannakis Mobilisatie E-2158/02

Alexandros Alavanos Vliegtuigongeluk in Zuid-Duitsland en
veiligheidsomstandigheden in het luchtruim

E-2159/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 31

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

Theresa Villiers De euro en het naar boven toe afronden van prijzen E-2160/02

Eurig Wyn Welzijn van dieren op veemarkten E-2161/02

Daniel Hannan Bijzonder vertegenwoordiger van de EU in Bosnië E-2162/02

Daniel Hannan ECB-reclamecampagne E-2163/02

Daniel Hannan Kromme bananen E-2164/02

Daniel Hannan Niet-betaalde werknemers E-2165/02

Rosa Miguélez Ramos Illegaal gebruik van drijfnetten E-2166/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ongevallen aan boord van communautaire vissersschapen E-2167/02

Laura González Álvarez Toepassing van richtlijn 1999/30/EG door de Spaanse
autoriteiten

E-2168/02

Jaime Valdivielso de Cué Uitbreiding E-2169/02

Marjo Matikainen-Kallström Tijdschema voor een verduidelijking van de definitie van
afval

E-2170/02

Paulo Casaca Concurrentie voor de landbouw op de Azoren als gevolg
van het POSEIMA-programma

E-2171/02

Paulo Casaca Naleving van het principe van boeking op jaarbasis E-2172/02

Michl Ebner Europese gehandicaptenkaart E-2173/02

Ian Hudghton Agromonetaire compensatie E-2174/02

Armando Cossutta Geplande verlaging van de steun voor citrusvruchten E-2175/02

Kathleen Van Brempt Richtlijnen - termijnen - omzetting in nationale wetgeving
- situatie België

E-2176/02

Erik Meijer De herziene Seveso-II-richtlijn en de wens van de
gemeente Rotterdam om veiligheidsmaatregelen voor
zeevervoer van vuurwerk te versoepelen

E-2177/02

Jan Wiersma Fraude met bankkaarten in Nederland E-2178/02

Camilo Nogueira Román Vooruitzichten voor de financiering van de uitvoering van
wetgevingsvoorstellen en acties uit het tweede pakket
voorstellen voor de hervorming van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

E-2179/02

Camilo Nogueira Román De bij de hervorming van het gemeenschappelijk
visserijbeleid vastgelegde prioriteiten

E-2180/02

Camilo Nogueira Román De conclusies van de Europese Raad van Sevilla: het
visumvoorschrift voor burgers uit derde landen die de EU
willen binnenreizen en de Latijns-Amerikaanse landen in
hun verhouding tot Spanje en Portugal

E-2181/02
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Freddy Blak Belangenconflict in DG Vervoer duurt voort P-2182/02

Minerva Malliori Nieuwe alcoholhoudende dranken en jongeren P-2183/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Wijziging van het cohesiebeleid waartoe in het kader van
Agenda 2000 in Berlijn werd besloten

P-2184/02

Michl Ebner Instelling van een luchtverkeerscontrolesysteem voor
geheel Europa

E-2185/02

Reinhard Rack Steun in het kader van het ISPA E-2186/02

Antonios Trakatellis Creatie van een nationaal marien park in de buurt van
Kimolos

E-2187/02

Richard Corbett Mensenrechten in Iran E-2188/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Herprogrammering van het FIOV E-2189/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Herprogrammering van het FIOV E-2190/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Wetenschappelijke studies over de gevolgen van de
industriële visserij voor de andere soorten visserij

E-2191/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale handel in vismeel in de EU E-2192/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Vismeelindustrie in de EU E-2193/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Industriële visserij voor de productie van vismeel E-2194/02

Marjo Matikainen-Kallström Verduidelijking van de definitie van afval E-2195/02

Marjo Matikainen-Kallström Toepassingsgebied van de arbeidstijdenrichtlijn E-2196/02

Kathleen Van Brempt GSM-blokkeringssystemen E-2197/02

Kathleen Van Brempt Voorstel richtlijn milieuaansprakelijkheid - gevolgen voor
KMO's

E-2198/02

Emilia Müller Italiaanse mobiele telefoon/telefoonkaart niet voor Duitse
staatsburgers - Vraag E-0808/02

P-2199/02

Richard Howitt Ontwijking van TUPE-regelgeving door de Duitse
mobiele telefoonmaatschappij "T-Mobile" in het
hoofdkwartier in Borehamwood, VK

P-2200/02

Ilda Figueiredo Niet-toepassing van Richtlijn 89/48/EEG E-2201/02

Avril Doyle Caroline Lee E-2202/02

Marco Cappato Vrijheid van meningsuiting en internet E-2203/02

Marco Cappato Vrijheid van meningsuiting en internet E-2204/02

Michael Cashman Prijsverschillen in de reissector P-2205/02

Walter Veltroni Omstandigheden waarin de armen van Nairobi leven P-2206/02
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Bill Newton Dunn Wrede behandeling van dieren op veemarkten in België P-2207/02

Christoph Konrad Concurrentieverstorende praktijken bij gewichtscontrole
van niet-Oostenrijkse touringcars in Oostenrijk

E-2208/02

Ian Hudghton BTW op veiligheidshelmen en caps in het VK P-2209/02

Giacomo Santini Toekenning ecopunten en toepassing "108%-clausule" P-2210/02

Joaquim Miranda Stabiliteits- en groeipact P-2211/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bescherming van de mensenrechten van migranten in
Griekenland

P-2212/02

Karin Junker Subsidiëring van de OXFAM-campagne "Make Trade
Fair"

E-2213/02

André Brie Europese culturele hoofdsteden - de nieuwe
selectiemethode

E-2214/02

Stavros Xarchakos en Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Vrouwenprostitutie E-2215/02

Ioannis Marinos Studie van de Commissie naar aardolievelden in de EU E-2216/02

Ioannis Marinos Oliepijpleidingen en economische voordelen E-2217/02

Caroline Jackson Naleving richtlijn 1999/13/EG over emissies van
oplosmiddelen

E-2218/02

Gary Titley Leeftijdsdiscriminatie E-2219/02

Nuala Ahern Een autoriteit voor het beheer van aansprakelijkheid E-2220/02

Nuala Ahern Veiligheidsinspecties van Euratom E-2221/02

Nuala Ahern De oproep van Commissaris de Loyola om nieuwe
kernreactoren in de EU te bouwen

E-2222/02

Nuala Ahern De Russische kernenergie E-2223/02

Nuala Ahern In stand houden en duurzaam beheer van bosecosystemen E-2224/02

Nuala Ahern De natuurlijke hulpbronnen in het stroomgebied van de
Congo-rivier

E-2225/02

Nuala Ahern Geld voor 2001 onder begrotingspost B7-6200, bossen en
milieu

E-2226/02

Nuala Ahern Gelden voor INP's en IRP's in Centraal-Afrika E-2227/02

Nuala Ahern De EU-bijdrage aan het in stand houden van ecosystemen
in Centraal-Afrika

E-2228/02

Charles Tannock Hervorming GLB en uitbreiding E-2229/02

Charles Tannock Zeeroverij, terrorisme en het identificeren van schepen E-2230/02
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Charles Tannock Regels voor het verlenen en intrekken van overheidssteun,
speciaal i.v.m. Mecklenburger Metallguss

E-2231/02

Charles Tannock De prijzen van CD's in Europa E-2232/02

Sebastiano Musumeci Politieke crisis op Madagaskar E-2233/02

Ria Oomen-Ruijten Afstemming studiefinanciering voor grensarbeiders E-2234/02

Gabriele Stauner Door de juridische dienst van de Commissie verleende
opdrachten

E-2235/02

Gabriele Stauner Door de Commissie aan audit-firma's verleende
opdrachten

E-2236/02

Alexandros Alavanos Tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/70/EG door
Griekenland

P-2237/02

Patricia McKenna Moorden in de Democratische Republiek Congo P-2238/02

Rainer Wieland Uitvoerdocumenten in nationale taal P-2239/02

María Valenciano Martínez-Orozco Hoe staat het met klacht 2000/4187 P-2240/02

Torben Lund Financiering van milieukeuren via heffing op chemicaliën E-2241/02

James Nicholson Onderdrukking van Noordkoreaanse vluchtelingen E-2242/02

James Nicholson Veiligheidssituatie op de Molukken E-2243/02

Phillip Whitehead Dierenbescherming op markten E-2244/02

Caroline Jackson Vergoedingenstelsel voor tandheelkundige klinieken in
het Verenigd Koninkrijk

E-2245/02

Glenys Kinnock Soedan E-2246/02

Alexander de Roo Conformiteit van door de EU gesteunde
infrastructuurprojecten met de bepalingen van de EG-
milieuwetgeving - de geplande autoweg D 8 in de
Tsjechische Republiek

E-2247/02

Pedro Marset Campos Bouw van een waterkrachtcentrale op Indiaans gebied in
Chili

E-2248/02

Pedro Marset Campos Bouw van een waterkrachtcentrale op Indiaans gebied in
Chili

E-2249/02

Robert Goebbels Globale richtsnoeren voor het economisch beleid - het
geval Luxemburg

E-2250/02

Ria Oomen-Ruijten Whiplash-letsel E-2251/02

Ilda Figueiredo Communautaire steun E-2252/02

Helena Torres Marques Verdeling van bankbiljetten door de geldautomaten in de
eurozone

P-2253/02
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Marianne Eriksson Mensenrechten in de Westelijke Sahara P-2254/02

Carlos Bautista Ojeda Steun voor kurkproductie in de EU P-2255/02

María Sornosa Martínez Steun voor zonne-energie in Spanje E-2256/02

María Sornosa Martínez Het toenemen van illegale lozingen op de Segura-rivier en
het verslechteren van het milieu

E-2257/02

María Sornosa Martínez Ernstige beheersproblemen en milieuproblemen aan de
mediterrane kust (Spanje)

E-2258/02

María Sornosa Martínez Een fokkerij van apen als proefdieren in Camarles
(Tarragona)

E-2259/02

María Sornosa Martínez Toename van de door de installatie voor de verwerking
van huisvuil van Fervasa in Aldaia en Quart de Poblet
veroorzaakte milieuvervuiling

P-2260/02

Ari Vatanen Leasing van voertuigen - betekent zaak C-451/99 dat ook
Finland slechts motorrijtuigenbelasting mag heffen voor
de periode van leasing?

P-2261/02

Anne Jensen Openbare aanbesteding van orgels in de EU E-2262/02

Michl Ebner Uniforme definitie van geïntegreerde landbouw E-2263/02

Michl Ebner Gegevens over het aantal jachtopzieners en de toestand op
dat gebied

E-2264/02

Michl Ebner Harmonisatie van het beroep van jachtopziener E-2265/02

Rainer Wieland Toegestane asbelasting voor voertuigen E-2266/02

Astrid Lulling Maltese wijn en toetredingsonderhandelingen E-2267/02

Christopher Heaton-Harris Europese openbare aanklager en uitbreiding E-2268/02

Frédérique Ries Europese financiering voor steden die kandidaat zijn voor
de status van "culturele hoofdstad"

E-2269/02

Caroline Lucas FAO-document over verantwoorde landbouwpraktijken E-2270/02

Charles Tannock Kosten van bankovermakingen E-2271/02

Pere Esteve Niet-naleving door de Raad van de termijnen voor
beantwoording van prioritaire vragen

E-2272/02

María Valenciano Martínez-Orozco Behandeling klacht 2000/5137 E-2273/02

Armando Cossutta Tekortschietend financieel-administratief beheer van het
project LIFE99/NAT/IT/6254 - Treviso

E-2274/02

Kathleen Van Brempt Voedingsallergieën bij baby's en peuters E-2275/02

Kathleen Van Brempt Europese verkeerscontroles E-2276/02



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN36

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

Kathleen Van Brempt Herinschrijving gestolen voertuigen E-2277/02

Rosemarie Müller Ondersteuning van jumelages - criteria voor toelating P-2278/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Wijziging Spaanse wet inkomstenbelasting natuurlijke
personen

P-2279/02

Emilia Müller Versoepeling van het verbod op de vervoedering van
diermeel

E-2280/02

Jannis Sakellariou Toelatingsstop KVB in de regio München - Griekse
psychotherapeuten

E-2281/02

Bernd Lange Tanken van auto's met een gasinstallatie binnen de EU E-2282/02

Bernd Lange Reizigersverkeer aan de grens met Gibraltar E-2283/02

Stavros Xarchakos en Giorgos
Dimitrakopoulos

Gegevens van Europol E-2284/02

Antonios Trakatellis Weigering betaling overuren en gevolgen van de
kortingen bij nooddiensten voor de zorgverstrekking aan
de burgers en de gezondheid van de artsen

E-2285/02

Alexandros Alavanos Monumentenbescherming en bouw van een
waterkrachtcentrale in de Arachthos

E-2286/02

Imelda Read Tabaksreclame E-2287/02

Geoffrey Van Orden Verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004 E-2288/02

Geoffrey Van Orden Verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004 E-2289/02

Elizabeth Lynne Voorwaarden voor de opvang van asielzoekers in het
Verenigd Koninkrijk

E-2290/02

Richard Corbett Toepassing van de beginselen van de rechtsstaat in
Oostenrijk

E-2291/02

Richard Corbett Toepassing van de beginselen van de rechtsstaat in
Oostenrijk

E-2292/02

Ian Hudghton Welzijn van dieren tijdens vervoer en wenselijkheid van
plaatselijk slachthuis op Schotse Western Isles

E-2293/02

Patricia McKenna Financiering van de Via Baltica-snelweg in Polen E-2294/02

Avril Doyle Geneesmiddelen voor menselijk gebruik E-2295/02

Erik Meijer Invoerverbod voor kaarsen die door hun met lood
behandelde lont een gevaar voor de gezondheid vormen,
met name voor kinderen en mensen met een laag inkomen

E-2296/02

Isidoro Sánchez García Herziening Witboek vervoer in 2004 E-2297/02
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Laura González Álvarez Vergruizingsinstallatie in het industriegebied van
Entrevías (Tarragona-Spanje)

E-2298/02

Maurizio Turco Toelichtingen bij het antwoord op schriftelijke vraag E-
1187/02 betreffende mogelijke implicatie van het
Vaticaan in landbouwfraude

E-2299/02

Guido Bodrato Vrij verkeer van personen en legitimatiebewijzen E-2300/02

Guido Bodrato Vrij verkeer van personen en verblijfskaart E-2301/02

Erik Meijer Voortgezette lozingen van scheepsafval en
ladingsrestanten in zee als gevolg van geringe controle en
onvoldoende vervolging van overtreders

E-2302/02

Erik Meijer Monsterfusie tussen de twee grootste Duitse
energiebedrijven met het doel om daarmee gemakkelijker
de energiemarkt in andere EU-lidstaten te kunnen
veroveren

E-2303/02

Erik Meijer Bestrijding van de aanwezigheid van kankerverwekkend
acrylamide in friet, chips en ander door bakken of
roosteren verhit voedsel

E-2304/02

Christopher Heaton-Harris Bevordering van de gezondheid P-2305/02

Phillip Whitehead Herziening farmaceutische regelgeving en generieke
geneesmiddelen

E-2306/02

Erika Mann Verplicht bewaren van gegevens E-2307/02

Erika Mann Verplicht bewaren van gegevens E-2308/02

Chris Davies Milieuonderwijs E-2309/02

Patricia McKenna Ontbreken van regel- en wetgeving in Ierland inzake
wilde dieren en circussen

E-2310/02

Maurizio Turco Stappen van de EU tegen het initiatief "EU-StudentVote"
vanwege het onrechtmatige gebruik van het embleem van
de Europese Unie

E-2311/02

Ria Oomen-Ruijten Gevaar van legionellabesmetting voor toeristen E-2312/02

Edward McMillan-Scott Sluiting van steenkoolwinningsgebied Selby P-2313/02

Françoise Grossetête Huwelijks- en familierechtelijke situatie bij huwelijk
tussen twee communautaire onderdanen van verschillende
nationaliteit

P-2314/02

Ole Krarup Rechtsgrondslag voor kaderbesluit betreffende
racismebestrijding

E-2315/02

Ole Krarup Rechtsgrondslag voor kaderbesluit betreffende
racismebestrijding

E-2316/02
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Ole Krarup Kaderbesluiten en keuzevrijheid E-2317/02

Ole Krarup Kaderbesluiten en keuzevrijheid E-2318/02

Paul Rübig EU-conforme toepassing van het nationale
mededingingsrecht in Slowakije

E-2319/02

Feleknas Uca Accreditatie van journalisten op de EU-top van Sevilla E-2320/02

Stavros Xarchakos en Ioannis
Marinos

Rapport van de Raad van Europa over corruptie in het
Griekse openbaar bestuur

E-2321/02

Nirj Deva Financiering van de Europese Beweging E-2322/02

Michel Hansenne Betrekken van gehandicapten bij
armoedebestrijdingsmaatregelen

E-2323/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Verdeling van de vangstmogelijkheden in de
communautaire wateren over de lidstaten

E-2324/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Gelijke toegang tot de visbestanden voor alle lidstaten E-2325/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Communautaire bevoegdheid inzake
instandhoudingsmaatregelen

E-2326/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regionale raden voor advies E-2327/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bevoegdheden van de Commissie in het kader van de
hervorming van het GVB

E-2328/02

Laura González Álvarez Schending van de mensenrechten in de Islamitische
Republiek Iran

E-2329/02

Cristiana Muscardini Antwoord op mondelinge vraag E-1474/02 - Richtlijn
diensten op het gebied van beleggingen

E-2330/02

Dorette Corbey BSE-risico van geïnjecteerde kipfilet E-2331/02

William Abitbol Zelfbeschikking P-2332/02

Markus Ferber Kaderovereenkomst van de WHO inzake terugdringing
van het tabaksgebruik

E-2333/02

Bob van den Bos en Nelly Maes Landmijnen E-2334/02

David Bowe Ontmanteling van de Russische kernvloot E-2335/02

David Bowe Petroleumcoke als brandstof in grote
verbrandingsinstallaties

E-2336/02

Glyn Ford Circusdieren E-2337/02

Herbert Bösch Zwakke punten in de financiële controle en de
boekhouding van de Commissie

P-2338/02

Hartmut Nassauer Plaatsing van de politie onder de militaire rechtspraak in
de Slowaakse Republiek

P-2339/02
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Antonios Trakatellis Slecht beheer van communautaire kredieten in de
milieusector in Griekenland en schending van het
eigendomsrecht in projecten van het netwerk Natura 2000

P-2340/02

Antonios Trakatellis Communautaire financiering van projecten in de
milieusector in Griekenland en in het kader van het
netwerk Natura 2000

E-2341/02

Jean-Claude Martinez Thermische plasma's P-2342/02

Joan Colom i Naval Plattelandsontwikkeling in Catalonië 2000-2006 P-2343/02

Jillian Evans Ongevraagde post E-2344/02

Benedetto Della Vedova Gebruik van kredieten van het Europees Sociaal Fonds
voor het Edunet-project

E-2345/02

Renato Brunetta Galileo-project E-2346/02

Ria Oomen-Ruijten Vinyl 2010 - De Vrijwillige Verbintenis van de Europese
PVC-industrie

E-2347/02

Bastiaan Belder Activiteiten van de Laskar Jihad in Papoea P-2348/02

Alexandros Alavanos Bescherming van de waterbiotoop van Schinia E-2349/02

Alexandros Alavanos Kinderen met een meervoudige handicap E-2350/02

Juan Naranjo Escobar Europees immigratiebeleid E-2351/02

Juan Naranjo Escobar Het Britse en het Europese drugsbeleid E-2352/02

Juan Naranjo Escobar Lokale dimensie van de Europese
werkgelegenheidsstrategie

E-2353/02

Michiel van Hulten Europese landbouwsteun aan het Nederlands koninklijk
huis

E-2354/02

Ieke van den Burg Uitsluiting ziektenkostenverzekering in België -
"residentenstelsel"

E-2355/02

Marie Isler Béguin en anderen Voorlichtingsbeleid van de EU in de Oost-Europese
republieken

E-2356/02

Marie Isler Béguin en anderen Voorlichtingsbeleid van de EU in de Oost-Europese
republieken

E-2357/02

Charles Tannock Koreaanse subsidies voor de scheepsbouw en het verzuim
van de Commissie om deze kwestie aan de WTO voor te
leggen

E-2358/02

Charles Tannock Weigering van de Commissie om naar aanleiding van de
Zuid-Koreaanse scheepsbouwsubsidies een klacht in te
dienen bij de WTO, tenzij de Raad eerst instemt met haar
voorstel om ook subsidies te verstrekken

E-2359/02
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Charles Tannock Veiligheid in de lucht naar aanleiding van de ramp van
Überlingen

E-2360/02

Bartho Pronk Gelijke behandeling inwoners nieuwe Duitse deelstaten E-2361/02

Charles Tannock Verenigbaarheid van de voorstellen van de Britse regering
voor de ondergrondse in Londen en de EU -voorschriften
inzake openbare inschrijvingen en overheidssubsidies

P-2362/02

Karin Riis-Jørgensen Aanvullende vraag i.v.m. de EU-regeling voor
douanepreferenties (H-0453/02)

P-2363/02

Monica Frassoni Nieuwe Italiaanse wetgeving inzake afvalstoffen P-2364/02

Mark Watts Het afslachten van zeehondenbaby's in de Witte Zee P-2365/02

Ioannis Souladakis Dalende oplagecijfers van dagbladen E-2366/02

Ioannis Souladakis Illegale verhogingen van verzekeringspremies E-2367/02

Richard Corbett Samenwerking op het gebied van Open Source Software E-2368/02

Chris Davies Richtlijn 1999/74/EG over de bescherming van leghennen E-2369/02

Glyn Ford GATS E-2370/02

Glyn Ford GATS E-2371/02

Glyn Ford GATS E-2372/02

Glyn Ford GATS E-2373/02

Glyn Ford GATS E-2374/02

Glyn Ford GATS E-2375/02

Glyn Ford GATS E-2376/02

Glyn Ford GATS E-2377/02

Glyn Ford GATS E-2378/02

Glyn Ford Doodstraf E-2379/02

Glyn Ford Doodstraf E-2380/02

Geoffrey Van Orden Behandeling van asielzoekers in de EU E-2381/02

Geoffrey Van Orden Behandeling van asielzoekers in de EU E-2382/02

Charles Tannock CD-piraterij E-2383/02

Charles Tannock Voorwaarden in verband met de toepassing van een
Europees aanhoudingsbevel

E-2384/02

Brice Hortefeux Afluistersysteem Echelon E-2385/02
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Brice Hortefeux Gevaren van directe reclame voor sommige
geneesmiddelen

E-2386/02

Antonio Tajani Schennis van joodse graven op de begraafplaats Verano in
Rome

E-2387/02

Antonio Tajani Schennis van joodse graven op de begraafplaats Verano in
Rome

E-2388/02

Kathleen Van Brempt CT-scans bij kinderen E-2389/02

Kathleen Van Brempt Onderzoek naar bejaarde autochauffeurs E-2390/02

Kathleen Van Brempt Europese middelen voor België en de stad Antwerpen E-2391/02

Kathleen Van Brempt Ftalaten in cosmeticaproducten E-2392/02

Jules Maaten Europees beleid financiering weesgeneesmiddelen E-2393/02

Ria Oomen-Ruijten MPA-hormoonschandaal E-2394/02

Hiltrud Breyer Controle op illegaal bestraalde, ongeëtiketteerde
voedselproducten door de lidstaten

P-2395/02

Glyn Ford Samenwerking met de Iraanse autoriteiten bij de
bestrijdingvan drugssmokkel

E-2396/02

Richard Corbett Sluiting van de kolenmijnen van Selby en gebruik van de
structuurfondsen van de EU

E-2397/02

David Bowe Neurowetenschap E-2398/02

David Bowe Wetgeving tot verbod van de verkoop van luchtwapens
aan jongeren beneden de 18

E-2399/02

Antonio Tajani Verkeerde en schadelijke informatie over de kust bij
Rome op een Duitse internetsite voor toerisme

E-2400/02

Antonio Tajani Verkeerde en schadelijke informatie over de kust bij
Rome op een Duitse internetsite voor toerisme

E-2401/02

Armin Laschet Rechtstreekse begrotingssteun ten bedrage van 10 miljoen
euro per maand aan de Palestijnse autoriteit

P-2402/02

Wolfgang Ilgenfritz Richtlijn witwassen van geld P-2403/02

Karl-Heinz Florenz Invoer van aanstekers uit China in de EU E-2404/02

Jean Lambert Traceerbaarheid GMO's in ingevoerde goederen E-2405/02

Jean Lambert Verbanning van dertien Palestijnse militanten van de
westelijke Jordaanoever

E-2406/02

Charles Tannock Schendingen van de mensenrechten in Guatemala E-2407/02

Charles Tannock Voorwaarden verbonden aan toepassing van het Europese
arrestatiebevel

E-2408/02
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Bob van den Bos Sudan E-2409/02

Bob van den Bos Vredesakkoord Congo-Rwanda E-2410/02

Margrietus van den Berg Ondermijning positie Internationaal Strafhof in Den Haag
door VS

P-2411/02

Mario Borghezio Ontmoeting van Belgisch minister van Buitenlandse
Zaken Louis Michel met de Iraakse regering

E-2412/02

Michiel van Hulten Nadere vragen over de aan koningin Beatrix verstrekte
landbouwsubsidie

E-2413/02

Michiel van Hulten Wetsvoorstel Amerikaans Congres over bestrijding
ruildiensten op internet (Kazaa e.d.)

E-2414/02
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VRAGENUUR  (B5-0253/02) 2 en 3 juli 2002

36 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Mihail PAPAYANNAKIS Wetsontwerp betreffende massamedia in Turkije H-0356/02

Alexandros ALAVANOS Ondermijning van in Nice genomen besluiten met betrekking
tot het Europees leger

H-0365/02

Olivier DUPUIS Georgië H-0371/02

Liam HYLAND WTO en invoer uit de armste landen van de wereld H-0379/02

Dirk STERCKX Ontoereikendheid van de "aardbei-verordening" in geval van
ernstige belemmering van het vrij verkeer van goederen

H-0384/02

Marit PAULSEN Industriële visserij en het verbod op het gebruik van
verwerkte dierlijke eiwitten

H-0389/02

Cecilia MALMSTRÖM Maatregelen tegen de Cubaanse regering en steun aan de
democratische beweging

H-0396/02

Lennart SACRÉDEUS Bijzondere VN-zitting over kinderen H-0399/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Proces tegen democratische oppositieleiders in Equatoriaal
Guinee

H-0402/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Detentie van leiders van de politieke oppositie in Equatoriaal
Guinee

H-0407/02

Bill NEWTON DUNN Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen H-0405/02

Bernd POSSELT De Loya Jirga en de toekomst van Afghanistan H-0408/02

Luigi VINCI PKK en lijst van terroristische organisaties en personen H-0412/02

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Europese Unie, PKK en Turkije H-0414/02

Fausto BERTINOTTI Turkije, PKK, KADEK en de lijst van terroristische
organisaties en personen

H-0416/02

Luisa MORGANTINI Turkije, KADEK en de lijst van terroristische organisaties en
personen

H-0421/02
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Feleknas UCA Koerdische Arbeiderspartij op Europese lijst van
terroristische organisaties

H-0428/02

Matti WUORI Vredesproces in Turkije H-0457/02

Eurig WYN Vredesproces in Turkije H-0463/02

Nelly MAES Vredesproces in Turkije H-0477/02

Alain LIPIETZ Vredesproces in Turkije H-0478/02

Koldo GOROSTIAGA
ATXALANDABASO

Politieke dialoog in Turkije H-0479/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Pogingen om politieke overtuigingen strafbaar te stellen in
Slowakije

H-0420/02

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Maatregelen voor het veiligstellen van de rechtszekerheid H-0487/02

Marit PAULSEN Concentratie in de levensmiddelenbranche H-0493/02

Brian CROWLEY De euro en transactiekosten H-0500/02

Bernd POSSELT Afspraak met Tsjechië over traditionele bereidingswijzen H-0513/02

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

de Heer LAMY

Lennart SACRÉDEUS Staalheffingen en werkgelegenheid in Europa H-0496/02

Margrietus van den BERG De TRIPS-overeenkomst en toegang tot geneesmiddelen H-0508/02

Mevrouw WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Team van het DG Milieu van de Commissie in Griekenland H-0469/02

Nuala AHERN Tritium-metingen voor de kust van Wales H-0482/02
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De Heer FISCHLER

Carlos BAUTISTA OJEDA "Pescaíto frito" (gefrituurde vis) H-0471/02

John McCARTIN Nieuwe visserijcapaciteit via de Ierse vloot H-0474/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Deense visvangst voor de productie van vismeel en de
visbestanden in de communautaire zeeën

H-0476/02

María IZQUIERDO ROJO Tabaksteelt H-0497/02

Caroline JACKSON De "Atlantic Dawn" en de visserij in Mauritaanse wateren H-0505/02

________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
JULI 2002

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 53 23 28 3 2 0 0 de heer HAARDER

Commissie 33 13 20 8 0 0 0
de heer VITORINO
de heer BOLKESTEIN
de heer LAMY
mevrouw WALLSTRÖM
de heer FISCHLER

Totaal 86 36 48 11 2 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI en Gianni VATTIMO

Erkenning van gewetensbezwaar tegen proeven met
dieren in de Europese Unie

17.04.2002 17.07.2002 53

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS De onafhankelijkheid van de media 17.04.2002 17.07.2002 9

08/2002 317.807 Fernando FERNÁNDEZ MARTIN De aanhoudende toevloed van illegale immigranten en
vluchtelingen in de Europese Unie

24.04.2002 24.07.2002 10

09/2002 319.290 Marie Anne ISLER BÉGUIN,  Yves
PIÉTRASANTA, Marialiese
FLEMMING en Myrsini ZORBA

Een Europese leseenheid voor milieubewuste
opvoeding op school

23.05.2002 23.08.2002 20

                                                     
1 Situatie op 04.07.2002
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Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Ingediend Vervallen Hand-
tekeningen

10/2002 320.179 Mario BORGHEZIO De uitroeping van 9 november  tot "Dag van de
vrijheid en onafhankelijkheid van de Europese
volkeren"

12.06.2002 12.09.2002 5

11/2002 321.150 Glyn FORD over schending van de mensenrechten bij de World
Cup

03.07.2002 03.10.2002 3
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

CORBETT
(PSE)

Statuut van de ambtenaren en andere
personeelsleden van de EG

AFCO (A) 16.07.02 C5-0262/02

BOURLANGES
(PPE-DE)

Hiërarchie van de normen AFCO (P) 15.07.02

DAUL
(PPE-DE)

Organisaties van deelnemers aan de
olijven- en olijfoliemarkt

AGRI (P) 10.07.02 C5-0353/02

DAUL
(PPE-DE)

Tussentijdse herziening van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
(Mid-Term Review)

AGRI (P) 11.07.02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Menselijke weefsels en cellen BUDG (A) 18.07.02 C5-0302/02

DELL'ALBA
(NI)

Statuut van de ambtenaren en andere
personeelsleden van de EG

CONT (A) 09.07.02 C5-0262/02

MULDER
(ELDR)

De financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
(wijziging van Verordening (EG) nr.
1258/1999)

CONT (P) 09.07.02 C5-0358/02

PSE-Fraktie Geconsolideerde jaarrekeningen ECON (A) 26.08.02 C5-0233/02

SBARBATI
(ELDR)

Rol van de regio's in de Europese
eenwording

EMPL (A) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Strategie van de Commissie voor de
conferentie in New Delhi over
klimaatverandering (Mondelinge vraag
aan de Commissie)

ENVI (P) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Strategie van de Raad voor de conferentie
in New Delhi over klimaatverandering
(Mondelinge vraag aan de Raad)

ENVI (P) 09.07.02

PPE-DE-Fraktie Menselijke weefsels en cellen ENVI (P) 10.07.02 C5-0302/02



COMMISSIES 51

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

SWIEBEL
(PSE)

De impact van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie en de
toekomstige status ervan

FEMM (A) 10.07.02

T. MANN
(PPE-DE)

Evaluatie van de eerste vijf jaar van de
Europese werkgelegenheidsstrategie

FEMM (A) 10.07.02

VERTS/ALE-
Fraktie

Werkgelegenheid: vaardigheden en
mobiliteit, actieplan

FEMM (A) 10.07.02 C5-0287/02

PPE-DE-Fraktie Rol van de regio's in de Europese
eenwording

FEMM (A) 10.07.02

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Menselijke weefsels en cellen JURI (A) 11.07.02 C5-0302/02

GARGANI
(PPE-DE)

De impact van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie en de
toekomstige status ervan

JURI (A) 11.07.02

Malcom
HARBOUR en
Manuel MEDINA
ORTEGA

Statuut van de ambtenaren en andere
personeelsleden van de EG

JURI (P) 11.07.02 C5-0262/02

COELHO
(PPE-DE)

Terrorisme: nieuwe taken in het
Schengeninformatiesysteem SIS II.
Initiatief Spanje

LIBE (P) 09.07.02 C5-0316/02
C5-0317/02

GALEOTE
QUECEDO
(PPE-DE)

Bestrijding van het terrorisme: evaluatie
van de rechtsregels/politiële
samenwerking (Spaans initiatief)

LIBE (P) 09.07.02 C5-0281/02
C5-0319/02

KARAMANOU
(PSE)

Schengen: afgifte van visa aan de grens,
inclusief aan zeelieden. Initiatief Spanje

LIBE (P) 09.07.02 C5-0289/02

WATSON
(ELDR)

Overeenkomst EG/China SAR Hong
Kong: overname van personen die zonder
vergunning op het grondgebied verblijven

LIBE (P) 09.07.02 C5-0263/02

PSE-Fraktie Europol: statuut personeel, directeurs en
adjunct-directeurs. Initiatief België,
Nederland en Luxemburg

LIBE (P) 09.07.02 C5-0293/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Visserij: structurele maatregelen,
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden
(wijz. verord. 2792/1999/EG)

PECH (P) 03.07.02 C5-0314/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Vissersvaartuigen: spoedmaatregelen
voor de sloop

PECH (P) 03.07.02 C5-0315/02

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Verordening betreffende de statistiek van
het vervoer per spoor

RETT (P) 10.07.02 C5-0052/01
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Commissie van de Europese Gemeenschappen: Artikel 299, lid 2 -
Tenuitvoerlegging van de strategie voor de duurzame ontwikkeling
van de ultraperifere regio's - Balans van de geboekte vooruitgang en
werkprogramma, met indicatief tijdschema

RETT SEC (02) 692
def.

Verslag van de Commissie bij de toepassing van de richtlijn inzake
de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn
opgedane ervaring en bereikte convergentie

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 212
def.

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad: Verslag over de uitvoering van Beschikking 1999/51/EG
van de Raad van 21 december 1998 inzake de bevordering van
Europese trajecten in alternerende beroepsopleidingen, waaronder
begrepen het leerlingwezen

CULT
EMPL

COM (02) 214
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing gedurende de jaren
1996 t/m 1999 van Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 7
december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van
goederen tussen lidstaten

RETT COM (02) 215
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de
lidstaten van de Europese Unie

LIBE COM (02) 233
def.

Verslag van de Commissie aan de Begrotingsautoriteit over de stand
van de algemene-begrotingsgaranties op 30 juni 2001

BUDG COM (02) 237
def.

Mededeling van de Commissie: Een ontwerp voor de Europese Unie AFET
BUDG
ECON
JURI

TOUT
LIBE
ITRE
AFCO

COM (02) 247
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie over de actieplannen voor bestuurlijke
en gerechtelijke capaciteit en de monitoring van toezeggingen van de
landen waarmee toetredingsonderhandelingen worden gevoerd

TOUT
AFET

COM (02) 256
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de toepassing van Richtlijn 94/80/EG betreffende het actieve en
passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen

JURI COM (02) 260
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Halfjaarlijkse bijwerking van het Scorebord van de
vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte
van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de Europese Unie
(1e halfjaar 2002)

JURI
LIBE

COM (02) 261
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Productiviteit: de sleutel tot het concurrentievermogen
van de Europese economieën en ondernemingen

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 262
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
eEurope 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen - Een met
het oog op de Europese Raad van Sevilla van 21 en 22 juni 2002 in te
dienen actieplan

CULT
ITRE

COM (02) 263
def.

Mededeling van de Commissie: Een nieuw type bureau voor het
beheer van ondersteunende en administratieve taken bij de Europese
Commissie

BUDG
CONT

COM (02) 264
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Zesde voortgangsverslag over het Actieplan voor financiële diensten

JURI
ECON

COM (02) 267
def.

Mededeling van de Commissie: Europese governance: Een betere
wetgeving

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 275
def.

Mededeling van de Commissie over effectbeoordeling AFCO
BUDG
CONT
TOUT
JURI

COM (02) 276
def.

Mededeling van de Commissie: Raadplegingsdocument : Naar een
krachtiger cultuur van raadpleging en dialoog - Voorstel inzake
algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de
betrokken partijen door de Commissie

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 277
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie: Actieplan - vereenvoudiging en
verbetering van de regelgeving

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 278
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad: De Europese uitbreiding
toegelicht

CULT
AFET

COM (02) 281
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad over het gebruik van Internet
bij de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen instellingen
voor voortgezet onderwijs in Europa

ITRE
CULT

COM (02) 283
def.

Verslag van de Commissie over de voor de periode 1996-2000
bereikte resultaten van de uitvoering van Aanbeveling 98/480/EG van
de Commissie van 22 juli 1998 voor goede milieupraktijken op het
gebied van huishoudelijke wasmiddelen

ITRE
ENVI

COM (02) 287
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad:
Europees Bureau voor wederopbouw - Jaarverslag 2001

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 288
def.

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende het Financieel
Reglement van toepassing op het 9e Europees Ontwikkelingsfonds

BUDG
DEVE
CONT

COM (02) 290
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad: Toetsing van de vorderingen
bij de samenwerking met autochtone bevolkingsgroepen

DEVE
ENVI
AFET

COM (02) 291
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Naar de volledige uitrol van het mobiel communicatiesysteem van de
derde generatie

ITRE COM (02) 301
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Civiele bescherming - Voortgang bij de tenuitvoerlegging
van het programma voor de paraatheid in geval van eventuele
noodsituaties

ITRE
ENVI

COM (02) 302
def.

Aanbeveling van de Raad Aanbeveling van de Raad inzake de
preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding
van het tabaksgebruik

CULT
JURI
ENVI

COM (02) 303
def.

Verslag van de Commissie: Jaarverslag van de Commissie over de
stand en het beheer van het Garantiefonds in het begrotingsjaar 2001

CONT
BUDG

COM (02) 305
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: GCO Jaarverslag 2001 BUDG
CONT
ITRE

COM (02) 306
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: De
programmering van de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen in
de periode 2000-2006: een eerste beoordeling van het initiatief Urban

BUDG
CONT
EMPL
RETT

COM (02) 308
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: aan de Raad en het Europees Parlement: Activiteiten en
personeel van de Commissie in de uitgebreide Europese Unie

AFCO
AFET
JURI

BUDG

COM (02) 311
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement,
aan de Europese Rekenkamer, aan het Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's: Tempus (Phare/CARDS en Tacis) -
Jaarverslag 2000

BUDG
CONT
ITRE
CULT

COM (02) 323
def.

Mededeling van de Commissie: Methodologische nota voor de
horizontale evaluatie van diensten van algemeen economisch belang

BUDG
JURI

ECON

COM (02) 331
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
betreffende de toerekening van indirect gemeten diensten van
financiële intermediairs (IGDFI) met een kwalitatieve en
kwantitatieve analyse van de resultaten van de proefberekeningen
voor de toerekening en berekening van de IGDFI overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 448/98 van de Raad van 16 februari 1998

ECON COM (02) 333
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
over de totstandbrenging van een databank betreffende de betalingen
ten laste van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw

AGRI
CONT

COM (02) 339
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees
Parlement en de Raad inzake meststoffen

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 318
def.
COD010212

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus

AFET
BUDG
FEMM
JURI
LIBE

COM (02) 326
def.
CNS000238

_______________



ALGEMENE INFORMATIE 59

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

ALGEMENE INFORMATIE



ALGEMENE INFORMATIE60

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

76/02

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

Brussel, 29 mei 2002

De Europese Unie is verheugd over het verloop van het verkiezingsproces in Colombia, waaruit blijkt dat de
democratie en de wens van een heel volk om in vrede en in vrijheid te leven, springlevend zijn. Toch betreurt
de Europese Unie het dat een deel van de burgerbevolking niet vrij zijn democratisch stemrecht heeft kunnen
uitoefenen vanwege de slechte veiligheidsomstandigheden, veroorzaakt door de herhaalde terroristische
aanvallen op de democratische instellingen van het land, hun vertegenwoordigers en de samenleving als
geheel. De Europese Unie veroordeelt met de grootst mogelijke klem de gewelddaden waarbij slachtoffers
zijn gevallen.

De Europese Unie feliciteert tevens de verkozen president van Colombia, Alvaro Uribe, die bij de
verkiezingen van 26 mei jl. een historische overwinning heeft behaald. Zijn verkiezing is een bewijs voor de
krachtige steun en het vertrouwen van de Colombianen jegens hemzelf en zijn toekomstvisie voor het land.
De Unie is er ook van overtuigd dat de verkozen president van Colombia, zich resoluut baserend op de
rechtsstaat en met volledige eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, ten volle aan
de aspiraties naar vrede en welvaart van zijn gehele volk zal kunnen tegemoetkomen.

Bovendien zal de Europese Unie het Colombiaanse volk en zijn regering blijven begeleiden bij dit streven
naar rechtvaardigheid, sociale vooruitgang en verzoening van alle Colombianen en bij hun strijd tegen
terrorisme, straffeloosheid en schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht.
De Unie steunt het streven naar een op onderhandelingen gebaseerde oplossing voor het conflict dat in
Colombia woedt.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich
bij deze verklaring aan.

________________________
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77/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de betrekkingen Belarus-OVSE

Brussel, 4 juni 2002

De Europese Unie betreurt het ten zeerste dat de Belarussische autoriteiten besloten hebben het visum van
het plaatsvervangend hoofd van de Adviserende en Toezichthoudende Groep (AMG) van de OVSE in
Minsk, Andrew Carpenter, niet te verlengen.

De Europese Unie beoordeelt dit besluit negatief en beschouwt het, gezien de inspanningen van het huidige
Portugese voorzitterschap van de OVSE om de samenwerking tussen de Belarussische regering en de AMG
van de OVSE in Minsk te hervatten, als een blijk van het voorshands ontbreken van een positieve houding
bij de Belarussische autoriteiten.

De EU onderstreept dat zij de rol van de OVSE met betrekking tot de consolidering van de democratie en de
economische en sociale vooruitgang in Belarus van wezenlijk belang acht. Zij dringt er daarom bij de
Belarussische autoriteiten op aan het nieuwe hoofd van de AMG toe te laten en de belemmeringen voor een
normale ontwikkeling van de betrekkingen tussen Belarus en de OVSE weg te nemen.

De EU spreekt opnieuw haar steun uit voor de inspanningen van het huidige Portugese voorzitterschap en de
inhoud van de heden afgelegde verklaring betreffende Belarus.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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78/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over Equatoriaal-Guinea
Brussel, 10 juni 2002

De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over de verslechtering van het politieke klimaat en van de
mensenrechtensituatie in Equatoriaal-Guinea in de afgelopen weken waarin veel mensen, waaronder leiders
van politieke partijen uit de oppositie, opgepakt zijn, hetgeen onlangs geleid heeft tot het proces tegen de
gevangenen in Malabo. Deze gebeurtenissen betekenen dat de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea een stap
terug doen op de weg naar de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten.

De EU is bezorgd over de procedurele onregelmatigheden die tijdens het proces geconstateerd zijn, de
beschuldigingen dat de verdachten gemarteld en slecht behandeld worden, en het gebrekkige bewijsmateriaal
dat met het strenge vonnis contrasteert. Al die zaken doen ernstige twijfel rijzen over de bereidheid van de
autoriteiten van Equatoriaal-Guinea om de rechtsstaat te verdedigen en de verbintenissen met betrekking tot
mensenrechten na te komen die het land onlangs is aangegaan in de 58e zitting van de VN-Commissie voor
de mensenrechten en in de context van internationale instrumenten als het Verdrag tegen foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, waartoe het onlangs is toegetreden.

De EU roept de betrokken Guinese autoriteiten op de nodige maatregelen te treffen om het vonnis te herzien
en de fundamentele rechten van de beschuldigden te respecteren, in het bijzonder door ervoor te zorgen dat
eventuele uitspraken die zij onder dwang gedaan hebben, niet tegen hen gebruikt worden.

Ten slotte is de EU bezorgd over de mogelijke repercussies die de huidige toestand kan hebben voor het
Internationale Pact tussen de regering en alle politieke partijen, dat in 1993 gesloten is en in 1997 en 2001
verlengd is, en voor het vrije spel van democratische beginselen in Equatoriaal-Guinea bij de organisatie van
de presidentsverkiezingen in 2003.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen Noorwegen en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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79/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU
over Malawi
19 juni 2002

De Europese Unie constateert dat aan de nationale vergadering van Malawi een grondwetswijziging is
voorgelegd houdende schrapping van de vigerende bepaling waarbij kandidaten voor het presidentschap dit
ambt gedurende niet meer dan twee termijnen kunnen uitoefenen.

De Europese Unie erkent het recht van de nationale vergadering van Malawi om de grondwet in deze zin te
wijzigen. Aangezien een grondwet echter een belangrijke waarborg voor de rechten van de burgers en een
kader voor een stabiel bestuur is, dringt de Europese Unie er bij de regering van Malawi op aan dat er over
dit belangrijke thema, in een open sfeer en met volledige vrijheid van mening, een breed en inhoudelijk debat
kan plaatsvinden.

De met de Europese Unie geassocieerde landen uit Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________

80/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen,

die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

Brussel, 27 juni 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/462/GBVB van de
Raad van 17 juni 2002 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende
intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/340/GBVB. 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.

________________________
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82/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betreffende de aanneming van

Gemeenschappelijk Standpunt 2002/474/GBVB tot wijziging van
Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB betreffende het Internationaal Strafhof

Brussel, 24 juni 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte verklaren het
eens te zijn met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/474/GBVB, door de Raad
vastgesteld op 20 juni 2002 op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, tot
wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB betreffende het Internationaal Strafhof. Zij
zullen ervoor zorgen dat hun nationale beleid spoort met dat gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt nota van en verheugt zich over deze verbintenis.

________________________
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83/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU
over de situatie in zuidelijk Soedan

Brussel, 25 juni 2002

De Europese Unie is ingenomen met de opening van inhoudelijke onderhandelingen binnen de IGAD, maar
blijft uiterst bezorgd over de humanitaire situatie in vele delen van Soedan, met name in de westelijke
Boven-Nijl, Oost-Equatoria en Bahr-El-Ghazal.

De Europese Unie herinnert aan het universele humanitaire beginsel op grond waarvan de burgerbevolking
moet worden beschermd tegen de gevolgen van militaire operaties. De EU vraagt om een onbeperkte,
onmiddellijke en ongehinderde toegang voor internationale humanitaire organisaties, teneinde humanitaire
hulp te kunnen verlenen aan de burgerbevolking, overal waar deze direct of indirect door het conflict wordt
getroffen.

De Europese Unie verzoekt de regering van Soedan en de SPLM/A om het IGAD-vredesproces vastberaden
aan te gaan. In dit verband herhaalt de EU haar oproep tot een algemeen staakt-het-vuren dat deel uitmaakt
van een alomvattend en rechtvaardig vredesonderhandelingsproces.

Mits er vooruitgang op weg naar een vredesregeling wordt geboekt, is de EU bereid het proces van
economische en sociale ontwikkeling te ondersteunen via een koppeling van noodhulp, herstel en
ontwikkeling om armoede te bestrijden.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________
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84/02

Verklaring door het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de verkiezing van de heer Moisiu tot president van de Republiek Albanië

Brussel, 27 juni 2002

De Europese Unie is verheugd over de verkiezing van de heer Alfred Moisiu tot president van de Republiek
Albanië door een grote meerderheid van het Albanese parlement.

De Unie is ervan overtuigd dat de grote mate van eensgezindheid onder de politieke leiders en de ordelijk
verlopen verkiezing van de heer Moisiu een teken van volwassenheid zijn, die tot een klimaat van politieke
stabiliteit leidt. Luidens de conclusies van de Raad van 17 juni 2002 heeft Albanië hiermee tevens een stap
gezet in de richting van onderhandelingen met de Europese Unie over een stabilisatie- en
associatieovereenkomst.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________

85/02

Verklaring van de Europese Unie naar aanleiding van de Internationale dag
voor slachtoffers van foltering

Brussel, 25 juni 2002

Naar aanleiding van de internationale dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering (26 juni)
wijst de Europese Unie erop dat zij de preventie en uitbanning van foltering en andere wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing in de gehele wereld van primordiaal belang acht. Foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing behoren tot de meest afschuwelijke en
aanhoudende schendingen van de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Deze dag biedt de
gelegenheid deze gesel te veroordelen, stil te staan bij de slachtoffers ervan en hulde te brengen aan hen die
zich verzetten tegen foltering, en de slachtoffers helpen om de fysieke en psychologische pijn te boven te
komen.

Vijftien jaar geleden, op 26 juni 1987, is het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing van kracht geworden. Sindsdien zijn 129 landen partij geworden bij het
verdrag. Toch blijft foltering voorkomen en blijven daders ongestraft, zelfs in landen die het verdrag hebben
bekrachtigd. Dit toont aan dat er behoefte is aan een intensiever en gecoördineerd optreden op nationaal,
regionaal en internationaal niveau om foltering in de gehele wereld uit te bannen. De Europese Unie
verwacht van alle landen dat zij het onvoorwaardelijk verbod op alle vormen van foltering naleven en wijst
erop dat niet-naleving gevolgen heeft voor de betrekkingen met de lidstaten van de Europese Unie. In deze
context heeft de Europese Unie in april 2001 richtsnoeren voor een EU-beleid ten aanzien van derde landen
inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing aangenomen,
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waardoor de plaats van dit onderwerp op de voorgrond van het mensenrechtenbeleid van de Unie wordt
bevestigd. De richtsnoeren verschaffen de EU een operationeel werktuig om in geval van foltering op te
treden en de inspanningen op te voeren om de eerbiediging van de internationale normen en standaarden
verder aan te scherpen. De Europese Unie heeft het voorbije jaar in verschillende delen van de wereld een
aantal demarches ondernomen.

De Europese Unie verwelkomt en steunt de werkzaamheden van de VN, de Raad van Europa en de OVSE in
de strijd tegen folterpraktijken. Samenwerking tussen landen en internationale mechanismen, zoals de
speciale VN-rapporteur en het Comité tegen foltering, is van cruciaal belang om ons internationaal systeem
ter bescherming en bevordering van de mensenrechten doeltreffend te maken. De Europese Unie verheugt
zich erover dat de stemming over het ontwerp van een facultatief protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering
en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de Commissie voor de rechten van
de mens dit jaar positief is verlopen en blijft zich volledig inzetten voor het uiteindelijke succes en de
definitieve aanneming van het ontwerp van een facultatief protocol. Daartoe zal de Europese Unie het
ontwerp-protocol actief steunen in de ECOSOC en tijdens de volgende zitting van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties in het najaar, wanneer erover zal worden gestemd. De Europese Unie is van mening
dat het de beste manier is om de internationale regelingen ter voorkoming van foltering te versterken. Verder
verleent de Europese Unie actief steun aan de werkzaamheden van het vrijwillig VN-fonds voor slachtoffers
van foltering. Dankzij financiële bijdragen op het niveau van de lidstaten en van de Gemeenschap verleent
zij tevens aanzienlijke steun aan behandelingscentra voor folterslachtoffers en organisaties die medische,
sociale, juridische en andere bijstand verlenen aan tal van mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer
zijn van foltering, met als doel het herstel van hun gezondheid en hun menselijke waardigheid.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de rol die mensenrechten-NGO's en verdedigers van de
mensenrechten hierbij spelen. Zij zetten zich onbaatzuchtig en vaak met aanzienlijke risico's in om gevallen
van foltering onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen en om personen die het risico
lopen te worden gefolterd bij te staan. De Europese Unie is verheugd over de bijdrage van de NGO's om
deze dag tot een geanimeerde gebeurtenis te maken. De toewijding en inzet van vele sectoren zoals de civiele
samenleving, NGO's daaronder begrepen, het professionele engagement van juristen, politie, medisch en
onderwijzend personeel enz., evenals actie van regeringszijde, zijn een vereiste om wegen en middelen te
vinden voor de bestrijding van foltering.

Laat ons de handen ineen slaan om de wereld te bevrijden van foltering.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________
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86/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

Brussel, 1 juli 2002

De inwerkingtreding vandaag van het Statuut van het Internationaal Strafhof is een belangrijke stap in de
geleidelijke ontwikkeling van het internationaal recht.

Alhoewel vele staten, met inbegrip van de lidstaten van de Europese Unie, sedert het tijdperk van de
Volkenbond de oprichting van een permanent internationaal strafhof hebben gesteund, werd de opstelling
van een Statuut voor een dergelijk hof binnen het kader van de Verenigde Naties vele jaren vertraagd. In de
jaren '90 zagen we evenwel dat de oprichting van internationale instellingen om van grove schendingen van
de mensenrechten verdachte personen voor het gerecht te brengen, mogelijk was geworden. Er was sprake
van een toenemende consensus inzake de behoefte aan een versterkte internationale orde. Hoewel het straf-
recht van oudsher een nationale aangelegenheid was, was de internationale gemeenschap in toenemende
mate bereid een strafrechtspleging door internationale juridische organen te aanvaarden, als substituut voor
de nationale rechtspleging, teneinde het internationaal humanitair recht en de mensenrechten te versterken.
De oprichting van de ad hoc tribunalen voor het voormalige Joegoslavië in 1993 en Rwanda in 1994
vormden een keerpunt. De Europese Unie steunde de oprichting ervan ten volle en blijft steun verlenen aan
de werking ervan.

Veel staten bleven echter van oordeel dat een permanent hof nodig was - met andere woorden, dat meer
maatregelen moesten worden genomen om de internationale rechtsorde te ontwikkelen. De aanneming van
het Statuut voor een permanent internationaal strafhof tijdens de diplomatieke conferentie in Rome in
juli 1998 vormde derhalve een waarlijk historisch moment in dit proces van bevordering van de rechtsstaat
en de bestrijding van straffeloosheid.

Vandaag bereiken wij derhalve een volgende historische mijlpaal: slechts vier jaar na de aanneming van het
Statuut van het Internationaal Strafhof in Rome vieren wij de inwerkingtreding ervan. Niet minder dan
74 staten uit alle delen van de wereld zijn reeds partij geworden bij het Statuut en 139 staten hebben het
ondertekend.

De Europese Unie wil van deze gelegenheid gebruik maken om hulde te brengen aan degenen die het idee
van een permanent internationaal strafhof hebben gepropageerd gedurende de jaren dat zelfs optimisten
dachten dat het onmogelijk was. Ook moet worden gewezen op de krachtige gezamenlijke inspanningen
waartoe het idee van het Hof heeft geïnspireerd. Staten, groepen van staten, internationale instellingen en de
civiele samenleving, met inbegrip van de academische wereld - hebben alle samengewerkt, verenigd door het
gemeenschappelijke doel een eind te maken aan de straffeloosheid voor de ernstigste misdrijven die de inter-
nationale gemeenschap, als geheel, met zorg vervullen. De Europese Unie wil met name haar erkentelijkheid
en waardering uitspreken voor de grote inspanningen van de coalitie van NGO's, zonder welke het project
niet zover zou zijn gekomen.

Thans vorderen wij snel in de richting van de feitelijke oprichting van het Internationaal Strafhof in Den
Haag. Er moet nog veel werk worden verzet. Wij moeten er door zorgvuldige planning voor zorgen dat het
Hof in staat zal zijn zijn werkzaamheden te verrichten. Wij moeten er met name voor zorgen dat de passende
mechanismen zijn ingesteld, zodat het Hof zo spoedig mogelijk daadwerkelijk kan beginnen te functioneren.
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Op de schouders van ons allen rust de zware verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het Hof een
succesvolle start maakt en dat het tot leven komt. De Europese Unie zal alles in het werk stellen om de voor-
bereidende commissie en haar bureau bij deze taak te helpen.

De Europese Unie is evenwel van oordeel dat het bijdragen aan de oplossing van de openstaande vraag-
stukken slechts één van onze verantwoordelijkheden vormt. De Europese Unie beijvert zich ervoor het Hof
werkelijk universeel te maken door zoveel mogelijk staten aan te moedigen het Statuut te bekrachtigen, aan-
gezien de geloofwaardigheid van het Hof en zijn mogelijkheden om doeltreffend te werken grotendeels
afhangen van de vraag of het in de internationale gemeenschap algemeen aanvaard wordt.

De Europese Unie hoopt vurig dat ook de landen die op dit moment aarzelen om tot het Statuut toe te treden,
zich zo spoedig mogelijk erbij zullen aansluiten, en wel omdat wij van mening zijn dat het Hof een doel-
treffende, bekwame en eerlijke rechtsinstelling zal blijken te zijn. Voorts bevestigt de Europese Unie dat zij
bereid is samen te werken met die landen, die wellicht informatie over de werkingssfeer of de werkwijze van
het Internationaal Strafhof verlangen.

De EU betreurt ten zeerste dat het veto dat de VS gisteren hebben uitgesproken over een resolutie tot
verlenging van het mandaat van de VN-missie in Bosnië-Herzegovina, de leden van de Veiligheidsraad in
een moeilijke situatie heeft gebracht ten aanzien van steun aan de vredeshandhaving door de VN en trouw
aan hun verbintenis aan het Statuut van het Strafhof. De EU verwelkomt en bevestigt de standpunten die zijn
uiteengezet in de verklaringen van de EU-leden Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk over hun
stemgedrag in de Veiligheidsraad, betreffende de onschendbaarheid van vredeshandhavers. De EU hoopt dat
de leden van de Veiligheidsraad zich de komende dagen bij de krachtige oproep van de secretaris-generaal
zullen aansluiten. De EU zou iedere oplossing aanvaarden die ertoe leidt dat het Statuut wordt geëerbiedigd
en dat de effectieve werking van het Hof conform het gewijzigde gemeenschappelijk standpunt van de EU
van 20 juni 2002, dat door een aantal geassocieerde landen is bekrachtigd, niet wordt ondermijnd.

Afgelopen eeuw hebben de ernstigste misdrijven in de geschiedenis van de mensheid plaatsgevonden. Toch
zijn slechts weinig schuldigen voor het gerecht gebracht. Laten wij samen een geloofwaardig, eerlijk en
doeltreffend internationaal strafhof oprichten dat zal dienen als afschrikwekkend middel - als een signaal dat
straffeloosheid niet langer getolereerd wordt.

Laten wij dit Hof samen tot leven brengen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa: Bulgarije, Tsjechië, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië en de geassocieerde landen Cyprus
en Malta, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________
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87/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de situatie in Nicaragua

Brussel, 28 juni 2002

Bijna zes maanden na het aantreden van president Bolaños, uit de Europese Unie haar tevredenheid over de
door de nieuwe regering genomen maatregelen die gericht zijn op een deugdelijk bestuur en de bestrijding
van corruptie.

De Europese Unie verleent haar volledige steun aan de inspanningen van president Bolaños om het openbare
leven naar een hoger niveau te tillen en de Nicaraguaanse economie te rationaliseren. Deze inspanningen
worden door het Nicaraguaanse volk gesteund. De door de regering voorgestane hervormingen zijn van
essentieel belang voor het versterken van de rechtsstaat en het geheel van de democratische instellingen.

De Europese Unie volgt echter met bezorgdheid de recente ontwikkelingen in Nicaragua die getuigen van
een verslechtering van het politieke klimaat in het land. Deze situatie bemoeilijkt de totstandkoming van een
consensus die de Nicaraguaanse samenleving volstrekt nodig heeft om de bovengenoemde hervormingen uit
te voeren. Daarom verzoekt de Europese Unie de overige staatsinstellingen om met de regering samen te
werken teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die het land te wachten staan

De Europese Unie hoopt dat een opbouwende dialoog tussen de verschillende politieke groeperingen ertoe
zal leiden dat de vereiste wetgevingshervormingen kunnen worden goedgekeurd en dat de nieuwe
benoemingen in het Hooggerechtshof en de Hoge Kiesraad worden vergemakkelijkt.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat alleen een nationale dialoog de voor de ontwikkeling van het land
noodzakelijke maatregelen tot een goed eind kan brengen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING

op 17 en 18 juli 2002

UITGEBRACHTE  ADVIEZEN

De volledige tekst van de EESC-adviezen staat in de elf voertalen van de EU
op de internet-site van het Comité:

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

De zitting van 17 en 18 juli is opgeluisterd met de aanwezigheid van mevrouw
DIAMANTOPOULOU, lid van de Commissie, die een toespraak houdt over het EU-beleid voor
werkgelegenheid en sociale aangelegenheden, en de heer FREDERIKSEN, die een uiteenzetting
houdt over de prioriteiten van het programma van het Deense EU-voorzitterschap. Op beide
uiteenzettingen volgt een algemene discussie. Bovendien is een discussie gewijd aan de, na afloop
daarvan goedgekeurde bijgewerkte versie van het reglement van orde.

http://www.cese.europa.eu
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1. CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN

•  Diensten van algemeen belang
 Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E)

 
– Ref.: Verkennend advies – CES 860/2002

 
– Kernpunten:
 

 De heer PRODI, Commissievoorzitter, heeft het EESC, om te beginnen tijdens de zitting van
november 2001 en vervolgens in een brief d.d. 10 januari 2002, verzocht om over dit vraagstuk
een verkennend advies op te stellen.

 
 De belangrijke rol die diensten van algemeen belang in het dagelijks leven van burgers spelen,
maakt dat zij onlosmakelijk verbonden zijn met het Europees sociaal model. Het Comité pleit
dan ook voor de volgende maatregelen:

 
– in artikel 3 van het EG-Verdrag moet worden verwezen naar de openbare-dienstverlening,

als domein waarop de Gemeenschap actie moet ondernemen om haar doelstellingen te
bereiken;

 
– de Commissie moet een voorstel voor een kaderrichtlijn moet opstellen waarin de

beleidsbeginselen aangaande diensten van algemeen economisch belang zijn vastgelegd en
waarin de lidstaten de nodige speelruimte ter zake wordt verzekerd. In sommige gevallen
moeten daarbij – ter aanvulling van de kaderrichtlijn – sectorale richtlijnen worden
overwogen;

 
– er moet een stelsel worden opgezet voor de bescherming van de rechten van de consument

en voor de voorlichting van de consument zodat hun rechten snel en doeltreffend kunnen
worden gewaarborgd;

 
– ter bevordering van de democratische en burger-participatie dienen beheerders van

algemene diensten de gebruikers daarom te raadplegen. Daarbij moet met name worden
gedacht aan consumentenbonden en, bij dienstverlening, aan vertegenwoordigers van
werknemers en hun vakorganisaties;

 
– er zou een waarnemingspost voor diensten van algemeen belang kunnen worden opgericht

voor de evaluatie van de door de lidstaten verleende diensten;
 

– gezien het onderscheid tussen economische en niet-economische activiteiten, moeten de
mededingingsbepalingen en de voorschriften met betrekking tot de interne markt niet van
toepassing mogen zijn op diensten in verband met de nationale onderwijsstelsels en de
verplichte deelname aan het sociale-zekerheidsstelsel, noch op diensten die door sociale,
liefdadigheids- en culturele instanties zonder winstoogmerk worden verleend;
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– er is een speciale regeling nodig voor de verstrekking en financiering van bepaalde

cultuurgoederen, zoals audiovisuele media, teneinde de bescherming van de grondrechten
te waarborgen.

 
– Contactpersoon : R. Del Fiore
 (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 

 
 2. SAMENHANG EN REGIONAAL BELEID
 
•  "Strategie economische en sociale samenhang"

 Rapporteur: CHRISTIE (Werknemers - VK)
 

− Ref.: initiatiefadvies – CES 866/2002
 
– Kernpunten:
 

 Het Comité wil met dit advies een eigen bijdrage leveren aan het debat over de toekomst
van het cohesiebeleid. Na een kort overzicht van de al bereikte resultaten en de nog
onopgeloste problemen schetst het een beeld van de grote uitdagingen waaraan de Unie de
komende jaren het hoofd zal moeten bieden (uitbreiding, mondialisering, groeiende kloof
tussen centrum en periferie, instandhouding van de macro-economische stabiliteit, enz.).
Vervolgens formuleert het een aantal aanbevelingen, waarbij het er met name voor pleit
om:

 
– ook na 2006 structurele steun uit hoofde van doelstelling 1 te blijven verlenen;
– ervoor te zorgen dat de daling van het gemiddelde BBP per hoofd als gevolg van de

uitbreiding geen negatief statistisch effect heeft;
– het structuurfondsenbudget, dat nu 0,45% van het BBP van de Unie vertegenwoordigt, op te

trekken;
– een begrotingsmechanisme in te voeren om bij onverwachte economische schokken de

stabiliteit van de regio's veilig te kunnen stellen;
– meer middelen ter beschikking te stellen voor communautaire initiatieven;
– de sociaal-economische problemen in doelstelling-2-regio's aan te pakken door middel van

een "open coördinatiemethode";
– prioriteit te geven aan het stimuleren van de investeringen in achteropgeraakte regio's.

 
− Contactpersoon : R. Pietrasanta
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int)

 

mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu
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•  "Toekomst van het cohesiebeleid in het licht van de komende uitbreiding en de
overschakeling op de kenniseconomie"

 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F)
 

– Ref.: initiatiefadvies – CES 848/2002
 
– Kernpunten:
 

 In dit vervolg op het advies over het "Tweede verslag over de economische en sociale
samenhang", dat op 25 april 2001 werd goedgekeurd, spreekt het Comité zich uit voor een
grondige herziening van de beginselen, algemene voorwaarden, prioriteiten en
uitvoeringsbepalingen van het cohesiebeleid met het oog op de uitbreiding van de EU met de
landen van Midden- en Oost-Europa.

 
 Ten einde de Europese procedures te vereenvoudigen, pleit het Comité voor de oprichting
van één enkel fonds dat flexibel genoeg is om aan de concrete behoeften te voldoen, hetgeen
de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt en ook de zichtbaarheid vergroot.

 
− Contactpersoon : R. Pietrasanta
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 

 3. ONDERNEMINGSKLIMAAT, HANDEL EN INTERNE MARKT
 
•  Vennootschapsbelasting
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F)
 
− Ref.: initiatiefadvies – CES 850/2002

 
– Kernpunten:

 
 Het Comité is het met de Commissie eens vooral aandacht te schenken aan regelingen ter
voorkoming van dubbele heffing en kan zich met name vinden in het voorstel om genoemd
"Gezamenlijk Forum over verrekenprijzen" op te richten.
 
 Alvorens voorwaarden voor faire concurrentie te creëren, is het onontbeerlijk om de
belastingstelsels van de lidstaten transparant te maken. Het Comité is dan ook van opvatting dat
de vierde door de Commissie voorgestelde optie, nl. die van een geharmoniseerde
heffingsgrondslag, de enige is waarmee deze doelstelling kan worden gerealiseerd.
 

mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu
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 Een geharmoniseerde heffingsgrondslag voor het gehele bedrijfsleven in de EU is verenigbaar
met de fiscale soevereiniteit van lidstaten en regio's, omdat deze bevoegd blijven om het niveau
ervan vast te stellen. De harmonisatie zal in meer transparantie resulteren en daarom kunnen de
ondernemingen forse druk uitoefenen op de nationale autoriteiten, hetgeen momenteel vanwege
de ondoorzichtigheid van de belastingstelsels niet het geval is.
 
 Het zou een goede zaak zijn wanneer vennootschappen met Europese statuten met een
geharmoniseerde grondslag zouden kunnen experimenteren. Daarbij is het wel zaak dat zij qua
belastingdruk niet worden bevoorrecht ten opzichte van andere bedrijven. Om het Europees
statuut meer ingang te doen vinden, zou kunnen worden gekozen voor een geconsolideerde
heffingsgrondslag overeenkomstig de tweede optie van de Commissie, die vereenvoudiging
belichaamt voor ondernemingen met transnationale activiteiten.
 

− Contactpersoon : A. Allende
 (Tel.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 
•  Controle op concentraties

 Rapporteur: LAGERHOLM (Werkgevers – S)
 

– Ref.: COM(2001) 745 def. – CES 862/2002
 

– Kernpunten:
 
 Het Comité juicht het toe dat de Commissie het startsein heeft gegeven tot een discussie over de
wijze waarop het hele Europese stelsel van concentratiecontrole kan worden verbeterd. Met
voldoening wordt geconstateerd dat hiertoe constructieve voorstellen worden gedaan. Het
streven dient erop gericht te zijn, de procedure voor controle op fusies in Europa te verkorten en
te vereenvoudigen.
 
 Ten slotte wordt uitgebreid ingegaan op de materiële vraagstukken die in het Groenboek zijn
aangesneden.
 

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

 
•  Bijzondere BTW-regeling/reisbureaus

 Rapporteur: WALKER (Werkgevers - VK)
 
− Ref.: COM(2002) 64 def. – 2002/0041 CNS – CES 852/2002

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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– Kernpunten:
 

 Het Comité kan zich vinden in het onderhavige Commissievoorstel, maar
 
– betreurt dat de lidstaten discretionaire bevoegdheid is gegeven met betrekking tot de

toepassing van de algemene-margeregeling;
 
– maakt zich zorgen over de complicaties die uit de "opt-out"-bepaling kunnen voortvloeien;
 
– verwacht dat de naleving hiervan door aanbieders van buiten de EU waarschijnlijk op

problemen zal stuiten: wordt hier geen bevredigende oplossing gevonden, dan zal de prikkel
voor EU-reisbureaus en –organisatoren om een vestiging in derde landen te openen, niet
worden weggenomen.

 
− Contactpersoon : K. Lindahl
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Europees verbintenissenrecht

 Rapporteur: RETUREAU (Werknemers - F)
 

– Ref.: COM(2001) 398 def. – CES 836/2002
 

– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos
 (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Douane 2007

 Rapporteur: SIMPSON (Diverse werkzaamheden - VK)
 

– Ref.: COM(2002) 26 def. – 2002/0029 COD – CES 837/2002
 

– Contactpersoon: J. Andersen
 (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt

(Fiscalis 2007)
 Rapporteur: BENTO GONÇALVES (Diverse werkzaamheden - P)
 
− Ref.: COM(2002) 10 def. – 2002/0015 COD – CES 851/2002

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:Jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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– Kernpunten:

 
 Het Comité is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het eerste Fiscalis-programma
voort te zetten en aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op economisch en belastinggebied.
Positief is verder dat bijzondere aandacht is gegeven aan de kandidaat-lidstaten, en dat de
Commissie is ingegaan op de aanbeveling van het Comité uit 1997 om het programma uit te
breiden tot een belangrijk nieuw terrein, nl. dat van de directe belastingen.
 

− Contactpersoon : A. Allende
 (Tel.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 
•  Internemarktstrategie (2002)

 Rapporteur: WALKER (Werkgevers - VK)
 

– Ref.: COM(2002) 171 def. – CES 871/2002
 
– Kernpunten:
 

 Onderhavige Mededeling van de Commissie bevat de derde jaarlijkse evaluatie van de
internemarktstrategie die in november 1999 van start ging. Zij geeft in één document een
overzicht van de verschillende onderdelen van het internemarktbeleid en omvat een plan voor
de volgende achttien maanden. De evaluatie is gebaseerd op een analyse van de punten waarop
de interne markt nog te wensen overlaat. Een reeks gerichte acties moet deze lacunes aanvullen.
 
 Het Comité stelt vast dat de Commissie toegeeft een aantal streefdata te hebben gemist,
bijvoorbeeld die voor het actieplan voor een betere regelgeving, waarop het Comité reeds de
aandacht had gevestigd in een eerder advies. Wel is het het met de Commissie eens dat dit
gebrek aan vooruitgang in hoofdzaak te wijten is aan het Europees Parlement, de Raad en de
lidstaten.
 
 Om de Europese wetgeving zodanig te integreren in het nationale recht dat er een voldoende
mate van harmonisatie ontstaat die nodig is om de interne markt te realiseren, moet aan een
aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste hiervan zijn:
 
•  dat de wetgeving tijdig en op uniforme wijze wordt omgezet in nationaal recht;
•  dat de noodzakelijke bestuurlijke capaciteit aanwezig is om een doeltreffende

uitvoering mogelijk te maken;
•  dat de politieke wil bestaat om de handhaving ervan te verzekeren.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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 Ten slotte worden in dit advies kanttekeningen geplaatst bij en over het algemeen ingestemd
met de volgende beleidsvoornemens:
 
•  modernisering van de markten;
•  verbetering van het ondernemingsklimaat;
•  tegemoetkoming aan de behoeften van de burgers;
•  voorbereiding van de uitbreiding.
 

– Contactpersoon: J. Andersen
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

 *
 *          *

 
 

 . UITBREIDING
 

•  Toetreding Roemenië
 Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden – F)

 
− Ref.: initiatiefadvies – CES 858/2002
 
– Kernpunten:
 

 Voor een succesvolle integratie van Roemenië in de Europese Unie is het van essentieel
belang dat de cruciale rol van het maatschappelijk middenveld bij de uitbouw van een
democratische samenleving uitdrukkelijk wordt erkend en dat deze erkenning concreet
gestalte krijgt in een nu nog onvoldoende van de grond gekomen sociale en burgerdialoog.

 
 Het Comité stelt in het algemeen vast dat Roemenië al heel wat vooruitgang heeft geboekt bij de
naleving van de criteria van Kopenhagen en de overname van het acquis, maar dat er nog het een
en ander schort aan zijn administratieve capaciteit en aan de concrete toepassing van het acquis.

 
– Contactpersoon: N. Murray
 (Tel.: 00 32 2 546 9628 e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)
 
•  Toetreding Slovenië
 Rapporteur: CONFALONIERI (Diverse werkzaamheden - I)
 
– Ref.: initiatiefadvies – CES 870/2002

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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– Kernpunten:
 
 Verloop van het toetredingsproces
 

 Slovenië werkt hard aan de voorbereiding van zijn toetreding en gaat er op álle terreinen
aanzienlijk op vooruit (op politiek-institutioneel en sociaal-economisch gebied, op cultureel
gebied, op het vlak van de media …). Het past al 90% van het acquis toe en onderhoudt al
intensieve economische en handelsbetrekkingen met de Unie, en dan vooral met Duitsland,
Italië, Frankrijk en Oostenrijk (in díe volgorde).
 
 De toetreding van Slovenië tot de EU is van groot strategisch belang voor de stabiliteit in het
Balkangebied.
 
 Slovenië heeft dus een stevige voet aan de grond op een aantal andere – voor de Unie
belangrijke – buitenlandse markten en is zijn positie aldaar nog steeds aan het versterken. Het
Comité staat in dit advies stil bij
 
– historisch-culturele identiteit en minderhedenproblematiek;
– overgangsproces, privatiseringen, openstelling voor buitenlandse investeringen,

werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarkt;
– rol van de sociale partners en ontwikkelingsstrategieën;
– milieu, vervoer, toerisme, sociale dienstverlening en bescherming van de consument;
 
 De overgang van een monocratisch regime naar een pluralistische democratie en van een
staatseconomie naar een markteconomie is een proces met ingrijpende gevolgen, niet alleen
voor de maatschappelijke verhoudingen, maar ook voor de behoeften en verwachtingen en voor
het individuele en collectieve gedrag van de burgers. De landen in kwestie spiegelen zich
daarbij aan bestaande maatschappijmodellen.
 

– Contactpersoon: J. Kemp
 (Tel:. 00 32 2 546 9810 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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 5. WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN OPVOEDING
 
•  Een nieuwe gezondheids- en veiligheidsstrategie
 Rapporteur: ETTY (Werknemers - NL)
 
– Ref.: COM(2002) 118 def. – CES 855/2002
 
– Kernpunten:
 

 De Commissie heeft deze Mededeling in nauw overleg met alle betrokken partijen opgesteld.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft met een verkennend advies tot dit proces
bijgedragen. Elementen uit het verkennend advies die door de Commissie zijn overgenomen,
komen in het onderhavige advies niet meer ter sprake.
 
 De belangrijkste knelpunten die zich inzake gezondheid en veiligheid op het werk voordoen,
komen in deze Mededeling aan de orde. Zorgwekkend is evenwel dat een actieplan ontbreekt.
Volgens het Comité heeft dit rechtstreeks te maken met een probleem dat het de afgelopen jaren
in meerdere adviezen aan de kaak heeft gesteld, nl. het gebrek aan middelen. De Commissie
moet volgens het EESC zo snel mogelijk een actieplan voor de tenuitvoerlegging van de
strategie op te stellen.
 
 De passages over gender en leeftijd in het analytische deel van de Mededeling komen in het
operationele (meer op concrete maatregelen gerichte) deel daarom niet meer ter sprake. Verder
lijken de cijfers over de gevolgen van een "gebrek aan kwaliteit" van het werk veel te laag.
 
 In haar Mededeling wijdt de Commissie belangrijke passages aan eventuele regelgeving over
ergonomische problemen. De "beeldschermrichtlijn" is geen geschikte basis voor aanvullende
maatregelen tegen RSI; beeldschermwerk is immers maar één van de vele factoren die RSI
kunnen veroorzaken. Voorts verwijst het Comité naar de opmerkingen over psychosociale
factoren in zijn vorige advies.
 
 De manier waarop de Commissie welzijn op het werk wil bevorderen, is interessant.
 
 Het Comité presenteert in het verkennend advies vooral veel suggesties voor de open
coördinatiemethode. Het had op meer tastbare steun daarvoor gehoopt. Lidstaten zouden moeten
worden geacht en niet alleen maar moeten worden gestimuleerd om aan de hand van
gemeenschappelijke, nauwkeurig omschreven doelstellingen het aantal arbeidsongevallen en
beroepsziekten terug te dringen.
 
 Aan het MKB wordt in de Mededeling teleurstellend weinig aandacht besteed.
 

                                                     
 1 PB C 260 van 17 september 2001
 



ALGEMENE INFORMATIE 81

Bulletin 02.09.2002 - NL- PE 320.289

 Over de erkenning van beroepsziekten wordt in de Mededeling met geen woord gerept. Het
Comité kan niet sterk genoeg beklemtonen hoe belangrijk het is over geharmoniseerde
statistieken over arbeidsongevallen en beroepsziekten te kunnen beschikken.
 
 Het idee van de Commissie om een "waarnemingspost voor risico's" op te laten richten, kan op
de instemming van het Comité rekenen, op voorwaarde dat deze zich met name met de evaluatie
van nieuwe risico's bezighoudt. Het Comité pleit er ten slotte met klem voor dat beleid voor
overheidsopdrachten een clausule over gezondheid en veiligheid bevat. Opdrachten moeten
alleen worden gegund aan bedrijven met een behoorlijk gezondheids- en veiligheidsbeleid.
 

 - Contactpersoon:A. Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
•  Werkgelegenheidssteun
 Algemeen rapporteur: ZÖHRER (Werknemers - A)

– Ref.: PB C 88/2 van 14 april 2002 – CES 864/2002

– Kernpunten:

Het Comité stemt in met de hoofdlijnen van dit voorstel onder voorbehoud van de volgende kanttekeningen:

•  steun voor sociale-werkvoorzieningsprojecten moet ook door de ontwerpverordening
worden afgedekt. Dergelijke projecten kunnen niet over één kam worden geschoren met
commerciële bedrijven;

 
•  er zou voor om voor ondernemingen en organisaties die in de sociale sector actief zijn,

een algemeen steunintensiteitspercentage van maximaal 20% moeten worden
ingevoerd;

 
•  er moet worden overwogen om in de aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996

de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen te wijzigen;
 
•  het Commissievoorstel zou ook van toepassing moeten zijn op jongeren die in het kader

van een alternerende opleiding al een baan met een arbeidscontract hebben gehad;
 
•  de voorgestelde leeftijdsgrenzen lijken het Comité te star;
 
•  de gemiddelde periode van twee jaar die bij de berekening van de werkloosheidsgraad

voor vrouwen wordt gebruikt, lijkt te lang;

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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•  de door de Commissie voorgestelde definitie voor gehandicapte werknemers is te

restrictief;
 
•  voor de berekening van de steunintensiteit moet een eenvoudigere methode wordt

gehanteerd.
 

– Contactpersoon: A. Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: allan.hick@esc.eu.int)
 
•  "Gezondheid en veiligheid op het werk voor zelfstandigen"
 Rapporteur: SCHWENG (Werkgevers - A)

– Ref.: COM(2002) 166 def. - 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002

– Kernpunten:
 

 Het Comité is ermee ingenomen dat de Commissie een niet-bindend instrument voorstelt, maar
betreurt het dat ze onvoldoende rekening houdt met het verschil tussen zelfstandigen en
werknemers. Het Comité is van mening dat toepassing op zelfstandigen van de wetgeving inzake
bescherming van veiligheid en gezondheid alleen mag plaatsvinden wanneer werknemers in gevaar
kunnen worden gebracht door zelfstandigen.
 
 Voorts wijst het Comité erop dat in kaderrichtlijn 89/391, die door de lidstaten is omgezet in
nationale wetgeving, de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn vastgelegd. Die
duidelijke afbakening van rechten en plichten zoals vastgelegd in de kaderrichtlijn geldt echter
niet voor zelfstandigen.
 
 Het zou wenselijk zijn dat de Aanbeveling van de Raad niet alleen voorziet in wettelijke
maatregelen, maar ook in maatregelen die bijdragen aan een betere kennis van zelfstandigen ten
aanzien van hun eigen veiligheid en gezondheid.
 
 Het Comité verwelkomt en steunt de aanbevelingen inzake de toegang tot diensten of instanties die
zelfstandigen moeten voorzien van nuttige informatie. Ook is het ingenomen met de aanbeveling
betreffende de toegang tot scholing.
 

– Contactpersoon: A. Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Maatschappelijke integratie van gehandicapten
 Rapporteur: CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden – E)
 
– Ref.: initiatiefadvies – CES 853/2002
 

mailto:allan.hick@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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– Kernpunten:
 

 Het Comité doet in dit advies concrete voorstellen voor de integratie van gehandicapten in de
samenleving. Zo zou er een specifiek EU-actieprogramma voor gehandicapten moeten komen,
met als voornaamste doelstellingen:
 
– ondersteunen van het gebruik van een open-coördinatiemethode op het gebied van

gehandicaptenvraagstukken;
 
– verzekeren en versterken van de deelname van representatieve gehandicaptenorganisaties

aan de burgerdialoog op EU-niveau, met stimulering van de betrokkenheid van
welzijnsorganisaties en stichtingen die sociale diensten verlenen aan gehandicapten;

 
– op grond van art. 13 een EU-richtlijn goedkeuren waarmee discriminatie van gehandicapten

strafbaar wordt gemaakt op alle gebieden.
 
 Om de arbeidsparticipatie van gehandicapten te verbeteren, stelt het Europees Economisch en
Sociaal Comité het volgende voor:
 
 a) de EU-lidstaten zouden moeten zorgen voor de snelle en adequate toepassing van de EU-

richtlijn inzake gelijke behandeling op het werk;
 
 b) de Europese Commissie zou moeten voorstellen om werkgelegenheidsrichtsnoer nr. 7 te

versterken;
 
 c) de Europese sociale partners zouden moeten overwegen gebruik te maken van de sociale

dialoog op EU-niveau om nieuwe initiatieven voor te stellen met het oog op de
arbeidsparticipatie van gehandicapten;

 
 d) de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten moeten worden gewijzigd, zodat het voor

overheden mogelijk wordt om het al dan niet in dienst hebben van personen met een
handicap als toewijzingscriterium te hanteren;

 
 e) om de resultaten van al deze maatregelen te monitoren, zou de EU-arbeidskrachtenenquête

permanent informatie moeten bevatten over de situatie van gehandicapten op de
arbeidsmarkt.

 
 Het Europees Economisch en Sociaal Comité verplicht zich ertoe het thema gehandicapten in al
zijn werkzaamheden te integreren. Verder zou het Comité actief moeten worden betrokken bij
het Europese jaar van gehandicapten.
 

– Contactpersoon: S. Johansson
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
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•  Gezinshereniging
 Rapporteur: MENGOZZI (Diverse werkzaamheden– I)
 
– Ref.: COM(2002) 225 def. – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002
 
– Kernpunten:
 

 In dit nieuwe Commissievoorstel wordt het recht op gezinshereniging ingebed in restrictievere
procedures dan voorheen. Uit de wijzigingen blijkt welke strekking tijdens de discussies in de
Raad de bovenhand had.
 
 De voorgestelde wijzigingen die de meest ingrijpende gevolgen lijken te hebben, betreffen de
volgende punten:
 
– de voorwaarde “uitzicht te hebben op een duurzame verblijfstitel”;
 
– de in de laatste alinea van art. 4, lid 1, geformuleerde afwijking biedt een lidstaat de

mogelijkheid na te gaan of een kind van boven de 12 jaar "aan een ten tijde van de
goedkeuring van deze richtlijn bestaand integratiecriterium voldoet";

 
– de termijn voor het antwoorden op een verzoek tot gezinshereniging is van 6 op 9 maanden

gebracht;
 
– de lidstaten kunnen maximaal van de gezinshereniger eisen, twee jaar legaal op hun

grondgebied te hebben verbleven;
 
– van het bestaan van "gezinsbanden" moeten bewijzen worden geleverd (art. 5, lid 2) die

kunnen worden verkregen via gesprekken of andere onderzoeken die de lidstaten
noodzakelijk achten;

 
– in het hoofdstuk over "Sancties en beroepsmogelijkheden" wordt het als vanzelfsprekend

beschouwd dat van een onderdaan van een derde land onberispelijk zedelijk gedrag, in het
kader van de familierelaties, wordt geëist.

 
 Het Comité verzet zich dan ook met klem tegen de belangrijke wijzigingen die in vergelijking
met de tekst van 1999 zijn aangebracht. Het is evenwel niet van plan formeel een negatief
advies over het voorstel uit te brengen, in de hoop – meer dan in de overtuiging – dat deze
laatste stap in het besluitvormingsproces snel tot een doorbraak in het dossier en tot een
definitive goedkeuring van het document zal leiden.
 

– Contactpersoon: A. Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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•  Scorebord sociale agenda
 Rapporteur: BLOCH-LAINÉ (Diverse werkzaamheden - F)
 Co-rapporteur: KORYFIDIS (Werknemers – GR)
 
– Ref.: COM(2002) 89 def. – CES 856/2002
 
– Kernpunten:
 

 Het Comité is voornemens actief deel te nemen aan de evaluatie van de Agenda, die
halverwege in 2003 zal plaatsvinden, want de tijd dringt. Het enige wat de EESC met dit advies
beoogt, is in dit stadium het volgende onder de aandacht brengen:
 
 De erkenning van de multidimensionele aard van armoede is een stap in de goede richting.
Niettemin zou men naar de mening van het EESC hier nog verder moeten gaan. Het
uiteindelijke doel moet zijn, de toegang tot alle grondrechten. Ook moet worden aangedrongen
op meer toewijding en vindingrijkheid in de Unie wat betreft asiel- en immigratievraagstukken.
Bovendien zou er tijdig meer aandacht moeten worden besteed aan de gevolgen op sociaal
gebied van de uitbreiding. Verder betreurt het EESC dat in dit scorebord of niet voldoende
aandacht is voor de rol die er in het maatschappelijk middenveld is voor de "sociale
dienstverlening door particuliere organisaties zonder winstoogmerk", die immers het algemeen
belang in Europa ten goede komt. Sociale minderheidsgroepen en niet-officiële groeperingen,
die zijn opgericht en worden geleid door zogenaamde "maatschappelijk buitengeslotenen"
moeten meer worden betrokken bij de uitvoering van de Sociale Agenda.
 
 In de EU als geheel en tussen de verschillende regio's bestaan grote verschillen qua
werkloosheid en sociale uitsluiting. Daarom is het volgens het EESC nodig meer synergie aan
te brengen tussen het werkgelegenheids- en regionaal beleid. Ten slotte wijst het op de
noodzaak voortgang te boeken bij het tot stand brengen van kwaliteitsindicatoren, hoe
moeilijk dit ook is.
 

– Contactpersoon: S. Johansson
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Richtsnoeren Socrates
 Rapporteur: BERNABEI (Werkgevers – I)
 
– Ref: COM(2002) 193 def. – CES  854/2002
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– Kernpunten:
 

 Het Comité kan de voorgestelde technische wijziging in de subsidieregeling alleen maar
toejuichen, maar beveelt de Commissie aan grondig over dit alles na te denken: het is niet
voldoende de medefinancieringsregeling te vereenvoudigen en beter in overeenstemming te
brengen met het proportionaliteitsbeginsel. Belangrijk is ook dat: 1) maatregelen worden
genomen om te voorkomen dat na de uitbreiding de transparantie en coherentie van de regeling
in het gedrang komen en de coördinatie van een en ander een onmogelijke opgave wordt, 2) de
informatieverstrekking en de verspreiding van de resultaten worden verbeterd 3) nog méér en
nog stérkere synergie-effecten teweeg worden gebracht, 4) ervoor wordt gezorgd dat de
doorgevoerde vernieuwingen - gebruik van indicatoren, standaardisering (voor een betere
vergelijkbaarheid van de gegevens) en versterking van toezicht en controle (voor een betere
aansluiting tussen de projecten en de algemene doelstellingen van het programma) -
daadwerkelijk effect sorteren zonder dat de steunaanvragers met onnodige en al te belastende
administratieve rompslomp worden opgezadeld, 5) de procedures, en met name van de
uitbetaling de toegezegde steun (vaak maar een gering bedrag), verder worden gestroomlijnd en
versneld.
 

– Contactpersoon:S. Johansson
 (Tel:. 00 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
 
 6.LEVENSMIDDELEN EN LANDBOUW
 
•  Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen
 Rapporteur: de las HERAS CABAÑAS (Diverse werkzaamheden - E)

 
– Ref.: COM(2002) 139 def. – 2002/0066 CNS – CES 845/2002

 
– Kernpunten:

 
 Het Comité staat achter de verbetering van de bescherming van oorsprongsbenamingen en
geografische aanduidingen, die het ziet als een doeltreffende manier om de rechten van de
consument te beschermen en tegemoet te komen aan zijn legitieme eisen op het vlak van
voedselveiligheid en kwaliteit. Misbruik bij het gebruik van oorsprongsbenamingen moet
worden bestreden en Commissie en Raad zouden de controle daarop moeten aanscherpen.
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 Oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen zouden meer bescherming moeten
krijgen door middel van TRIPs-overeenkomsten waarvoor de Commissie een daadkrachtigere
strategie moet uitwerken. Zo kunnen dergelijke overeenkomsten een bescherming gaan bieden
die kenmerkend is voor de interne markt.
 
 Om een zo groot mogelijk aantal plattelandsgebieden hierdoor te begunstigen, pleit het Comité
ervoor bijlage II van Verordening 2081/92 tot andere producten uit te breiden.
 
 Het stemt in met de nieuwe wijzigingen die de Commissie voorstelt om de rechten op
internationale erkenning van Europese benamingen te beschermen. Daardoor kunnen de
leden van de WTO zich tegen registratie verzetten, zodat o.m. conflicten kunnen worden
voorkomen.
 
 Volgens het Comité ligt een beleid van wederkerigheid in de lijn van de logika, net als het
voorstel om het mogelijk te maken om producten van derde landen in de interne markt te
registreren als de producten van de EU buiten de EU een gelijkwaardige bescherming krijgen.
 
 Het Comité wijst ten slotte op het belang van de promotie van producten die door BOB of
BGA worden beschermd.
 

– Contactpersoon: E. di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

•  Grensoverschrijdende bewegingen GGO'S
 Rapporteur: ESPUNY MOYANO (Werkgevers - E)

 
– Ref.: COM(2002) 85 def. – 2002/0046 COD - CES 846/2002

 
– Contactpersoon: J. Kind
 (Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Zaaizaad oliehoudende planten en vezelgewassen
 Rapporteur: SABIN (Diverse werkzaamheden - F)
 
– Ref.: COM(2002) 232 def. – 2002/0105 CNS - CES 847/2002
 
– Contactpersoon: E. di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
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 7. MILIEU, ENERGIE EN ONDERZOEK
 

•  Onderzoek en energie
 Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - D)

 
– Ref.: vervolgadvies – CES 838/2002

 
– Kernpunten:
 

 Het waarborgen van een goedkope, milieuvriendelijke en duurzame energievoorziening van de
EU staat in de conclusies van de Raden van Lissabon, Göteborg en Barcelona centraal.
 
 Het Comité doet de Commissie de aanbeveling om op zo kort mogelijke termijn een strategie
voor geïntegreerd Europees onderzoek op energiegebied uit te werken, waarop een toekomstig
Europees onderzoeksprogramma op energiegebied kan worden gebaseerd.
 
 In het op te zetten onderzoekprogramma moet aandacht worden geschonken aan zowel de
voornaamste gebruikersaspecten – huishoudens, gebouwen, bedrijfsleven en vervoer – als aan
de diverse technieken voor voorziening, omzetting, distributie en gebruik van energie
(waaronder energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe concepten). Het Comité roept
regeringen, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen van de lidstaten op om mee te werken aan
deze Europese strategie en deel te nemen aan een Europees onderzoeksprogramma voor energie.
 

– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos
 (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Milieuaansprakelijkheid
 Rapporteur: SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E)

 
– Ref.: COM(2002) 17 def. – 2002/0021 COD – CES 868/2002

 
– Kernpunten:
 

 Het EESC stemt in met de voorgestelde regeling van de milieuaansprakelijkheid, die bedoeld is
om milieuschade te voorkomen of te herstellen. Hierdoor kan worden bevorderd dat de
milieuvoorschriften die dikwijls niet worden toegepast, beter worden nageleefd.
 
 Verder wijst het op een aantal begrenzingen, met name van het toepassingsgebied, de beperking
van de schade aan de biodiversiteit alleen voor beschermde gebieden van het netwerk Natura
2000 en de afwijkingen als er over dezelfde vraagstukken internationale verdragen zijn gesloten.
 
 Het Comité dringt vervolgens aan op een betere definitie van de voor milieuaansprakelijkheid
belangrijke begrippen "biodiversiteit" en "gekwalificeerde entiteit", en van het begrip
"miliueschade". Ook zouden de bevoegdheden zo moeten worden verdeeld dat onnodig dubbel
werk wordt voorkomen.
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 Met het voorstel om de lidstaten voor financiële zekerheid  te laten zorgen komt de Commissie
tegemoet aan één van de wensen van het EESC, maar de voorgestelde richtlijn zou er echter
minder effectief op worden als een dergelijke verzekering niet verplicht wordt gesteld. Er
zouden nationale of regionale fondsen kunnen worden opgericht die gefinancierd worden met
de opbrengst van de economische sancties voor de niet-naleving van de in bijlage I opgesomde
richtlijnen.

 
– Contactpersoon: S. Calamandrei
 (Tel.: 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Richtsnoeren TEN energie
 Rapporteur: VON SCHWERIN (Werknemers - D)
 
– Ref.: COM(2001) 775 def. – 2001/0311 COD – CES 865/2002

 
 Contactpersoon: S. Jantscher
 (Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
•  Deelnameregels – O&TO (Euratom)
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F)

 
– Ref.: COM(2001) 823 def./2 – 2001/0327 CNS – CES 867/2002

 
– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos
 (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
 Rapporteur: SKLAVOUNOS (Diverse werkzaamheden - GR)

 
– Ref.: COM(2001) 803 def. – 2002/0026 ACC - CES 844/2002

 
– Contactpersoon: N. Pipiliagkas
 (Tel.: 32 2 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Controle/Radioactieve bronnen
 Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - D)
 
– Ref.: COM(2002) 130 def. – CES 843/2002

 
– Contactpersoon: S. Jantscher
 (Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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 8. VERVOERSBELEID
 
•  Witboek/Vervoer 2010
 Rapporteur: GARCÍA ALONSO (Werkgevers - E)
 
– Ref.: COM(2001) 370 def. – CES 869/2002

 
– Kernpunten:
 

 Het grootste probleem van het Witboek, waarop ook de meeste suggesties betrekking hebben, is
dat de Commissie bij het analyseren van de problemen en het zoeken naar oplossingen op o.m.
territoriaal, economisch, sociaal, milieu- en cultureel gebied steeds te veel hetzelfde stramien
volgt. Het Europa van de vijftien – en zeker het toekomstige Europa van de 27 – is geen
monolithisch blok; de omstandigheden verschillen van land tot land en vereisen dus ook zoveel
mogelijk een verschillende aanpak.

 
– Sommige van de voorgestelde maatregelen om een nieuw evenwicht tussen de verschillende

vervoerswijzen tot stand te brengen, mogen niet tot verstoorde concurrentieverhoudingen
leiden. Het beginsel van "gereguleerde concurrentie" zou volgens het EESC echter
inderdaad wel toegepast mogen worden op de diensten van algemeen economisch belang -
zoals de verschillende vormen van openbaar vervoer -.

 
– Het strategische belang van het goederenvervoer voor de ontwikkeling van landen en voor

de bevoorrading van afgelegen regio's, berg- of eilandregio's of ultraperifere gebieden met
een geringer economisch potentieel mag niet over het hoofd worden gezien. Bij haar streven
om ook voor het vervoer een duurzame strategie te volgen, moet erop zijn gericht om de
vraag naar veiligere, milieuvriendelijkere en tot dusverre te weinig gebruikte vervoerswijzen
te stimuleren. Zo kan het evenwicht tussen vervoersmodaliteiten worden verbeterd.

 
– Wat de mobiliteit van de burger betreft, wordt te weinig aandacht besteed aan de rol van het

openbaar vervoer in verhouding tot het gebruik van de eigen auto. Het verdient aanbeveling
om alternatieven voor het particuliere wegvervoer te ontwikkelen in plaats van dit vervoer te
"bestraffen".

 
– De Commissie zou in de beleidsdoelstellingen voor vervoer en in de actieprogramma's op

vervoersgebied ook expliciet aandacht moeten schenken aan de verbetering van het
energierendement en van de doelmatigheid van het vervoer. Bij de mogelijke concrete
maatregelen in dat verband kan ook worden gedacht aan een geleidelijke toename van het
aantal efficiëntere zware voertuigen die minder brandstof verbruiken en het milieu minder
belasten en aan het gebruik van alternatieve brandstoffen.

 
 Contactpersoon: L. Lobo
 (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Programma voor intermodaliteit/MARCO POLO
 Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers - F)
 
– Ref.: COM(2002) 54 def. – 2002/0038 COD – CES 842/2002

 
– Kernpunten:
 

 Het Comité is het in grote lijnen eens met het voorstel voor een verordening betreffende het
"Marco Polo"-programma, maar stelt voor om de volgende concrete maatregelen in het
programma op te nemen:

 
– meer controles op de naleving van sociale wetgeving en een verhoging van de boetes

ingeval van overtredingen;
– financiering met publieke middelen van modal-shiftinfrastructuur (bijv. terminals en hun

toegangswegen);
– eis aan vervoersondernemers om zich ertoe te verbinden de nieuwe diensten van algemeen

belang in stand te houden;
– het nodige doen voor een verlenging van het programma tot 2010;
– een comité van beheer moet worden belast met de continue follow-up van de acties;
– er moeten ook projecten kunnen worden geselecteerd die in bepaalde gevallen betrekking

hebben op luchtvervoer of vervoer via pijpleidingen;
– de Commissie dient ook projecten te financieren die lokale acties omvatten, ook al is daarbij

maar één lidstaat betrokken, op voorwaarde evenwel dat alle gebruikers van het
internationale vervoer over het grondgebied van die lidstaat daar profijt van trekken;

– er moet een voor alle gebruikers bestemde Europese Gids van alle multimodale platforms
en hun kenmerken worden opgesteld.

 
 Om de verkeersdrukte tegen te gaan en het vervoer in Europa milieuvriendelijker te maken (de
doelstellingen van het Marco Polo-programma), is een globaal beleid nodig waarin een aantal
gangbare economische praktijken worden gewijzigd en meer financiële middelen worden
vrijgemaakt.

 
– Contactpersoon : R. Del Fiore
 (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 
•  Gemeenschappelijk luchtruim - Totstandbrenging gemeenschappelijk luchtruim
 Rapporteur: TOSH (Werkgevers – VK)

 
– Ref.: COM(2001) 123 def. – 2001/0060 COD

 COM(2001) 564 def. – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2202
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– Kernpunten:

 Hoewel het EESC de uitgangspunten van de door Commissie geformuleerde voorstellen
onderschrijft, meent het dat veel details nadere uitwerking vereisen, met name met betrekking
tot de precieze werking van het nieuwe kader, de raadplegingsprocedures en het bepalen en
bewaken van doelstellingen.
 
 Het komt erop neer dat
– wil de capaciteit van het luchtruim optimaal benut kunnen worden, dan zijn, om lokale

milieueffecten te minimaliseren, aanvullende infrastructuurmaatregelen noodzakelijk, zoals
de aanleg van extra start/landingsbanen;

– het principe dat veiligheid belangrijker is dan enig ander aspect, in alle onderdelen van de
voorstellen dient te worden vastgelegd. Daarom moeten normen worden ingevoerd en
voortdurend worden bijgesteld;

– de Gemeenschap de nodige instrumenten moet vrijmaken voor aanloopinvesteringen in
O&O om de oprichting en het behoud van expertisecentra (centres of excellence) te
waarborgen;

– het heffingssysteem voor het luchtverkeer transparant moet zijn om ervoor te zorgen dat de
juiste stimulansen worden gegeven om investeringen af te stemmen op de behoeften van
gebruikers. Het is van belang dat het systeem de juiste stimuli geeft voor investeringen in
nieuwe technologieën en capaciteit.

– de toezichthoudende autoriteit er garant voor moet staan dat de impact van beleggers in het
betalingssysteem wordt onderkend en beloond, ongeacht de plaats in de keten waar de
beleggingen zijn gesitueerd.

 
– Contactpersoon: L. Lobo
 (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Wijziging/Instapweigering
 Rapporteur: GREEN (Werknemers - DK)
 
– Ref.: COM(2001) 784 def. – 2001/0305 COD – CES 840/2002

 
– Contactpersoon: R. Del Fiore
 (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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•  Veiligheid luchtvaartuigen/derde landen
 Rapporteur: SANTILLAN CABEZA (Werknemers - E)

 
– Ref.: COM(2002) 8 def. – 2002/0014 COD – CES 841/2001

 
– Contactpersoon: S. Jantscher
 (Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 

 
 
 9. INSTITUTIONAL AFFAIRS - GOVERNANCE
 
•  Bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan
 Algemeen rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (E-III)
 
– Ref.: COM(2001) 789 def. – 2001/0313 (AVC)
 

2001/0314 (COD)
 

2001/0315 (CNS)
 

                          2001/0316 (CNS) – CES 861/2002
 
– Kernpunten:

 
 Onderhavig Commissievoorstel is bedoeld om de raadplegingsprocedure te harmoniseren en te
vereenvoudigen (comitologie).
 
 Het Comité wijst op de betekenis van het Commissievoorstel waarmee een belangrijke stap
voorwaarts wordt gemaakt naar een gecoördineerde strategie voor een eenvoudigere de EU-
regelgeving en verbeterde governance in Europa.
 
 Het stelt voor dat
 
– de voorlichtingsprocedure die van toepassing is op het EP, ook geldig wordt verklaard voor

het Comité;
 
– de comités die de Commissie bijstaan en waaraan vertegenwoordigers van maatschappelijke

organisaties deelnemen, naar gelang van hun respectieve bevoegdheden worden
geïnformeerd.
 

− Contactpersoon: F. Rath
(Tel.: 00 32 2 546 9250 - e-mail: fritz.rath@esc.eu.int)

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 71
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietransata@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietransata@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

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

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu



Addendum: 3

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 93
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu

Page: 95
Type: http:

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