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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
mededelingen heeft doen toekomen:

37/02 Nieuwe regeling voor bezoekersgroepen

38/02 Rooster van de officiële vergaderingen van het Europees Parlement in 2003

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 EEN BRITSE  AFGEVAARDIGDE IN
HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 19 december 2002 akte genomen van de
verkiezing van:

de heer  Graham H. BOOTH

ter vervanging van de heer Michael John HOLMES (NI/ UK),  met ingang van 18 december 2002

De heer BOOTH is toegetreden tot de Fractie EDD.

_______________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering  van 16 december  2002 heeft het Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Jean-Thomas NORDMANN

is toegetreden tot de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR)
met ingang van 16 december 2002.

______________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 23.12.2002)

Indiener Onderwerp Nr.

Olivier Dupuis Top EU-Rusland E-3446/02

Bob van den Bos Mensenrechtensituatie in Iran/resolutie in de Derde
Commissie van de Algemene Vergadering van de VN

E-3447/02

Eluned Morgan Pensioenen en faillissement P-3448/02

Glyn Ford Ontslag van biotechnologen E-3449/02

Avril Doyle Uranium in drinkwater E-3450/02

Eluned Morgan Landbouw en GBCS E-3451/02

Carlos Bautista Ojeda Geografisch Informatiesysteem in Andalusië E-3452/02

Christopher Huhne Economische integratie P-3453/02

Christopher Heaton-Harris Het instellen van een Europese openbare aanklager P-3454/02

Giacomo Santini Vogelpestepidemie in Italië P-3455/02

Christopher Heaton-Harris Erkenning van autosportvergunningen in de Europese
Unie

E-3456/02

Christopher Heaton-Harris Eurocost E-3457/02

Christopher Heaton-Harris Belastingregime voor biodiesel in Duitsland en Frankrijk E-3458/02

Christopher Heaton-Harris Godsdienstvrijheid in Hongarije E-3459/02

Christopher Heaton-Harris Europees Openbaar Ministerie E-3460/02

Christopher Heaton-Harris Europees Openbaar Ministerie E-3461/02

Christopher Huhne Economische integratie E-3462/02

Christopher Huhne Economische integratie E-3463/02

Cristiana Muscardini Uit de handel nemen van een geneesmiddel in Italië E-3464/02

Sérgio Marques POSEIMA milieu E-3465/02

Eluned Morgan Jumelage van steden E-3466/02

Graham Watson Effectieve behandeling van tuberculose - vooruitgang E-3467/02

Graham Watson Iberische lynx E-3468/02

Ward Beysen Concentratie op de Tsjechische elektriciteitsmarkt tijdens
het uitbreidingsproces

E-3469/02
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Luis Berenguer Fuster Tariferingstekort van de Spaanse elektriciteitsbedrijven:
illegale overheidssteun?

E-3470/02

Roberta Angelilli Beheer van de fondsen voor de deelgemeenten van
Fiumicino (Aranova, Fregene, Focene, Maccarese,
Palidoro, Passoscuro en Torrimpietra)

E-3471/02

Hanja Maij-Weggen Extra controle op goederen die via Europese havens naar
de VS gaan

E-3472/02

Herbert Bösch Nieuwe rekenplichtige van de Commissie E-3473/02

Ioannis Marinos Merkwaardige vereisten in vacatureaankondiging voor
personeel in Griekenland

E-3474/02

Benedetto Della Vedova Staatssteun aan de publieke omroep E-3475/02

Jan Mulder Europese kaderregeling voor consumentenheffing BSE-
kosten

E-3476/02

Gerhard Schmid Discriminatie op grond van nationaliteit in Amsterdam
(Nederland)

E-3477/02

Gerhard Schmid Discriminatie op grond van nationaliteit in Bayeux
(Frankrijk)

E-3478/02

Philippe Herzog Uitbreiding van de procedure Lamfalussy en financieel
toezicht

E-3479/02

Francesco Fiori en Paolo
Bartolozzi

Olijfolie E-3480/02

Michiel van Hulten Belgische overheidsopdracht voor ontwikkeling Europese
wijk

E-3481/02

Freddy Blak Nepotisme in het Directoraat-generaal Landbouw van de
Commissie

P-3482/02

Eryl McNally Het eisen van bankgaranties van kleine organisaties die
deelnemen aan SAVE/ALTENER-projecten

P-3483/02

Charles Tannock Schipbreuk van de Prestige en inspectie van schepen P-3484/02

Jaime Valdivielso de Cué Blokkage van snelwegen P-3485/02

Roger Helmer Herziening van de T-TEN E-3486/02

Charles Tannock Belastingstelsel van Gibraltar E-3487/02

Charles Tannock en Christopher
Heaton-Harris

Fraude in de Europese Unie en disciplinaire maatregelen
tegen Marta Andreasen

E-3488/02

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Streven van de Commissie naar een flexibeler
arbeidsmarkt en de richtlijn uitzendkrachten

E-3489/02
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Bill Newton Dunn en anderen Toekenning van subsidies aan "county councils" (ong.
Provinciale Staten) uit hoofde van het EU-programma
voor jumelages tussen steden

E-3490/02

Renzo Imbeni Aanpassing van het beroep van douane-expediteur in het
kader van de uitbreiding

E-3491/02

Renzo Imbeni Aanpassing van het beroep van douane-expediteur in het
kader van de uitbreiding

E-3492/02

Colette Flesch Verplaatsing van twee ambtenaren van de
vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Parijs
naar Brussel

E-3493/02

Cristiana Muscardini Bloedvergieten in Nigeria E-3494/02

Camilo Nogueira Román Aanleg van een golfbaan in O Grove (Galicië), in een
"Natuur 2000"-zone

E-3495/02

Paulo Casaca Overheidssteun aan kleinschalige cabotage op de Azoren P-3496/02

Claude Moraes Schending van de mensenrechten in Iran P-3497/02

Robert Evans Verzoekschrift 566/2000 P-3498/02

Franz Turchi Centrum voor gehandicapte kinderen van Europese
ambtenaren

P-3499/02

Roberta Angelilli Veiligheid in de scholen van Rome P-3500/02

Markus Ferber Omzetting in nationaal recht van richtlijn 89/130/EEG van
13 februari 1989 betreffende                de harmonisering
van de opstelling van het bruto nationaal product tegen
marktprijzen

E-3501/02

Robert Evans Het houden van beren in China om hun gal E-3502/02

Robert Evans Wilde vogels die in sleepnetten verstrikt raken E-3503/02

Robert Evans Richtlijn over betere bescherming van
consumentenbelangen

E-3504/02

Robert Evans Ngawang Sangdrol zit nog steeds gevangen E-3505/02

Robert Evans Siham Qandah en hoe zij in Jordanië wordt behandeld E-3506/02

Giacomo Santini Vogelpestepidemie in Italië E-3507/02

Mario Borghezio FIAT-werknemers niet beschermd zoals hun OPEL-
collega's

E-3508/02

Erik Meijer Afschaffing van de mogelijkheid voor kleine en
incidentele handel tot grensoverschrijdende
postverzending onder rembours

E-3509/02
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Erik Meijer Het verschil tussen nationaal en Europees luchtvaartbeleid
voor het totstandkomen van "open skies" en verdringing
van luchtvaartmaatschappijen door nieuwkomers

E-3510/02

Erik Meijer Uitspraak Hof van Justitie inzake bilaterale
luchtvaartakkoorden van EU-lidstaten met andere staten
en de gevolgen als lidstaten daaraan niet meewerken

E-3511/02

Herman Vermeer Wederzijdse-erkenningsproblematiek in de Antwerpse
haven m.b.t. een door een Schengen-staat verstrekt visum

E-3512/02

Konstantinos Hatzidakis Inbreuk op communautaire milieuwetgeving door
Griekenland

E-3513/02

Paulo Casaca Uitvoering Cohesiefonds in Portugal E-3514/02

Theodorus Bouwman De consequenties van het Simap-arrest van 3 oktober
2000 (C-303/98) voor de Arbeidstijdenrichtlijn
2000/34/EG en de werkpraktijk van de Rotterdamse
beroepsbrandweer

P-3515/02

Caroline Lucas Geplande luchthaven in het moerasgebied in het noorden
van Kent, VK

P-3516/02

Chris Davies Gemeenschappelijk visserijbeleid P-3517/02

Ursula Schleicher Productkenmerking P-3518/02

Ursula Schleicher Statuut en financiering van Europese politieke partijen E-3519/02

Ursula Schleicher Statuut en financiering van Europese politieke partijen E-3520/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Haveninspecties E-3521/02

Bart Staes De televisierechten voor de Champions League - conflict
tussen nieuwsgaring en auteursrechten

E-3522/02

Konstantinos Hatzidakis "Verborgen" deficit van Griekenland in 2001 P-3523/02

Antonios Trakatellis Slechte uitvoering van werken in Griekenland: ongevallen
in Kifisos en op viaduct bij Piania

E-3524/02

Concepció Ferrer Handelsbelemmeringen in de kandidaat-landen E-3525/02

Olivier Dupuis Reisverbod voor Sadri Chiari E-3526/02

Ian Hudghton Het Nationaal Park Biebrza, Polen P-3527/02

Amalia Sartori Onrechtstreekse steun aan de regering van Birma E-3528/02

Bartho Pronk Wettelijke regeling vakantiegeld E-3529/02

Erik Meijer Concurrentie tussen grote havens met een
gemeenschappelijk achterland  en verspilling van
overheidsgeld om die concurrrentie te winnen

E-3530/02
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Paulo Casaca "Lasten uit het verleden" in de begroting 2002 in Portugal E-3531/02

Paulo Casaca Ongewone kenmerken van het deficit E-3532/02

Paulo Casaca Onwetendheid van de Commissie inzake de nationale
begroting van Portugal

E-3533/02

Brice Hortefeux Verscheidenheid van talen P-3534/02

Patricia McKenna Vernietiging van met BSE besmette karkassen P-3535/02

Christopher Huhne Tijdschrift STAR 21 E-3536/02

Christopher Huhne Tijdschrift STAR 21 E-3537/02

Christopher Huhne Handel in militair materieel E-3538/02

Chris Davies Illegale herinvoer in de EU van in het kader van
hulprogramma's tegen lage prijzen verstrekte
geneesmiddelen

E-3539/02

Chris Davies Ongelijkheden op gezondheidsgebied E-3540/02

Glenys Kinnock Ombudsman voor de handel met de ontwikkelingslanden E-3541/02

Glenys Kinnock Aan handel gerelateerde  verbonden steun E-3542/02

Glenys Kinnock Westelijke Sahara E-3543/02

Pedro Aparicio Sánchez en
Alejandro Cercas

Discriminatie van Spaanse gepensioneerden die in
Gibraltar hebben gewerkt

E-3544/02

Michel-Ange Scarbonchi Oprichting van een Europees corps van kustwachters E-3545/02

Michel-Ange Scarbonchi Oprichting van een Europees corps van kustwachters E-3546/02

Michl Ebner Uitsluiting van interregionale samenwerkingsverbanden
uit EURES

E-3547/02

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa en Sergio Berlato

Steun van de Europese Unie aan het noorden van Italië,
dat door natuurrampen is getroffen

E-3548/02

Benedetto Della Vedova Verenigbaarheid van Italiaanse wet nr. 69 van 3 februari
1963 met het in het EG-Verdrag vastgelegde beginsel van
vrij verkeer van werknemers binnen de Europese
Gemeenschap

P-3549/02

John Cushnahan Natriumglutamaat E621 P-3550/02

Charles Tannock Artikel 23-wetgeving in Hongkong en de rechten van
Falungong-aanhangers in China

E-3551/02

Jean-Maurice Dehousse Discriminatie op het werk in de Europese scholen E-3552/02

Marco Cappato Ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid in Wit-
Rusland

E-3553/02
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Erik Meijer Inkorting van de overgangstermijn voor het uitsterven van
enkelwandige tankers naar aanleiding van de
verwoestende ramp voor de kust van Galicië

E-3554/02

Hans-Peter Martin Recht van territoriale eenheden om een klacht in te dienen P-3555/02

Dorette Corbey Milieuconvenanten P-3556/02

Marie Isler Béguin Oprichting Europese Bank voor preventie en herstel van
milieuschade

E-3557/02

Marie Isler Béguin Oprichting Europese Bank voor preventie en herstel van
milieuschade

E-3558/02

Cristiana Muscardini Annulering van ACS-bijeenkomst E-3559/02

Olivier Dupuis Voorstel om Artikel 23 in de Hongkong-wetgeving op te
nemen

E-3560/02

Chris Davies "Bush meat" E-3561/02

Chris Davies Richtlijn inzake voedingssupplementen E-3562/02

Brice Hortefeux Veiligheid op zee E-3563/02

Marialiese Flemming Uniforme dierenbeschermingsnormen binnen de EU E-3564/02

Markus Ferber Overeenkomst tussen de Europese Unie en Israël E-3565/02

Freddy Blak Contracten tussen Eurostat en Eurogramme E-3566/02

Bart Staes en Jan Dhaene De aanvraag van een ".eu"-domeinnaam E-3567/02

Luisa Morgantini Religieuze en culturele verscheidenheid in Israël in gevaar P-3568/02

Jonas Sjöstedt Toestand van onveilige kernreactoren in kandidaat-
lidstaten

E-3569/02

Jonas Sjöstedt Particuliere invoer van wijn naar Zweden E-3570/02

Jonas Sjöstedt Voorstel voor een geheimhoudingsclausule in het zevende
kaderprogramma voor onderzoek

E-3571/02

Ilda Figueiredo Communautaire steun voor ondernemingen die deel
uitmaken van de internationale groepen ARA en GRANIT

E-3572/02

Ilda Figueiredo Lid 2 van artikel 299 en de economische en sociale
samenhang op de Azoren

E-3573/02

Ilda Figueiredo Uitbreiding en de ultraperifere regio's E-3574/02

Ioannis Averoff Tekortkomingen bij uitvoering GBCS in Griekenland P-3575/02

Herbert Bösch Stimulering van grensoverschrijdende mobiliteit van
werknemers - EURES

E-3576/02
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Elisabeth Schroedter Vernietiging van het plassengebied bij Lacoma en de
Hammergraben (Brandenburg), een potentiële FFH-
beschermingszone van significante omvang

E-3577/02

Olivier Dupuis Vervolgingen van leden van de niet-officiële katholieke
kerk in de Volksrepubliek China

E-3578/02

Toine Manders Staatssteun aan profvoetbalclubs E-3579/02

Joaquim Miranda Vrij verkeer en samenwerking tussen de lidstaten op het
gebied van onderwijs

E-3580/02

Camilo Nogueira Román Beslissingen van de Spaanse premier en de Franse
president betreffende de afbakening van gescheiden
zeecorridors voor schepen zoals de Prestige

E-3581/02

Camilo Nogueira Román Uitvoeringsniveau van de wetgevingspakketten "Erika" in
de lidstaten van de EU

E-3582/02

Camilo Nogueira Román Evaluatie van de economische kosten van de ramp met de
Exxon Valdez voor de kust van Alaska en voorzieningen
betreffende de ramp met de Prestige voor de kust van
Galicië

E-3583/02

Camilo Nogueira Román Wetgevingspakketten "Erika" en de "Oil Pollution Act"
van 1990 in de VS

E-3584/02

Camilo Nogueira Román Vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor de
veiligheid van de zeevaart

E-3585/02

Camilo Nogueira Román Vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor de
veiligheid van de zeevaart

E-3586/02

Camilo Nogueira Román Voornemen om de kust van Galicië uit te roepen tot
rampgebied van de Europese Unie ten gevolge van de
schipbreuk van de Prestige

E-3587/02

Camilo Nogueira Román Voornemen om de kust van Galicië uit te roepen tot
rampgebied van de Europese Unie ten gevolge van de
schipbreuk van de Prestige

E-3588/02

Camilo Nogueira Román Specifieke maatregelen van de Raad om de gevolgen van
zeerampen in de uitermate belangrijke corridor voor de
kust van Galicië te voorkomen en te bestrijden

E-3589/02

Camilo Nogueira Román Specifieke maatregelen van de Commissie om de
gevolgen van zeerampen in de uitermate belangrijke
corridor voor de kust van Galicië te voorkomen en te
bestrijden

E-3590/02

Camilo Nogueira Román Wetgevingspakketten "Erika" en de "Oil Pollution Act"
van 1990 in de VS

E-3591/02
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Camilo Nogueira Román Classificatie van Galicië als in hoge mate van de visserij
afhankelijk gebied

E-3592/02

Camilo Nogueira Román Initiatieven van de Europese Unie betreffende de
wijziging van het internationale zeerecht: de onontwarbare
juridische situatie van olietankers

E-3593/02

Camilo Nogueira Román Initiatieven van de Europese Unie om te waarborgen dat
de bemanning van schepen met een gevaarlijke lading die
in de Europese wateren varen over de vereiste technische
en praktische kennis beschikt

E-3594/02

Camilo Nogueira Román Maatregelen om te voorkomen dat de gezonken
wrakstukken van de Prestige stookolie blijven lozen

E-3595/02

Camilo Nogueira Román Opruimingsschepen voor bestrijding van rampen zoals die
met de Prestige

E-3596/02

Camilo Nogueira Román Toewijzing van EU-middelen ter bestrijding van de
economische, sociale en ecologische gevolgen van de
ramp met de Prestige voor de kust van Galicië

E-3597/02

Camilo Nogueira Román Evaluatie van de economische kosten van de ramp met de
Exxon Valdez voor de kust van Alaska en voorzieningen
betreffende de ramp met de Prestige voor de kust van
Galicië

E-3598/02

Camilo Nogueira Román Herstel van de visbestanden en de schaal- en
schelpdierpopulaties in Galicië na de ramp met de Prestige

E-3599/02

Camilo Nogueira Román Uitvoeringsniveau van de wetgevingspakketten "Erika" in
de lidstaten van de EU

E-3600/02

Camilo Nogueira Román Gevolgen van de vervuiling met de door de olietanker
Prestige vervoerde stookolie - Acties ter bestrijding van de
langdurige gevolgen van de vervuiling

E-3601/02

Paulo Casaca Nieuw fonds voor schadevergoeding van slachtoffers van
vervuiling

E-3602/02

Paulo Casaca "Geavanceerde maritieme veiligheid in de Europese Unie" E-3603/02

Paulo Casaca Controle van de olietanker Prestige door de
havenautoriteiten

E-3604/02

Helle Thorning-Schmidt en Torben
Lund

De euro en nikkelallergie E-3605/02

Dieter-Lebrecht Koch Motorhometoerisme E-3606/02

Mary Banotti Onderlinge verwisselbaarheid van postzegels in de
eurozone

E-3607/02

Cristiana Muscardini Uitbreiding van de NAVO en defensiebeleid van de EU E-3608/02
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Cristiana Muscardini Bescherming Europese talen E-3609/02

Jules Maaten Rol Nederland en overige EU-regeringen bij mogelijk
verbod chocoladesigaretten

E-3610/02

Kathleen Van Brempt Veiligheid auto's E-3611/02

Bob van den Bos Mensenrechtenclausule E-3612/02

Paulo Casaca Korting op de middelen die uit het Cohesiefonds aan
Portugal beschikbaar worden gesteld

E-3613/02

Concepció Ferrer Invoer van grondstoffen uit Marokko en de Europese
leerindustrie

P-3614/02

Benedetto Della Vedova en Marco
Cappato

Steun van de Franse regering aan France Telecom E-3615/02

Erik Meijer Regelmatige en veilige afvaarten met zeeschepen op vaste
routes bedreigd door een verbod op prijsafspraken en het
toestaan van geheime kortingen

E-3616/02

Erik Meijer Het op Europese schaal bevorderen van alternatieven voor
slechte integratie tussen bevolkingsgroepen en het
ontstaan van gescheiden leefwerelden

E-3617/02

Erik Meijer Verstoring milieubeleid door aanbod van uiterst goedkoop
luchtverkeer op een korte route   binnen de EU door een
luchtvaartmaatschappij van buiten Europa

E-3618/02

María Sornosa Martínez Herstel van gebieden van communautair belang die
schade hebben geleden als gevolg van het ongeval met de
Prestige

P-3619/02

Wolfgang Ilgenfritz Status van Jersey in de EU P-3620/02

Ian Hudghton Plaatselijke slachthuizen - westelijke eilanden van
Schotland

P-3621/02

Paulo Casaca Verstrengeling van belangen bij de Commissie P-3622/02

Helmut Kuhne Mogelijke misbruik van EU-middelen in Portugal E-3623/02

Olivier Dupuis Thailand: Gedwongen terugkeer van Sok Yuen naar
Cambodja

E-3624/02

Paolo Costa en anderen Veiligheid in de zeevaart E-3625/02

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

P-3626/02

Kathleen Van Brempt Verhoging speelgoedprijzen P-3627/02

Mihail Papayannakis Bouw museum in het Rizari-bos E-3628/02
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Alexandros Alavanos Toepassing communautaire wetgeving inzake gezondheid
en veiligheid in Griekenland

E-3629/02

Bill Newton Dunn Beperking op het aantal sigaretten dat uit Spanje mag
worden meegenomen

E-3630/02

Bill Newton Dunn Betaling van door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen opgelegde boetes

E-3631/02

Isidoro Sánchez García Maatregelen ter voorkoming/compensatie van/voor met
het zinken van de "Prestige" vergelijkbare rampen

E-3632/02

Miquel Mayol i Raynal Associatieovereenkomst EU/Chili en eerbiediging van de
rechten van de Mapuche

E-3633/02

Miquel Mayol i Raynal Associatieovereenkomst EU/Chili en eerbiediging van de
rechten van de Mapuche

E-3634/02

Kathleen Van Brempt Inhoud winkelproducten E-3635/02

Niall Andrews Humanitaire hulp en immigratiecontroles P-3636/02

Christopher Huhne Economische integratie E-3637/02

Christopher Huhne Bankactiva E-3638/02

Daniel Hannan Steun aan Toscane E-3639/02

Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez
Álvarez en Roy Perry

Herwaardering pensioenen in Gibraltar E-3640/02

Ole Sørensen Filmproductie - doelstelling-2-steun P-3641/02

Emmanouil Bakopoulos Hechtenis van de heer Apostolos Mangouras P-3642/02

Olivier Dupuis Gedwongen repatriëring Tsjetsjeense vluchtelingen van
het kamp Iman van Aki Iourt

P-3643/02

Hanja Maij-Weggen Opsluiting van Shaiboub E-3644/02

Hanja Maij-Weggen Gevangenneming van Shakir E-3645/02

Hanja Maij-Weggen Detentie Juan Carlos Gonzalez Leiva E-3646/02

Hanja Maij-Weggen UPDF-gevangenen in Uganda E-3647/02

Hanja Maij-Weggen Godsdienstvrijheid in Laos E-3648/02

Mathieu Grosch Opleiding en certificering van spoorwegpersoneel P-3649/02

Paul Rübig KMO-vriendelijker formulering van de
aanbestedingsvoorwaarden voor EU-
stimuleringsprogramma's ten behoeve van derde landen

P-3650/02

Antonio Di Pietro Sluiting van "HMC Pubblicità" P-3651/02

Hanja Maij-Weggen Nieuw proces over El Kosheh-kwestie E-3652/02
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Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: beperkende maatregelen tegen
schepen met enkelwandige romp

E-3653/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: Amerikaanse wetgeving E-3654/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: meest getroffen sectoren E-3655/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: schade voor de visvangst E-3656/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: verlegging van de zeevaartroute
van Finisterre verder buiten de kust

E-3657/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: gelegenheidslozingen E-3658/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: financiële middelen E-3659/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: verklaringen van de Commissie
voor het vervoer

E-3660/02

Rosa Miguélez Ramos Zwarte vloed in Galicië: netwerk Natura 2000 E-3661/02

Marie Isler Béguin Wijziging van het akkoord WHA 12-40 tussen de WHO
en de IAEA

E-3662/02

Marie Isler Béguin Wijziging van het akkoord WHA 12-40 tussen de WHO
en de IAEA

E-3663/02

Olivier Dupuis Gebruik van "Webjacking"-technieken door de
autoriteiten van Peking teneinde ongewenste internetsites
te blokkeren

E-3664/02

Paul Rübig Harmonisering van Europese tolsystemen voor
vrachtwagens op basis van gereden kilometers

E-3665/02

Emmanouil Bakopoulos Ongeval met de tanker Moskovskiy Festival E-3666/02

Emmanouil Bakopoulos Gedwongen verwijdering van de tanker Enalios Titan
door de Franse zeemacht

E-3667/02

Emmanouil Bakopoulos Oorzaak van de scheepsramp met de tanker Prestige E-3668/02

Emmanouil Bakopoulos Ongeval met de Oklahoma City E-3669/02

Joan Vallvé Kosten van verwijdering van afval bij het ruimen van
dieren

E-3670/02

Patricia McKenna Luchtverontreiniging door de keramische industrie in
Castellón, Spanje

E-3671/02

Antonio Di Pietro Uitoefening van mondheelkunde E-3672/02

Antonio Di Pietro Werkgelegenheidscrisis in de elektronische bedrijven van
Aquila

E-3673/02

Paolo Pastorelli "Veulenheffing" (Foal Levy) E-3674/02

Cristiana Muscardini Europa en het Palestijns terrorisme E-3675/02
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Toine Manders Arbeidsongeschiktheid E-3676/02

Bart Staes De bestrijding van leukemie door stamcellen uit het
navelstrengbloed

E-3677/02

Dorette Corbey Duits windmolenpark nabij Bellingwolde P-3678/02

Alexander Radwan Busquin: de EU moet een "werkelijke ruimtemacht"
worden (artikel in de European Voice van 19 september,
pagina 8 - nieuwsberichten)

E-3679/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3680/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3681/02

Fernando Fernández Martín Salomonseilanden E-3682/02

Fernando Fernández Martín Salomonseilanden E-3683/02

Fernando Fernández Martín Seychellen E-3684/02

Fernando Fernández Martín Seychellen E-3685/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3686/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3687/02

Fernando Fernández Martín São Tomé en Principe E-3688/02

Fernando Fernández Martín São Tomé en Principe E-3689/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3690/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3691/02

Fernando Fernández Martín St. Vincent en de Grenadinen E-3692/02

Fernando Fernández Martín St. Vincent en de Grenadinen E-3693/02

Fernando Fernández Martín St. Lucia E-3694/02

Fernando Fernández Martín St. Lucia E-3695/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3696/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3697/02

Fernando Fernández Martín Tanzania E-3698/02

Fernando Fernández Martín Tanzania E-3699/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3700/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3701/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3702/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3703/02
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Fernando Fernández Martín Soedan E-3704/02

Fernando Fernández Martín Soedan E-3705/02

Fernando Fernández Martín Zuid-Afrika E-3706/02

Fernando Fernández Martín Zuid-Afrika E-3707/02

Fernando Fernández Martín Oeganda E-3708/02

Fernando Fernández Martín Oeganda E-3709/02

Fernando Fernández Martín Zambia E-3710/02

Fernando Fernández Martín Zambia E-3711/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3712/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3713/02

Fernando Fernández Martín Somalië E-3714/02

Fernando Fernández Martín Somalië E-3715/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3716/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3717/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3718/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3719/02

Fernando Fernández Martín Trinidad en Tobago E-3720/02

Fernando Fernández Martín Trinidad en Tobago E-3721/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3722/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3723/02

Fernando Fernández Martín Tsjaad E-3724/02

Fernando Fernández Martín Tsjaad E-3725/02

Glenys Kinnock Comeniusprogramma E-3726/02

Patricia McKenna Aangepaste kooien voor legkippen E-3727/02

Giacomo Santini Opheffing van trein nr. 299 E-3728/02

Erik Meijer Legale status binnen EU voor Iraanse oppositie in
ballingschap die opkomt voor pluralistische democratie en
zich verzet tegen theocratische dictatuur

E-3729/02

Erik Meijer Maatregelen tegen import van Amerikaans voedsel dat
zonder vermelding van samenstelling en herkomst
genetisch veranderde ingrediënten bevat

E-3730/02
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Marianne Thyssen Verslag over de toepassing van Richtlijn 98/6/EG van 16
februari 1998 betreffende de bescherming van de
consument inzake de prijsaanduiding van aan de
consument aangeboden producten (prijsaanduiding per
meeteenheid)

P-3731/02

Philip Bradbourn Galileo P-3732/02

Graham Watson Veldonderzoek naar genetisch gemodificeerde gewassen E-3733/02

Caroline Lucas Steun voor en voortbestaan van de bananenteelt in het
Caribisch gebied

E-3734/02

Caroline Lucas Quota en voortbestaan van de bananenteelt in het
Caribisch gebied

E-3735/02

Olivier Dupuis De heer Fang Jue E-3736/02

Ilda Figueiredo "ABEJ - Solidarités" E-3737/02

Ilda Figueiredo Ontslagen bij Euronews E-3738/02

Gabriele Stauner Salarisvermeerdering zonder rechtsgrondslag voor
commissarissen

E-3739/02

Gabriele Stauner Jaarrekening voor het begrotingsjaar 2001 E-3740/02

Miet Smet Gebruik kredieten begrotingsartikel B2-142 P-3741/02

Gabriele Stauner Belangenconflicten P-3742/02

Hanja Maij-Weggen Executie Tibetanen in China P-3743/02

Proinsias De Rossa Veiligheidsgordels in schoolbussen E-3744/02

Proinsias De Rossa Willekeurige verkeerscontroles E-3745/02

Olivier Dupuis Tibet/China: doodvonnis voor Tenzin Deleg Rinpoche en
Lobsang Dhondup

E-3746/02

Cristiana Muscardini HPV-test: een voorrecht? E-3747/02

Francesco Speroni Bevolkingscijfer van de lidstaten P-3748/02

Glenys Kinnock Financiering van ontwikkelingshulp E-3749/02

Mario Mauro De betrekkingen tussen de EU en de Republiek Suriname E-3750/02

Hanja Maij-Weggen Vermissing Arjan Erkel te Dagestan E-3751/02

Kathleen Van Brempt Palladium E-3752/02

Kathleen Van Brempt Kerosinetaks E-3753/02

Jan Andersson Implementering van Schengen op de luchthaven Frankfort E-3754/02
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Antonios Trakatellis Compensatie aan landbouwers voor de catastrofes die zijn
veroorzaakt door het slechte weer

P-3755/02

Herman Vermeer Het loskoppelen van de TAC's voor tong en schol van de
kabeljauwproblematiek, de aanpak van de kabeljauwcrisis
en de TAC's voor tong en schol

P-3756/02

Bernd Lange Kwantificeerbare milieudoelstellingen in de
vervoerssector

E-3757/02

Miquel Mayol i Raynal Project voor overheveling van water uit de Rhône E-3758/02

Jan Mulder Controle op oorsprong ACS-suiker E-3759/02

Gerhard Schmid Belasting op levensmiddelen met speelgoed E-3760/02

Emmanouil Bakopoulos Spaans voorstel in de VN E-3761/02

Emmanouil Bakopoulos Bekendmaking van COM(2002) 681 def. E-3762/02

Emmanouil Bakopoulos Veiligheid van de scheepvaart E-3763/02

Bill Miller Europees Sociaal Fonds E-3764/02

Luigi Cocilovo Staten die internationale conventies hebben die slechts de
eigen burgers beschermen en niet alle communautaire
burgers

E-3765/02

Erik Meijer Het vermijden van ergernissen en vertragingen bij de
controle van transitoverkeer tussen Rusland en
Kaliningrad over toekomstig grondgebied van de EU

E-3766/02

Erik Meijer Financiële drempels voor het bezoek van familieleden en
bejaarde vakantiegangers uit Rusland voor het reizen over
toekomstig EU-gebied naar Kaliningrad

E-3767/02

Erik Meijer Het naleven van de herhaaldelijk toegekende taalrechten
van de Sloveenstalige minderheid in Oostenrijks Karintië
voorafgaand aan toetreding van Slovenië tot de EU

E-3768/02

Caroline Lucas GATS (Algemene Overeenkomst betreffende de handel in
diensten)

P-3769/02

Bart Staes Omschakeling van de wapenindustrie P-3770/02

Christopher Heaton-Harris Terroristische dreigingen P-3771/02

Chris Davies Het effect van de Via Baltica op belangrijke
natuurgebieden in Polen

P-3772/02

Maurizio Turco Schending door het Koninkrijk Spanje van Richtlijn
91/680/EEG betreffende de fiscale harmonisatie op het
gebied van BTW

P-3773/02

Margrietus van den Berg Uitstel implementatie certificeringssysteem diamanten P-3774/02
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António Campos Gemeenschappelijk landbouwbeleid P-3775/02

Christoph Konrad Concurrentieverstoring in Duitse afvalbeheersmarkt E-3776/02

Christopher Huhne Productie van Pirelli E-3777/02

Patricia McKenna Business Development Centre in Drogheda, Ierland E-3778/02
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VRAGENUUR (B5-0510/02) 17 en 18 december 2002

22 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Josu ORTUONDO
LARREA

Handvest van de grondrechten, borden op het SNCF-station
in Bayonne (Frans Baskenland)

H-0724/02

Manuel MEDINA ORTEGA Uitzettingen op Noord-Cyprus H-0726/02

Sarah LUDFORD Integratie van burgers van derde landen H-0728/02

Jonas SJÖSTEDT Gemeenschappelijk octrooistelsel H-0729/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De voorstellen van de Voorzitter van de Conventie, Valery
Giscard d'Estaing, inzake de namen van de Europese Unie

H-0731/02

Hans-Peter MARTIN Europese Grondwet H-0768/02

Andrew DUFF Cyprus H-0734/02

María IZQUIERDO ROJO Gevolgen van de uitbreiding voor de minst begunstigde
regio's

H-0738/02

Bill NEWTON DUNN "Geheime overeenkomst" tussen de EU en de VS over
strafzaken

H-0745/02

Paul LANNOYE Wapentuig dat gebruikt is in Afghanistan H-0749/02
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Manuel MEDINA ORTEGA Controle aan de grenzen met Noord-Afrika H-0727/02

Mary BANOTTI Misbruik van EU-wetgeving inzake orphan drugs H-0825/02

Bernd POSSELT Tsjetsjenië - Bezoek van commissaris Nielson H-0773/02

 VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

Mevrouw de PALACIO

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Brandstofbelasting in Gibraltar H-0800/02

Nuala AHERN Europese regelgeving inzake nucleaire energie H-0721/02

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Onafhankelijkheid van de Europese Commissie H-0737/02

Carlos BAUTISTA OJEDA Datum Verkeersveiligheidsplan III H-0781/02

Proinsias DE ROSSA Bescherming van de spoorwegen van Ierland H-0786/02

Paul LANNOYE Lawaaihinder door het luchtverkeer H-0793/02

De Heer KINNOCK

Gerard COLLINS Het nieuwe Berlaymontgebouw H-0801/02

Kathleen VAN BREMPT Overstap Commissie ambtenaren naar bedrijfsleven H-0818/02

De Heer MONTI

Astrid THORS Onderzoek naar mogelijke inbreuken op de
mededingingswetgeving van de EU door Microsoft

H-0828/02

____________________
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OVERZICHT VRAGENUUR
DECEMBER 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 36 10 23 1 3 0 0 de heer HAARDER

Commissie 66 12 48 3 2 0 4 de heer NIELSON
de heer LIIKANEN
mevrouw de PALACIO
de heer KINNOCK
de heer MONTI

Totaal 102 22 71 4 5 0 4
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

13/2002 323.196 Daniel DUCARME Weigeren van een tussentijdse herziening van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid

23.09.2002 23.12.2002 8

14/2002 323.497 Marco PANNELLA, Paula CASACA,
Daniel Marc COHN-BENDIT, Chris
DAVIES en Charles TANNOCK

Scheding van de grondrechten van het Vietnamese
volk en vrijlating van godsdienstige autoriteiten

23.09.2002 23.12.2002 27

15/2002 323.498 Marco PANNELLA, Paulo CASACA,
Daniel COHN-BENDIT, Chris
DAVIES en Charles TANNOCK

Schending van de grondrechten van het Vietnamese
volk en eerbieding van de rechten van de
bergbewoners

23.09.2002 23.12.2002 23

16/2002 323.719 Freddy BLAK Tussenbalans van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

02.10.2002 02.01.2003 15

                                                     
1 Situatie op 19.12.2002
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17/2002 323.955 Jo LEINEN,  Alain LAMASSOURE,
Cecilia MALMSTRÖM, Monica
FRASSONI en Mihail
PAPAYANNAKIS

Verkiezing van de voorzitter van de Europese
Commissie door het Europees Parlement

17.10.2002 17.01.2003 213

18/2002 324.277 James PROVAN, Jan MULDER en
Terence WYNN

Toepassing van de medebeslissingsprocedure op
besluiten overeenkomstig artikel 37 van het Verdrag

21.10.2002 21.01.2003 56

19/2002 325.134 Jean LAMBERT en Phillip
WHITEHEAD

Aanhoudende opsluiting van Mordechai Vanunu door
de Istraëlische autoriteiten

29.10.2002 29.01.2003 29

20/2002 325.556 Marie-Hélène DESCAMPS, Marie-
Thérèse HERMANGE, Dominique
VLASTO en Françoise de
VEYRINAS

Bescherming van minderjarigen tegen pornografische
scènes en nodeloos geweld

18.11.2002 18.02.2003 9

21/2002 325.687 Mario BORGHEZIO Oprichting van een financiële controle-instantie tegen
de terreur voor de financiële steun van de Europese
Unie aan de Palestijnse nationale autoriteit

18.11.2002 18.02.2003 8
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nrs. 9/2002 en 10/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 1244
def.

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit
77/271/Euratom houdende toepassing van Besluit 77/270/Euratom
waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering
van kerncentrales

ENVI
ITRE

COM (02) 457
def.

Twintigste Jaarverslag van de Commissie aan het Europees
Parlement over de antidumping- en antisubsidieactiviteiten van de
Gemeenschap - Toezicht op de anti-dumping-, anti-subsidie- en
vrijwaringsactiviteiten van derde landen

DEVE
ITRE

COM (02) 484
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Het
wetgevings- en werkprogramme van de Commissie voor 2003

TOUT COM (02) 590
def.

Verslag van de Commissie: De Structuurfondsen in 2001 (dertiende
jaarlijks verslag)

BUDG
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (02) 591
def.

 31e Financieel Verslag betreffende het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), Afdeling Garantie -
Begrotingsjaar 2001

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 594
def.

Verslag van de Commissie: Jaarlijks verslag van het
pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 2001

AFET
BUDG
ENVI
RETT

COM (02) 596
def.

Verslag van de Commissie aan het de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Uitvoering en resultaten van het Europees Jaar van de talen 2001

BUDG
CULT

COM (02) 597
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement betreffende de tussentijdse evaluatie van het EU-Actieplan
inzake drugs (2000-2004)

ITRE
LIBE

COM (02) 599
def.

Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 4045/89 inzake de door de lidstaten uit te
voeren controles op de verrichtingen in het kader van de
financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

AGRI
CONT

COM (02) 682
def.
CNS010264

__________________
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 ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT VAN DE TIJDENS DE ZITTING

van 11 en 12 december 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")

1. VISSERIJ, LAND- EN BOSBOUW

•  Hervorming GVB
 Rapporteur  : KALLIO (Diverse werkzaamheden - FIN)
 Co-rapporteur : CHAGAS (Werknemers – P)
 

– Ref. : COM(2002) 181 def. – CESE 1369/2002

– Kernpunten:
 
 Het Comité deelt de visie van de Commissie ten aanzien van de toestand van de visserijsector, zoals
naar voren gebracht in het Groenboek van 2001. Ook ziet het Comité de overcapaciteit van de
Europese vissersvloot als een probleem.
 
•  Men zou er dan ook beter aan doen een adequaat evenwicht te zoeken tussen rentabiliteit en

efficiëntie van de vissersvloot enerzijds en duurzame werkgelegenheid anderzijds.
•  Het Comité juicht het meerjarig beheerplan toe, maar heeft bedenkingen tegen het voorstel

van de Commissie om de Raad na goedkeuring van het meerjarige plan niet meer te
betrekken bij het jaarlijkse besluitvormingsproces t.a.v. TACs en quota.

http://www.cese.europa.eu
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•  Het Comité dringt aan op meer samenwerking tussen wetenschappelijke onderzoekers en
vertegenwoordigers uit de visserijsector, zodat wetenschappelijke gegevens duidelijker en
uitgebreider kunnen worden beoordeeld. Adviesraden voor het visserijbeheer zijn welkom
op voorwaarde dat hun rol duidelijk is en zij met concrete werkzaamheden worden belast
binnen het kader van het Raadgevend Comité voor de Visserij en Aquacultuur en zijn
werkgroepen.

•  In alle onderdelen van EU-beleid dient rekening te worden gehouden met het milieu, dus
ook in het visserijbeleid. "De vervuiler betaalt" is het antwoord van het Comité op de vraag
wie de kosten van het milieubeheer voor zijn rekening moet nemen

•  Wetenschappelijke adviezen die uitgaan van de daadwerkelijke toestand van de
visbestanden, vormen een belangrijke basis voor regelgeving m.b.t. de visserij. Het Comité
dringt derhalve aan op meer samenwerking tussen wetenschappelijke onderzoekers en
vertegenwoordigers uit de visserijsector.

•  Bij de nieuwe regels voor de verlening van steun aan de vloot, zoals in het voorstel
opgenomen, heeft de Commissie voor een aanpak gekozen waar het Comité terughoudend
tegenover staat. Het Comité ziet met name weinig heil in de regeling om de overheidssteun
voor de modernisering van de vloot stop te zetten.

•  Hoewel subsidies geen permanente oplossing voor de sector bieden, is het Comité van
mening dat er goede redenen zijn (waarborging van de veiligheid op het werk, goede
arbeidsomstandigheden en bestaansvoorwaarden van werknemers, kwaliteit enz.) om door
te gaan met overheidssteun voor de modernisering van de vloot. Dit met behoud van een
aantal beperkende regels die nu al gelden, met name het verbod om de vlootcapaciteit uit te
breiden.

•  Het Comité is van oordeel dat de inkrimpingsmaatregelen niet van toepassing mogen zijn
op kleine vaartuigen (kleiner dan 12 meter).

•  Het Comité staat achter het voorstel van de Commissie om de regeling te handhaven
waarbij toegang tot de visserij wordt verleend in 6/12-mijlszones binnen de
bevoegdheidssfeer van een lidstaat. Het Comité ondersteunt tevens de verdeling van
vangstmogelijkheden over de lidstaten volgens het beginsel van “relatieve stabiliteit”.

•  Net als in zijn eerdere adviezen wil het Comité ook hier benadrukken dat monitoring een
belangrijke plaats toekomt bij de hervorming van het GVB.

•  Het Comité is dan ook zeer te spreken over het feit dat de Commissie onlangs een actieplan
heeft goedgekeurd dat als doel heeft de sociaal-economische en regionale gevolgen van de
hervorming van het visserijbeleid op te vangen. De sociaal-economische consequenties van
de hervorming van het GVB voor de bevolking in de kustgebieden verdienen bijzondere
aandacht.

•  Het Comité acht het een goed idee dat de EU ontwikkelingslanden die zelf op dit terrein
over onvoldoende middelen beschikken, bijstand verleent om toezicht te houden op visserij-
activiteiten in hun wateren.

 
– Contactpersoon : Mevrouw G. Angelini 

(Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 
 

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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•  Tussentijdse evaluatie van het GLB
Rapporteur: KIENLE  (Werkgevers – D)

 
– Ref.: COM(2002) 394 def. – CESE 1366/2002

 
– Kernpunten:

 De doelstellingen van de Commissie worden in beginsel door het EESC onderschreven. Het
Comité onderschrijft met name het streven om de idee van multifunctionaliteit in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid te verankeren. Er moet echter worden onderzocht of en in
hoeverre de door de Commissie voorgestelde maatregelen ook echt bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen.
  
 Het specifieke doel van de Commissie om interventie in de landbouwsector – in het bijzonder wat
graan betreft – terug te brengen tot een vangnetfunctie, is reeds bereikt met de in Agenda 2000
vastgelegde prijsverminderingen. De openbare opslag van graan is de afgelopen jaren drastisch
beperkt. Het Comité betwijfelt derhalve of de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen het voorstel
om de graanprijs met nog eens vijf procent te verlagen rechtvaardigt.
 
 Het Comité heeft er herhaaldelijk blijk van gegeven positief te staan tegenover het versterken van
de plattelandsontwikkeling. Naast de financiële tekorten op het niveau van de tweede pijler begint
het probleem van de regionaal uiterst onevenwichtig verdeelde financiële middelen het Comité
zorgen te baren. Bij verdere uitbreiding van de "tweede pijler" van het GLB moet derhalve worden
gewaarborgd dat de EU-lidstaten een bepaald minimumbedrag uittrekken voor nationale
cofinanciering.
 
 Met betrekking tot de dynamische modulatie wil het Comité nadere informatie over hoe deze
criteria er concreet uitzien en wat de financiële gevolgen hiervan zullen zijn.
 
 Het Comité zet vraagtekens bij de volledige ontkoppeling van compensatiebetalingen en productie,
en wil dat hier nader onderzoek naar wordt gedaan. Ontkoppeling zou de boer uiteraard meer
keuzevrijheid kunnen verschaffen, maar staat op gespannen voet met zowel het multifunctionele
Europese landbouwmodel als het langdurig veiligstellen van de rechtstreekse steun.
 
 De voorstellen betreffende ontkoppeling behelzen feitelijk een herdefiniëring ofwel "omkoppeling",
aangezien voortaan moet worden voldaan aan bepaalde normen met betrekking tot de bebouwing
van een areaal om voor rechtstreekse steun in aanmerking te komen (cross compliance). Volgens
het Comité kan dit pas werkelijk worden beoordeeld wanneer de Commissie zich nader heeft
uitgesproken over de omvang van de cross-compliancebepalingen en de opzet van de
overeenkomstige controleprocedure.
 
 Met betrekking tot het verloop van de WHO-onderhandelingen adviseert het Comité de Commissie
de klassieke handelsagenda (vermindering van exportondersteuning, interne steun en betere



ALGEMENE INFORMATIE 43

Bulletin 13.01.2003 - NL- PE 327.464

toegang tot de markt) ook in de toekomst te verbinden met niet-handelsgerelateerde aspecten. Ten
slotte acht het Comité het beslist noodzakelijk de kandidaat-lidstaten bij het overleg over de
tussenbalans te betrekken
 
– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio

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

•  Intracommunautaire handelsverkeer - diepgevroren sperma van runderen en de invoer
daarvan
Rapporteur : NIELSEN (Diverse werkzaamheden - DK)

 
– Ref.: COM(2002) 527 def. – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002

 
– Kernpunten:
 
•  De voorgestelde mogelijkheid om afzonderlijke spermabanken ten opzichte van het KI-station

in te richten, zal leiden tot marktliberalisering en tot een meer internationaal georiënteerde
"inseminatiesector" die zich bezighoudt met de distributie van rundersperma en embryo's via
plaatselijke opslagpunten.

•  Volgens het Comité betekent dit een ernstig risico voor het huidige systeem alsook een
toenemende centralisering in de selectie, productie en distributie van erfelijk materiaal. Dit kan
op zijn beurt tot gevolg hebben dat er gaandeweg verandering komt in de doelstellingen van de
fokactiviteit en dat het erfelijk materiaal niet gevarieerd genoeg is, waardoor "gestroomlijnde
productiedieren" ontstaan.

•  Het Comité benadrukt het feit dat de huidige bepalingen inzake het in de handel brengen van
sperma zowel de dierenarts die de inseminatie uitvoert als de fokker voldoende zekerheid
bieden, wat bij de spermacentra niet altijd het geval hoeft te zijn.

•  Het Comité stelt zich op het standpunt dat het wijzigingsvoorstel betreffende spermabanken in
zijn huidige vorm niet kan worden goedgekeurd.

•  Wel kan het Comité instemmen met de drie overige wijzigingsvoorstellen.
 
– Contactpersoon: Mevrouw G. Angelini 

(Tél.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

•  Het in de handel brengen van groentezaad
 Rapporteur  : BEDONI (Werkgevers - I)

 
– Ref.: COM(2002) 523 def. – 2002/0232 CNS - CESE 1360/2002 

 
– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio

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

mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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•  Verplaatsing van schapen en geiten

 Rapporteur: FAKAS  (Diverse werkzaamheden - GR)
 

– Ref.: COM(2002) 504 def.– 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002
 

– Contactpersoon: Mevrouw G. Angelini 
(Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

 
 
•  Forest Focus

Rapporteur  : KALLIO  (Diverse werkzaamheden - FIN)
 

– Ref.: COM(2002) 404 def. – 2002/0164 COD - CESE 1368/2002 

– Contactpersoon: De heer J. Kind
(Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

2. UITBREIDING

•  Economische en sociale gevolgen van de uitbreiding voor de kandidaat-lidstaten
 Rapporteur : DIMITRIADIS (Werkgevers - GR)
 Co-rapporteur: BELABED (Werknemers – A)
 

– Ref.: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002
 
– Kernpunten:
 
 Het onderhavige advies toont concreet aan dat het EESC er bijzonder belang aan hecht dat de
onderhandelingen over de toetreding van de kandidaat-lidstaten tot een uitgebreide Unie tot een
goed einde worden gebracht. Het EESC steunt de uitbreiding ten volle en valt het standpunt van het
Deense voorzitterschap bij dat het tijdschema voor de EU-uitbreiding gerespecteerd moet worden.
 
 In het advies worden vooral de economische en sociale gevolgen van de uitbreiding behandeld, niet
alleen voor de kandidaat-lidstaten als zodanig maar ook voor de burgers.
 
 Daarbij komen onder meer de volgende aspecten aan de orde: de huidige situatie in de voornaamste
economische sectoren, het privatiseringsproces, de publieke dienstverlening, de huidige sociale
situatie, de consumenten- en milieuproblematiek en het veiligheidsvraagstuk. Op al deze terreinen
worden concrete aanbevelingen geformuleerd.
 
 In het advies worden de gevolgen van de overgang naar de vrije markt geanalyseerd, die ten
grondslag ligt aan een nieuwe perceptie van de processen op economisch, sociaal en

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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ondernemingsgebied in de Oost-Europese kandidaat-lidstaten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de
radicale veranderingen in de sociaal-economische omstandigheden, die te wijten zijn aan de hoge
politieke en sociaal-economische kosten van de overgang, het gebrek aan efficiëntie van de
openbare besturen en de instorting van de interne economische mechanismen en processen.
 
 Het EESC pleit ervoor dat een actief beleid wordt gevoerd met het oog op de arbeidsmarkt; voorts
moet de infrastructuur worden verbeterd en moet een evenwichtig beleid inzake sociale
voorzieningen, vergoedingen en lonen worden uitgestippeld.
 
 Het EESC hamert erop dat nauwlettend moet worden toegezien op de ontwikkeling van
arbeidswetgeving, om ervoor te zorgen dat deze overeenstemt met de beginselen van het Europese
sociale model.
 
 Het EESC herhaalt dat met de uitbreiding van de EU een historische kans wordt geboden om
Europa en zijn burgers samen te brengen onder één dak en het Europese continent stabiliteit en
welvaart te verzekeren.
 
•  Het EESC doet in zijn advies aanbevelingen t.a.v. de vermindering van de bureaucratische

rompslomp, de verbetering van de gerechtelijke bescherming, het stimuleren van buitenlandse
investeringen, de hervorming van het landbouwbeleid, de ontwikkeling van het maatschappelijk
middenveld en de bevordering van economische en sociale convergentie.

•  - Contactpersoon: de heer J. Kemp
(Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

3. STRATEGIE VAN LISSABON EN COÖRDINATIE VAN HET ECONOMISCH EN
SOCIAAL BEILEID

•  Europese productiviteit en concurrentievermogen

 Rapporteur : SIRKEINEN  (Werkgevers - FIN)
 Co-rapporteur : EHNMARK (Werknemers – S)
 

– Ref.: COM(2002) 262 def. –  CESE 1370/2002
 

– Kernpunten:

 Het EESC onderstreept dat de integrale tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon de
belangrijkste stap in de richting van meer productiviteitsgroei binnen de EU vormt.

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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 De Europese Commissie dient verder te werken aan methoden voor analyse, benchmarking en
rapportage met betrekking tot productiviteitsontwikkelingen teneinde maatregelen voor
productiviteitsgroei te stimuleren. Ook zou daarbij de efficiency van de publieke sector moeten
worden onderzocht.
 
 Er moet nader onderzoek worden gedaan op het gebied van milieuvriendelijk produceren en de rol
van ICT (informatie- en communicatietechnologie) en andere kwalitatieve productiviteitsfactoren.
Verder dient studie te worden verricht naar en moeten methodes gevonden worden voor het
internaliseren in de nationale rekeningen van vervuiling en aantasting van natuurlijke hulpbronnen.
 
 Het EESC dringt erop aan dat zowel productiviteit als duurzame ontwikkeling integraal onderdeel
uitmaken van de jaarlijkse follow-up van de gehele strategie van Lissabon.
 
 De Commissie wordt dringend verzocht om onderzoek te doen naar de effecten van de toetreding
op de productiviteitsgroei in de Unie van na de uitbreiding. De productiviteitsontwikkelingen in de
kandidaat-lidstaten herbergen risico's maar lijken tegelijkertijd grote mogelijkheden voor groei te
bieden.
 
 Het Comité zal:
 
•  speciale aandacht besteden aan productiviteitsontwikkelingen wanneer het advies zal uitbrengen

over het ten behoeve van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad uit te brengen
voortgangsverslag betreffende de strategie van Lissabon;

•  om het jaar een conferentie over deze strategie organiseren;
•  indien noodzakelijk, initiatiefadviezen over productiviteit uitbrengen.

 
– Contactpersoon: De heer J. Pereira dos Santos

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

•  Economische en monetaire governance, economische en sociale cohesie
 Rapporteur: FLORIO (Werknemers - I)

 
− Ref.: initiatiefadvies - CESE 1363/2002

− Kernpunten :
 
 De coördinatie van het economisch beleid dient ertoe bij te dragen, het groei- en
werkgelegenheidspotentieel van de EU te benutten.
 
 Het initiatiefrecht van de Commissie en verplichte raadpleging van het Comité bij het opstellen van
de richtsnoeren voor het economische beleid, moeten weer worden ingevoerd.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 Volledige werkgelegenheid moet in het grondwetsverdrag expliciet als een van de doelstellingen
van de Unie worden genoemd en in dat verdrag dient duidelijker te worden aangegeven dat het
economische en monetaire beleid tot de beoogde groei en volledige werkgelegenheid dient bij te
dragen.
 
 De Unie moet zich de instrumenten verschaffen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de
strategie van Lissabon. Daartoe behoren afstemming van macro-economisch en structuurbeleid en
een intensieve dialoog tussen de actoren van het macro-economisch beleid.
 
 In het nieuwe verdrag mag de verlening van diensten van algemeen belang niet onvermeld blijven.
Ook dient het een verbeterde rechtsgrondslag te bevatten voor coördinatiemethoden en de
betrokkenheid van de sociale partners en andere actoren van de civiele samenleving. De Europese
besluitvorming dient voorts in het teken te staan van de beginselen solidariteit, transparantie,
samenhang, subsidiariteit, proportionaliteit en openbaarheid.
 
− Contactpersoon : Mevrouw K. Lindahl

(Tel. 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

4. VERVOER EN SOCIALE DIALOOG

•  Sociale dialoog bij de pan-Europese vervoerscorridors
 Rapporteur : ALLEWELDT  (Werknemers - D)
 

– Ref.:  aanvullend initiatiefadvies - CESE 1351/2002
 

– Kernpunten:
 
 Het EESC zet zich al enkele jaren in voor de verwezenlijking van de gestructureerde sociale dialoog
bij de pan-Europese vervoerscorridors, om een oplossing te vinden voor het gebrek aan
transparantie en onderlinge afstemming tussen de vertegenwoordigers van de sociaal-economische
kringen uit de landen in Midden- en Oost-Europa (LMOE) en hun nationale besturen.
 
 In het kader van de voorbereidende werkzaamheden zijn door het EESC openbare debatten
georganiseerd, tijdens welke men tot de conclusie is gekomen dat de tenuitvoerlegging van een
werkelijk geïntegreerd vervoersbeleid nogal te wensen overlaat.
 
 Het EESC heeft bewezen dat het op dit gebied wezenlijk kan bijdragen aan de bevordering van de
sociale dialoog met de sociaal-economische partners in Midden- en Oost-Europa. Tegelijk heeft het
zich op deze wijze geprofileerd als gesprekspartner van de Europese instellingen en de betrokken
regeringen en ministeries. Deze rol kan nog meer reliëf krijgen als:
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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– een en ander wordt afgestemd op de middellange termijn, bijv. door voortzetting van de
activiteiten van de vaste studiegroep "Bevordering van de sociale dialoog in de pan-Europese
corridors";

– de uitvoering van taken op het gebied van opbouw van contacten, versterking van informatie en
uitwisseling van ervaringen verder wordt verbeterd;

– het beginsel van "dialoogconferenties" en activiteiten ter plekke nog beter wordt nageleefd, en
– gewaarborgd wordt dat het EESC op niet-vrijblijvende basis vertegenwoordigd wordt in de

stuurgroepen en andere relevante forums, zodat ook de belangen van de sociaal-economische
actoren aan bod kunnen komen.

– Contactpersoon : De heer L. Lobo
– (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Veiligheid/Passagiersschepen

– Ref.: COM(2002) 158 def. – 2002/0074-0075 COD – CESE 1352/2002
 

– Kernpunten:
 
 Het Comité stemt in met de voorstellen van de Commissie met betrekking tot:

– de specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro passagiersschepen, ondanks het feit dat een
internationaal akkoord via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de voorkeur verdient;

 
– de veiligheidsnormen en –voorschriften voor passagiersschepen, hoewel het betreurt dat de

Raad met het schrappen van artikel 6 bis, lid 3, de voorkeur geeft aan een compromisoplossing.
 
 Hoewel een internationaal akkoord betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van
passagiers over zee de voorkeur verdient, heeft ook uniformiteit in alle lidstaten volgens het
Comité grote voordelen.
 
– Contactpersoon: De heer L. LOBO
– (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Organische tinverbindingen op schepen
•  Rapporteur : BREDIMA  (Werkgevers – GR)

– Ref.: COM(2002) 396 def. – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002

– Kernpunten:
 Het EESC is van mening dat de maatregelen van de EU moeten stroken met de beginselen van de
AFS-Conventie van de IMO; met name de juridische en commerciële randvoorwaarden dienen
hierbij de nodige aandacht te krijgen.

 Het EESC benadrukt de volgende punten:
 
– de lidstaten dienen de AFS-Conventie zo snel mogelijk te ratificeren en na te gaan in hoeverre

deze wordt nageleefd en wat de vooruitzichten voor de koopvaardijsector zijn. Verder is het
zaak dat zij aanvullende maatregelen met een realistische reikwijdte nemen;

– als de productie van TBT-verven geleidelijk aan wordt stopgezet, komt dat het milieu ten goede
en behoudt de EU-vloot tegelijkertijd zijn internationale concurrentiepositie;

– ten slotte stelt het EESC voor de richtlijn niet toe te passen op schepen die buiten de EU-
wateren opereren; het effect op de sector zal dan geringer zijn.
 

– Contactpersoon: De heer L Lobo
– (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

5. INTERNE MARKT EN FISCAAL BELEID

•  De gevolgen van de uitbreiding voor de interne markt
– Ref.: aanvullend initiatiefadvies –  CESE 1371/2002
 

– Kernpunten:
 
 De uitbreiding van de interne markt zal de Unie heel wat economische voordelen opleveren en zal
bovendien haar concurrentiepositie verstevigen, op voorwaarde evenwel dat zij erin slaagt haar
potentieel, en met name haar menselijk potentieel, op een adequate manier te benutten. 
 
 Voor de acceptatie van de uitbreiding door de burger is het van essentieel belang dat de hele
bevolking er de vruchten van plukt. 
 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 De kandidaat-lidstaten moeten zich - met de steun van de Unie - blijven inspannen om hun
bestuurs- en hun justitieapparaat verder uit te bouwen, zodat het acquis er geen louter papieren
bestaan leidt, maar daadwerkelijk wordt toegepast en nageleefd. 
 
 Daar de overname van het acquis en de economische integratie van de "oude" en de "nieuwe"
lidstaten met ingrijpende economische en sociale veranderingen gepaard gaan, hebben zowel de
Unie als de kandidaat-lidstaten om overgangsregelingen verzocht. 
 
 Om een vlotte werking van de uitgebreide interne markt mogelijk te maken, pleit het Comité o.m.
voor de oprichting van speciale coördinatiecentra in de kandidaat-lidstaten. 
 
 
– Contactpersoon: De heer J. Andersen
– (Tel. : 3225469258 e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
 
•  Openbaarmakingsvereisten /ondernemingen

 Rapporteur : SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - ES)
 

– Ref.: COM(2002) 279 def. – 2002/0122 COD – CESE 1350/2002
 

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

6. IMMIGRATIE

•  Communautair terugkeerbeleid
Algemeen afdelingsrapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES)

– Ref.: COM(2002) 564 def. – CESE 1362/2002
 
– Kernpunten:
 
 Er mag nooit uit het oog worden verloren dat iemand "zonder papieren" zeker niet rechteloos is, en dat een
illegale immigrant geen crimineel is.
 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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 Het EESC wil dat de Raad en de Commissie inzien dat de trage voortgang van de gemeenschappelijke
wetgeving inzake illegale immigratie enerzijds, en de goedkeuring van harde maatregelen, zoals uitzetting en
gedwongen repatriëring, anderzijds, van een weinig evenwichtig beleid getuigen.
 
 Het EESC meent dat uitzetting en gedwongen repatriëring een extreme maatregel is. In het EESC-advies
over het Groenboek is er reeds voor gepleit zoveel mogelijk zelfstandige (vrijwillige) terugkeer aan te
moedigen en pas in laatste instantie tot gedwongen terugkeer over te gaan.
 
 Het terugkeerbeleid dient noodzakelijkerwijs op naleving van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden te worden gebaseerd (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Handvest
van de grondrechten). 
 
 Het is niet bepaald logisch enkele voorstellen uit deze mededeling uit te voeren, vóórdat er sprake is van een
gemeenschappelijk beleid en gemeenschappelijke wetgeving voor immigratiebeheer of van
gemeenschappelijke asielwetgeving. 
 
 Het EESC wil dat de maatregelen ter beperking van illegale immigratie in verhouding staan tot de
maatregelen die nodig zijn om legale immigratie goed te laten verlopen.  
 
 Van uitzetting wegens illegaal verblijf mag uiteraard geen sprake zijn als hiermee het recht op de eenheid
van het gezin in het gedrang komt. Er mag niet tot uitzetting worden besloten indien dit leidt tot het scheiden
van gezinsleden.
 
– Contactpersoon: De heer A. Hick

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

7. GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

•  Bewerking menselijke weefsels en cellen
 Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden – F)
 
– Ref.: COM(2002) 319 def. – 2002/0128 COD) – CESE 1361/2002

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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– Kernpunten:
 Er is dringend behoefte aan een specifieke richtlijn en de voorgestelde bepalingen zijn noodzakelijk en
coherent; de aanpak van de Commissie is de juiste. Bovendien wordt bij deze uitwisseling van weefsels en
cellen de hand gehouden aan een aantal elementaire beginselen: het gaat om anonieme, vrijwillige en niet
betaalde donaties, waaruit een grote mate van solidariteit spreekt. 
 
 Het EESC sluit zich aan bij de opmerking van de Commissie dat deze tekst, gezien de snelle
wetenschappelijke ontwikkelingen op de behandelde gebieden, regelmatig moet kunnen worden aangepast
aan de wetenschappelijke vooruitgang, op voorwaarde dat het gaat om degelijk onderbouwde resultaten en
de samenhang niet in het gedrang komt. 
 
 Het zou verstandig zijn in het corpus van de richtlijn het opstellen van een officiële machtiging (vergunning)
verplicht te stellen voor het procédé dat gevolgd wordt om een bepaald type (weefsel- of cel-)product te
prepareren. Daarin moeten de werkvoorschriften en/of praktijken worden omschreven per type product, voor
alle stadia, vanaf het wegnemen tot het distribueren. Een dergelijke vergunning zou een waarborg zijn voor
de veiligheid en gezondheid inzake transplantaten. 
 
 Er moet worden gezorgd voor een Europese overeenkomst (protocol) tussen gezondheidszorgcentra die
weefsels leveren en/of weefsels gebruiken (idem voor afdelingen voor celtherapie en zorgcentra). 
 
 De bijlagen maken een integrerend deel uit van de richtlijn; het kan om administratieve redenen moeilijk zijn
deze regelmatig up-to-date te houden. Het Comité vindt daarom dat in artikel 29 moet worden bepaald dat de
aanpassing van de bijlagen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang regelmatig dient plaats te
vinden, en wel om de twee jaar. 
 
 (Tel. 00.32.2.546.95.10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Zoetstoffen - Wijziging

Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IRL)
 

– Ref.: COM(2002) 375 def. – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002
 

– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio
 (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
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•  Rookaroma's
Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden - VK)

 
– Ref.: COM(2002) 400 def. – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002
 
– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio

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

•  Konjac (levensmiddelenadditieven)
Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IRL)

 
– Ref.: COM(2002) 451 def. – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002

 
– Contactpersoon: Mevrouw G. Angelini

(Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

8. EUROPESE JURIDISCHE RUIMTE

•  Alternatieve geschillenbeslechting
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F)
 

– Ref.: COM(2002) 196 def. – CESE 1349/2002
 

– Kernpunten:
 
 Het Comité geeft de voorkeur aan een aanbeveling als rechtsinstrument.
 
 Met betrekking tot de draagwijdte van contractuele ADR-clausules (Alternative Dispute Resolution) is het
Comité van mening dat de rechter geen uitspraak kan doen voordat partijen via ADR werkelijk hebben
geprobeerd om tot een oplossing te komen.
 
 Wat de minimale procedurele garanties betreft: hier dienen te gelden het beginsel dat de derde onpartijdig
dient te zijn, alsook het transparantie-, efficiency-, rechtvaardigheids- en vertrouwelijkheidsbeginsel.
 
 Met betrekking tot de afloop van de ADR-procedure: akkoorden moeten in alle lidstaten dezelfde
rechtskracht hebben. Verder dient een akkoord dat overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat uitvoerbaar
is, automatisch ook uitvoerbaar te zijn in de andere lidstaten. Verordening "Brussel I" moet in deze zin
worden bijgesteld.
 
 

mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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– Contactpersoon: De heer J. Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Niet-betwiste schuldvorderingen
 Rapporteur : RAVOET (Werkgevers - B)
 

– Ref.: COM(2002) 159 def. – 2002/0090 CNS –  CESE  1348/2002
 

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

9. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

•  Exploitatie overheidsinformatie
 Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers – F)

 
– Ref.: COM(2002) 207 def. – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002

– Kernpunten:
 
 Het Comité onderschrijft het voorstel voor een richtlijn. Wel verzoekt het de Commissie rekening te houden
met de volgende voorstellen, ten einde de doelstellingen van de richtlijn sneller te verwezenlijken:
 
 de richtlijn dient van toepassing te zijn op documenten die in handen zijn van openbare musea en
universiteits- en openbare bibliotheken, d.w.z. het "gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed";
 
 alle openbare lichamen of instellingen zijn aansprakelijk indien zij opzettelijk foute of te beperkte
informatie leveren;
– volgens het tariefbeginsel dient voorkeur te worden gegeven aan het "lagetarievenmodel";
– "essentiële informatie" die in handen is van overheidsinstanties van lidstaten moet gratis ter

beschikking worden gesteld.
 
− Contactpersoon: De heer R. DEL FIORE

(Tel. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.del fiore@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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10. INSTITUTIONEEL FINANCIEEL REGLEMENT

•  Financieel reglement/Communautaire organen
Algemeen rapporteur: CHAGAS (Werknemers – P)

– Contactpersoon: De heer L. LOBO
(Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

_________________

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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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.
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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: 40
Type: http:

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
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Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 55
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