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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:

05/03 Rookzones in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg en Brussel

12/03 Toezending van agenda's aan commissies en delegaties langs elektronische weg

13/03 Exposities

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 SPAANSE
AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 7 April 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Enrique MONSONÍS DOMINGO

ter vervanging van de heer Isidoro SÀNCHEZ GARCÍA  (ELDR/ES),  met ingang van 26 maart 2003.

____________________

OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN FINSE
AFGEVAARDIGDE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 7 April 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Ulla Maija AALTONEN

ter vervanging van  mevrouw Heidi Anneli HAUTALA  (Verts/ALE),   met ingang van 7 april 2003.

____________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 27.02.2003)

Indiener Onderwerp Nr.

Joan Colom i Naval Steun voor de gedupeerden van de olieramp na de
schipbreuk van de olietanker Prestige

P-0001/03

Olivier Dupuis Veroordeling van de heer Nguyen Khac Toan E-0002/03

Olivier Dupuis Hervorming van de wetgeving in Vietnam E-0003/03

Olivier Dupuis Illegale vasthouding van boeddhistische leiders in
Vietnam

E-0004/03

Vraag geannuleerd E-0005/03

Olivier Dupuis Beslissing van de Russische gerechtelijke autoriteiten om
kolonel Boudanov ontoerekeningsvatbaar te verklaren

E-0006/03

Joan Colom i Naval Hulpverlening aan de slachtoffers van de catastrofe met de
olietanker Prestige

E-0007/03

Chris Davies Invoer van honden- en kattenbont P-0008/03

Paulo Casaca Gebrek aan objectiviteit in de studie van de Europese
Commissie over aquacultuur

E-0009/03

Alexander de Roo Europese waterstaatsautoriteit P-0010/03

Jonas Sjöstedt Koers van de euro P-0011/03

Helle Thorning-Schmidt Havendiensten E-0012/03

Theresa Villiers Richtlijn beleggingsdiensten E-0013/03

Christopher Huhne Economische integratie E-0014/03

Christopher Huhne Werknemers van de Commissie E-0015/03

Charles Tannock Toegang tot documenten E-0016/03

Cristiana Muscardini Steun aan Afghanistan E-0017/03

Mario Mantovani Overstromingen in Noord-Italië E-0018/03

Margrietus van den Berg Aanbesteding Nederlandse treindiensten E-0019/03

Claude Moraes Kastendiscriminatie in India P-0020/03

Vitaliano Gemelli Benoeming van leidinggevende ambtenaren van de
Europese Commissie: medische dienst

P-0021/03
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Laura González Álvarez Gevolgen voor het milieu van de geplande Agua Blanca-
mijn in de gemeente Monesterio (Badajoz - Spanje)

E-0022/03

Yves Piétrasanta en anderen Steun en tegemoetkomingen van de Europese Unie voor
de slachtoffers van Tsjernobyl

E-0023/03

Yves Piétrasanta en anderen Steun en tegemoetkomingen van de Europese Unie voor
de slachtoffers van Tsjernobyl

E-0024/03

Dirk Sterckx Lijst van producten waarvoor tegenmaatregelen kunnen
worden genomen in het kader van de Amerikaanse
Foreign Sales Corporation

P-0025/03

Paulo Casaca Beperking van de visserijinspanning in de wateren van de
Azoren die uit hoofde van verordeningen (EG) nrs. 685/95
en 2027/95 onder Portugese jurisdictie vallen

P-0026/03

Charles Pasqua Bescherming van de benaming "yoghurt" P-0027/03

Bart Staes Verenigbaarheid "US Cross border lease" (CBL)-
systemen met het communautaire mededingingsrecht en
de wetgeving op openbare aanbestedingen

P-0028/03

Monica Frassoni Openbare aanbesteding voor de bouw van een
automatische lichte metro in de Noord-Italiaanse stad
Brescia

P-0029/03

Konstantinos Hatzidakis Griekse Elektriciteitsmaatschappij en bouw van nieuwe
elektriciteitscentrales

E-0030/03

Charles Tannock Financiële steun aan Wit-Rusland en Oekraïne als
onderdeel van de inspanningen om illegale
migratiestromen vanuit deze landen naar de Europese
Unie te beperken

E-0031/03

Terence Wynn Douaneautoriteiten E-0032/03

Olivier Dupuis Buitengerechtelijke executies in Grozny E-0033/03

Esko Seppänen Het Penelope-plan E-0034/03

Esko Seppänen Visserijovereenkomsten E-0035/03

Colette Flesch Herstel van twee hoge ambtenaren in hun ambt in Parijs E-0036/03

Cristiana Muscardini Effectiviteit van somatostatin bij de bestrijding van kanker E-0037/03

Marco Cappato Aanwezigheid van een door Interpol gezocht persoon op
een ontvangst van de Italiaanse ambassade in Moskou

E-0038/03

Renato Brunetta Zwaar ongeval in de zin van art. 3 van Richtlijn 96/82/EG
van 9 december 1996 ("Seveso 2") bij een petrochemische
fabriek in Porto Marghera op 28 november 2002

E-0039/03
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Bert Doorn Tijdelijk defensief mechanisme voor Europese
scheepsbouwers

E-0040/03

Kathleen Van Brempt Europese dag "zonder automobiel in de stad" E-0041/03

Ilda Figueiredo Bedrijfsverplaatsingen, herstructureringen en behoud van
de werkgelegenheid

E-0042/03

Gian Gobbo Invoering van een minimumaccijns op wijn P-0043/03

Christa Randzio-Plath Mededingingsrecht: regels voor rating- en
accountantskantoren

E-0044/03

Robert Evans Welzijn van gevangengenomen in het wild levende
primaten

E-0045/03

Pasqualina Napoletano en
Giovanni Pittella

Crisis in Venezuela E-0046/03

Freddy Blak Staatsmonopolie op kansspelen in Denemarken E-0047/03

Charles Tannock Voorwaarden voor het vrije verkeer van de burgers van de
kandidaat-lidstaten na toetreding

E-0048/03

Charles Tannock Financiële steun aan Wit-Rusland en Oekraïne als
onderdeel van de inspanningen om illegale
migratiestromen vanuit deze landen naar de Europese
Unie te beperken

E-0049/03

Bart Staes Briefwisseling Byrne - FIA over tabaksreclame E-0050/03

Struan Stevenson Geneesmiddelenmisbruik op doktersvoorschrift E-0051/03

Hanja Maij-Weggen Mensenrechtensituatie in Vietnam E-0052/03

Camilo Nogueira Román Het politieke geschil tussen de Europese Commissie en de
Raad betreffende de politieke en wetgevende maatregelen
inzake het vervoer over zee van gevaarlijke en
aardolieproducten

E-0053/03

Camilo Nogueira Román De Europese Commissie en een commissie van onderzoek
naar de oorzaken en de rampzalige gevolgen van het
ongeval met de Prestige

E-0054/03

Camilo Nogueira Román Oprichting van een Europese kustwacht teneinde de
veiligheid van het vervoer over zee van gevaarlijke
goederen te garanderen

E-0055/03

Camilo Nogueira Román Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en
de juridische situatie van de Portugese en de Spaanse
vissersvloten

E-0056/03
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Camilo Nogueira Román Visserijakkoorden tussen de EU en Marokko naar
aanleiding van het aanbod van Marokko voor
visserijvergunningen voor 64 schepen uit Galicië en
andere regio's van de Spaanse staat

E-0057/03

Camilo Nogueira Román De commissaris voor landbouw en visserij, Franz
Fischler, en het beginsel van de relatieve stabiliteit in het
GVB

E-0058/03

Camilo Nogueira Román Aanneming, na de ramp met de Prestige op de kusten van
Galicië, van een specifieke wetgeving van de Europese
Unie voor het vervoer over zee van gevaarlijke goederen

E-0059/03

Camilo Nogueira Román Afwijzing door de Raad van het voorstel van de
Commissie en het Europees Parlement tot instelling van
een fonds voor de vergoeding van schade door
verspreiding verontreiniging door koolwaterstoffen

E-0060/03

Camilo Nogueira Román Aanwezigheid van de fungerend voorzitter van de Raad in
Galicië teneinde de gevolgen van de ramp met de Prestige
in ogenschouw te nemen

E-0061/03

Camilo Nogueira Román Aanwezigheid van de Voorzitter van de Commissie,
Romano Prodi, in Galicië teneinde zelf de gevolgen van
de ramp met de Prestige in ogenschouw te nemen

E-0062/03

Jules Maaten Food Law Enforcement Practitioners (FLEP) E-0063/03

Hanja Maij-Weggen Over Europese hulp om de voor de kust van Senegal
gezonken veerboot Le Joola te lichten

E-0064/03

Cristiana Muscardini Geld voor Guatemala P-0065/03

Carlos Bautista Ojeda Ernstige visserij-incidenten tussen Spanje en Portugal E-0066/03

Olivier Dupuis Massale ontbossing in Laos E-0067/03

Monica Frassoni Uitvoering van een deel van het project Is Arenas Srl
zonder milieueffectrapportage

E-0068/03

Erik Meijer Betalingen van subsidies aan fabrieken die
akkerbouwproducten verwerken in plaats van rechtstreeks
aan de boeren

E-0069/03

Erik Meijer De opmars van energieverspillende en onveilige
terreinwagens in Amerika en maatregelen tegen een
soortgelijke ontwikkeling binnen de EU

E-0070/03

Erik Meijer De opslag van pieken in de afvoer van rivierwater en het
evenredig verdelen tussen bovenloop en benedenloop in
de betrokken lidstaten

E-0071/03
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Erik Meijer De gevaren van de verkoop van ontdooid diepvriesvlees
als vers vlees en een verplichting om consumenten te
waarschuwen tegen opnieuw invriezen

E-0072/03

Erik Meijer De onmogelijkheid en onwenselijkheid van snelle
terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan waar voor
hen geen werk of woning beschikbaar is

E-0073/03

Erik Meijer Het ontbreken van een Europees register van medische
fouten van personen die achtereenvolgens werkzaam zijn
in verschillende staten

E-0074/03

Erik Meijer Het verdringen van regulier railvervoer in steden door
concurrentie met kleine busjes die dure, onveilige en
onoverzichtelijke diensten aanbieden

E-0075/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situatie van de Europese scheepsbouwindustrie en
oneerlijke concurrentie van Korea

E-0076/03

Marco Cappato Doodstraf in Soedan E-0077/03

Raimon Obiols i Germà Bedrijfsverplaatsingen naar Midden- en Oost-Europa E-0078/03

Margot Keßler Situatie van geestelijk gehandicapten in de kandidaat-
landen

E-0079/03

Encarnación Redondo Jiménez Agronomisch onderzoek van de tabaksteelt E-0080/03

Erik Meijer Het uitoefenen van druk op de EU om een diplomatiek
paspoort in te trekken dat is gebruikt voor een
solidariteitsbezoek aan de Palestijnse gebieden

E-0081/03

Carlos Bautista Ojeda Concessies aan Marokko inzake fruitteelt en tuinbouw E-0082/03

Carlos Bautista Ojeda EU-beleid/Marokko E-0083/03

Carlos Bautista Ojeda EU-beleid/Marokko E-0084/03

Ilda Figueiredo Overplaatsing bedrijven en banenverlies E-0085/03

Roger Helmer Kindermoord in Honduras E-0086/03

Kathleen Van Brempt Handel in bedreigde diersoorten E-0087/03

Paulo Casaca Aanpassingscoëfficiënt van ambtenarenpensioenen E-0088/03

Regina Bastos Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

P-0089/03

Torben Lund Haarkleurmiddelen en kanker P-0090/03

Fausto Bertinotti Uitbreiding jachthaven van San Felice Circeo (Latina) P-0091/03

Mihail Papayannakis Programma's voor het controleren van
aardbevingsgevoelige constructies

E-0092/03
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Peter Skinner Vermogenswinstbelasting in Duitsland E-0093/03

Laura González Álvarez Geplande omleiding van het water van de rivier de Castril
naar het kanaal van Jabalcón (Granada - Spanje)

E-0094/03

Olivier Dupuis Misdrijven van kinderschennis E-0095/03

Isidoro Sánchez García Aanpassing van de regeling inzake de integratie van de
Canarische Eilanden in de EU op het gebied van
immigratie

P-0096/03

Phillip Whitehead De rechten van straatkinderen in Honduras en Guatemala E-0097/03

Vraag geannuleerd E-0098/03

Vraag geannuleerd E-0099/03

Vraag geannuleerd E-0100/03

Vraag geannuleerd E-0101/03

Vraag geannuleerd E-0102/03

Luciano Caveri BTW op het tolgeld voor de autotunnels in Italië E-0103/03

Luciano Caveri Gemanipuleerde vrachtwagenmotoren E-0104/03

Luciano Caveri Tweede tunnelpijp in de Mont Blanc- en de Fréjus-tunnel E-0105/03

Luciano Caveri Brand in de Mont Blanc-tunnel E-0106/03

Luciana Sbarbati Concurrentie van Chinese producten P-0107/03

Margrietus van den Berg Financiering berging Le Joola - aanvullende vragen P-0108/03

Sebastiano Musumeci Europees Solidariteitsfonds voor natuurrampen in de
provincie Catania

P-0109/03

Peter Liese Vaccinatie tegen de pokken in de lidstaten P-0110/03

Arlene McCarthy Voordelen van de intellectuele-eigendomsrechten voor de
economie van de EU

P-0111/03

Torben Lund Handhaving van het verbod op de giftige stof arseen E-0112/03

Mogens Camre Migrerende werknemers uit de nieuwe lidstaten E-0113/03

Ralf Walter Verzekering tegen de gevolgen van natuurverschijnselen E-0114/03

Catherine Stihler Toetreding van Malta tot de EU en de Wilde-
vogelrichtlijn (79/409/EEG)

E-0115/03

Salvador Garriga Polledo Het nodige vertrouwen van de burgers in de veiligheid
van kerncentrales

E-0116/03

Salvador Garriga Polledo Dringende maatregelen om de innovatie in de EU te
stimuleren

E-0117/03
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Salvador Garriga Polledo Afbakening van de uiteindelijke grenzen van de Europese
Unie

E-0118/03

Jorge Hernández Mollar Steun van de EU voor de verhoging van de Concepción-
stuwdam in Marbella

E-0119/03

Jorge Hernández Mollar Grensconflict over visserij aan de monding van de
Guadiana

E-0120/03

Bob van den Bos Noord-Koreaanse vluchtelingen E-0121/03

Herbert Bösch Akkoord van Schengen: verbintenissen van de lidstaten P-0122/03

Bernd Lange Uitstaande Commissievoorstellen in samenhang met
Richtlijn 1999/96/EG

P-0123/03

Seán Ó Neachtain Speciale belastingzones en het westen van Ierland P-0124/03

Nelly Maes Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een
exportverbod op folterwerktuigen

P-0125/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Steun van de Italiaanse staat en de regio Campanië voor
het programmacontract van de vennootschap "Agrifuturo"

P-0126/03

José Ribeiro e Castro Onderzoek "Prestige" P-0127/03

Ursula Schleicher Alpen-conventie E-0128/03

Marco Cappato Radioprogramma's Voice of America en Radio Free Asia
in Phnom Penh uit de ether genomen

E-0129/03

Margrietus van den Berg Tenuitvoerlegging van punt 6 van de Verklaring van
Doha, betreffende TRIP's en volksgezondheid

E-0130/03

Joan Colom i Naval Uitvoering van begrotingslijn B2-1411 "Bijstand voor aan
de kandidaat-lidstaten grenzende regio's"

E-0131/03

Fiorella Ghilardotti en Giovanni
Pittella

Herstel van de treinverbinding tussen Brussel en Milaan E-0132/03

José Ribeiro e Castro Portugese taal op Euronews E-0133/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Angola en
ontwikkelingssamenwerking

E-0134/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Kaapverdië en
ontwikkelingssamenwerking

E-0135/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Comoren en
ontwikkelingssamenwerking

E-0136/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Ivoorkust en
ontwikkelingssamenwerking

E-0137/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Russische
Federatie en ontwikkelingssamenwerking

E-0138/03
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Gabon en
ontwikkelingssamenwerking

E-0139/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Groenland en
ontwikkelingssamenwerking

E-0140/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Guinee-Bissau en
ontwikkelingssamenwerking

E-0141/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Guinee en
ontwikkelingssamenwerking

E-0142/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Equatoriaal-
Guinea en ontwikkelingssamenwerking

E-0143/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Mauritius en
ontwikkelingssamenwerking

E-0144/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-IJsland en
ontwikkelingssamenwerking

E-0145/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Seychellen en
ontwikkelingssamenwerking

E-0146/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Faeröer-eilanden
en ontwikkelingssamenwerking

E-0147/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Kiribati en
ontwikkelingssamenwerking

E-0148/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Madagaskar en
ontwikkelingssamenwerking

E-0149/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Mauritanië en
ontwikkelingssamenwerking

E-0150/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Mozambique en
ontwikkelingssamenwerking

E-0151/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Noorwegen en
ontwikkelingssamenwerking

E-0152/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Sao Tomé en
Principe en ontwikkelingssamenwerking

E-0153/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Internationale visserijovereenkomst EU-Senegal en
ontwikkelingssamenwerking

E-0154/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU-begroting en ontwikkelingssamenwerking E-0155/03

Jillian Evans Dierenmishandeling op Europese veemarkten E-0156/03

Ilda Figueiredo Verplaatsing van een radar op het eiland Madeira E-0157/03

Adeline Hazan Verpleegomstandigheden voor kinderen in Europa P-0158/03
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Michl Ebner Standpunt van de Commissie inzake artikel 13 van het
EG-verdrag

E-0159/03

Mihail Papayannakis Vertragingen bij de erkenning van diploma's wegens
technische problemen

E-0160/03

Mihail Papayannakis Omheining van de Philopappos-heuvel in Athene E-0161/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Douanetarieven voor tonijnconserven uit Azië E-0162/03

Avril Doyle Gemeenschappelijk visserijbeleid P-0163/03

Francesco Speroni Concurrentie tussen banken P-0164/03

Paul Lannoye Telegeleide bommen P-0165/03

Stavros Xarchakos Gebruik van communautaire middelen in de
gezondheidssector in Griekenland

E-0166/03

Nirj Deva Gezondheidszorg voor bejaarden - regelingen tussen
lidstaten

E-0167/03

Ria Oomen-Ruijten Beleid tegen verspreiding MRSA-bacterie E-0168/03

Wilhelm Piecyk Democratisch manco bij de GATS-onderhandelingen E-0169/03

Bob van den Bos Bangladesh E-0170/03

Theresa Villiers Export van kalveren vanuit Polen naar de Europese Unie E-0171/03

Theresa Villiers Equitable Life E-0172/03

Theresa Villiers Pasteivulling en citroenboter E-0173/03

Isidoro Sánchez García Crisis in Venezuela E-0174/03

Lousewies van der Laan EU-steun behoud biologische diversiteit E-0175/03

Ilda Figueiredo Gevolgen van de liberalisering van de landbouw op
wereldschaal

P-0176/03

Mihail Papayannakis Massale vergiftiging van zwerfdieren in het Zappio E-0177/03

Antonios Trakatellis Adderreservaat op Milos: bescherming van de
volksgezondheid en overtreding van de milieuwetgeving

E-0178/03

Patricia McKenna Richtlijn 97/11/EG van de Raad tot wijziging van
Richtlijn 85/337/EEG

E-0179/03

Glyn Ford Proeven GM-gewassen E-0180/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Iran E-0181/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Iran E-0182/03

Jean-Louis Bernié Uitzonderingsregeling "trekvogels" P-0183/03

Antonios Trakatellis Bouw van een brug in de regio Iraklion-Knossos E-0184/03
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Ian Hudghton Toegang van het publiek tot documenten - raadpleging
inzake GATS-voorstellen

E-0185/03

Olivier Dupuis Vrijheid van meningsuiting in Rusland E-0186/03

Mario Borghezio Agressie tegen Italiaanse toeristen in Nice E-0187/03

Luciana Sbarbati Bouw van vakantiedorpen op de kust ten zuiden van
Syracuse (Italië)

E-0188/03

Erik Meijer Amerikaanse initiatieven om toegang te krijgen tot de
olievoorraden uit de landen rondom de Kaspische Zee

E-0189/03

Erik Meijer VS, dominantie ten opzichte van de EU bij de winning en
het transport van aardolie aan de zuidoostzijde van huidig
en toekomstig EU-gebied

E-0190/03

Erik Meijer Het in toenemende mate presenteren van Amerikaanse
criteria voor toelating of weigering van nieuwe lidstaten
door de EU

E-0191/03

Lennart Sacrédeus Arrestatie zonder tenlastelegging van een Indiase
pastoraal werker in Qatar

E-0192/03

Stavros Xarchakos Verkeersprobleem in Athene E-0193/03

Theresa Villiers Octrooien op software E-0194/03

Erik Meijer Sterke Nederlandse afhankelijkheid van toegang tot
ziekenhuizen in buurlanden als gevolg van
tekortschietende binnenlandse voorzieningen

E-0195/03

Margrietus van den Berg Kinderarbeid bij de vervaardiging van sportartikelen E-0196/03

Manuel dos Santos en Helena
Torres Marques

Sluiting en verplaatsing van een bedrijf E-0197/03

Margot Keßler Westelijke Sahara - Bezoek van een ad hoc delegatie
mensenrechten van het Europees Parlement

E-0198/03

Margot Keßler Westelijke Sahara - Bezoek van de ad hoc delegatie
mensenrechten van het Europees Parlement

E-0199/03

Emilio Menéndez del Valle Gewelddadig optreden van de politie van Gibraltar E-0200/03

Emilio Menéndez del Valle Gewelddadig optreden van de politie van Gibraltar E-0201/03

Maurizio Turco Onderzoek door OLAF en het parket van Bari naar het
gebruik van de voor beroepsopleiding bestemde EU-
subsidies in de regio Apulië

E-0202/03

Maurizio Turco Verschillen in toegang tot het beroep van advocaat als
gevolg van Richtlijn 98/5/EG

E-0203/03

Bert Doorn Staatssteun Tsjechische banksector E-0204/03
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Manuel dos Santos Bedrijfssluiting E-0205/03

Caroline Lucas Uitvoer van schapen van Spanje naar Griekenland P-0206/03

Daniel Hannan Referendum op Malta P-0207/03

Patricia McKenna Algemene Overeenkomst betreffende de handel in
diensten

E-0208/03

Joan Vallvé Milieueffect van de uitbreiding van de luchthaven van
Ibiza

E-0209/03

Christine De Veyrac Communautair initiatiefprogramma URBAN II E-0210/03

Christine De Veyrac GALILEO-programma E-0211/03

Christine De Veyrac en Hugues
Martin

Ramp met de olietanker Prestige en Europese
burgerbescherming

E-0212/03

Elspeth Attwooll Bescherming van de Darwin Mounds P-0213/03

Olivier Dupuis Economische en financiële situatie in Tunesië P-0214/03

Marco Cappato Escalatie van drugsgeweld in Bolivia P-0215/03

Giorgio Celli Aromatische koolwaterstoffen en polycyclische
aromatische stoffen (PAK's) in asfalt

P-0216/03

Giacomo Santini Voorstel van commissaris Fischler voor communautaire
steun aan landbouwbedrijven

P-0217/03

Stavros Xarchakos Communautaire kredieten voor plaatselijke
overheidsorganen in Griekenland

E-0218/03

Alexandros Baltas Landen die de wezenlijke onderdelen van het geïntegreerd
beheers- en controlesysteem voor communautaire
steunregelingen hebben geïmplementeerd.

E-0219/03

Marco Cappato Escalatie van drugsgerelateerd geweld in Bolivia E-0220/03

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Ongelijke verdeling van de reisvergoedingen in het kader
van EU-projecten

E-0221/03

Guido Podestà Kinderarbeid E-0222/03

Guido Podestà Langere levensverwachting voor vrouwen na de
pensioengerechtigde leeftijd

E-0223/03

Guido Podestà AIDS in Oost-Europa E-0224/03

Guido Podestà AIDS in Oost-Europa E-0225/03

Guido Podestà en Amalia Sartori Wettelijke belemmeringen voor de intracommunautaire
handel in producten van de goudsmeedkunst - Schending
van artikel 28 van het EG-Verdrag

E-0226/03

Roberto Bigliardo Beheer van de Europese Fondsen door de regio Basilicata E-0227/03
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Raffaele Costa Vervroeging van de vereenvoudiging van de wetgeving
inzake de mobiliteit van zieken

E-0228/03

Raffaele Costa Initiatieven van de Commissie inzake de mobiliteit van de
Europese patiënten

E-0229/03

Helle Thorning-Schmidt Gevolgen van de uitbreiding voor de werkgelegenheid van
douaneagenten

E-0230/03

Antonios Trakatellis Instroom van communautaire kredieten in de Griekse
economie

E-0231/03

Eluned Morgan Richtlijn autowrakken E-0232/03

Eluned Morgan Afval als bovenste laag aarde E-0233/03

Gerardo Galeote Quecedo en Juan
Ojeda Sanz

Dubbelwandige schepen voor het vervoer van
koolwaterstoffen

E-0234/03

Isidoro Sánchez García Plannen van het Griekse voorzitterschap van de Raad voor
de ultraperifere regio's

E-0235/03

Isidoro Sánchez García Behandeling van de ultraperifere regio's van de Unie bij
de tussentijdse hervorming van het GLB

E-0236/03

Gerardo Galeote Quecedo en Juan
Ojeda Sanz

Vervuiling van de Baai van Algeciras door brandstoffen E-0237/03

Marjo Matikainen-Kallström Vervolgvraag over de situatie betreffende de noordelijke
dimensie op de begroting van de EU

E-0238/03

Konstantinos Hatzidakis Budgetoverschrijdingen bij aanleg Attiki Odos P-0239/03

Paul Rübig Beschermende maatregelen tegen de invoer van
meststoffen in Hongarije

E-0240/03

Konstantinos Hatzidakis Financiering van kleine en middelgrote verwerkende en
toeristische ondernemingen via ROP's in Griekenland

E-0241/03

Nirj Deva Mensenrechten in Bangladesh E-0242/03

Nirj Deva Kenia Westlands - Aanleg St Austins Road E-0243/03

Antonios Trakatellis Niet-naleving van het Protocol van Kyoto inzake
klimaatsverandering en gebrekkige toepassing van
verordening (EG) nr. 2037/2000  betreffende de ozonlaag
afbrekende stoffen in Griekenland

P-0244/03

Mario Borghezio Franse belasting op ingevoerd trappistenbier.
Bescherming van ambachtelijk gebrouwen bier

P-0245/03

Raina Echerer en Monica Frassoni Media: minireclamespots tijdens sportuitzendingen in
Italië

E-0246/03

Charles Tannock Mogelijk misbruik van de EU-associatieovereenkomst E-0247/03
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Joan Colom i Naval Verwachtingen over de toepassing van de n+2-norm op de
Structuurfondsen in 2003

E-0248/03

Joan Colom i Naval Toepassing van de n+2-regeling op de Structuurfondsen in
2002

E-0249/03

Olivier Dupuis Hongerstaking van Zouhair Yahyaoui E-0250/03

Sergio Berlato en anderen Verzekering van de ziektekosten van Italiaanse
staatsburgers die in België wonen

E-0251/03

Cristiana Muscardini Opheffing van de nachttrein Brussel-Milaan E-0252/03

Cristiana Muscardini Opheffing van de nachttrein Brussel-Milaan E-0253/03

Ole Krarup Toegang tot de markt voor havendiensten P-0254/03

Roy Perry Lloyd's of London P-0255/03

Caroline Jackson Stortplaats in Moncorneil-Grazan, Frankrijk - Richtlijn
1999/31/EG betreffende stortplaatsen

E-0256/03

Caroline Jackson Sanitaire misstanden in Franse kanalen E-0257/03

Bob van den Bos Uitbreiding en ontwikkelingssamenwerking E-0258/03

Elspeth Attwooll Telefoonnummers in Gibraltar E-0259/03

Giovanni Pittella "Verenigbare" projecten P-0260/03

Giovanni Fava "Verenigbare" projecten P-0261/03

Torben Lund Gezondheidscriteria voor de toekenning van het EU-
milieukeurmerk

E-0262/03

Olivier Dupuis Gevangenhouding van Hamadi Jebali in Tunesië E-0263/03

Joachim Wuermeling Discriminatie van investeerders uit de EU in de
Tsjechische Republiek

P-0264/03

Herbert Bösch Wanbeheer bij Europol E-0265/03

Joachim Wuermeling Monopolies van maatschappijen voor
auteursrechtenbeheer

E-0266/03

Laura González Álvarez Misleidende reclame en misbruik van machtspositie door
de luchtvaartmaatschappijen Spanair en Iberia (Spanje)

E-0267/03

Massimo Carraro Rabbit brain powder E-0268/03

Giacomo Santini Banenverlies aan de grenzen met de Midden- en Oost-
Europese landen (MOEL)

E-0269/03

Giacomo Santini Banenverlies aan de grenzen met de Midden- en Oost-
Europese landen (MOEL)

E-0270/03

Salvador Garriga Polledo Toepassing van richtlijn 85/337/EEG E-0271/03
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Rosa Díez González Verbrandingsoven voor gevaarlijk afval E-0272/03

Evelyne Gebhardt Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad over de erkenning van beroepskwalificaties

P-0273/03

Carlos Coelho Daphne-programma P-0274/03

Wolfgang Ilgenfritz Transfer van monetaire reserves P-0275/03

Wolfgang Ilgenfritz Transfer van monetaire reserves E-0276/03

Brian Simpson Invoer van dinatriumcarbonaat E-0277/03

Gianfranco Dell'Alba Onregelmatigheden bij de verkiezingen in Cambodja E-0278/03

Jan Dhaene Inzet van de civiele bescherming in de nasleep van de
ramp met de Prestige

E-0279/03

Sérgio Sousa Pinto Liquidatie van telecombedrijf OniWay in Portugal E-0280/03

Ulpu Iivari Vernieuwing van het communautaire visserijbeleid en het
herstel van de wilde zalm

P-0281/03

Alexandros Alavanos Invoertarief in Polen voor het product TAXINI E-0282/03

Christopher Huhne Europese Werkgroep gezichtsvermogen E-0283/03

Bill Miller Misbruik van een overheersende positie E-0284/03

Chris Davies Stijging van de zeespiegel in het zuidelijk deel van de
Stille Oceaan

E-0285/03

Carlos Coelho Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

E-0286/03

Joaquim Piscarreta Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

E-0287/03

Jorge Moreira Da Silva Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

E-0288/03

Arlindo Cunha Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

E-0289/03

Vasco Graça Moura Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

E-0290/03

Giuseppe Pisicchio Clandestiene immigratie P-0291/03

Kathalijne Buitenweg Uitspraken van Tony Blair over het EVRM van 26 januari
2003 in verband met de artikelen 6 en 7 VEU

P-0292/03

Struan Stevenson Dierenwelzijn in Griekse slachthuizen E-0293/03

Rosa Díez González en anderen Het zinken van de aak Spabunker IV in de baai van
Algeciras

E-0294/03
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Joan Vallvé Situatie in de sector schaalvruchten in Catalonië E-0295/03

Gabriele Stauner Mevrouw Cresson E-0296/03

Esko Seppänen Pensioenhervorming P-0297/03

Wilhelm Piecyk en Helle
Thorning-Schmidt

Overheidssteun en werkgelegenheid in het zeevervoer in
de EU

E-0298/03

Olivier Dupuis Sluiting van de website www.savechechnya.org in de
Russische Federatie

E-0299/03

Margrietus van den Berg Scheepssloperij voor de kust van Guiné-Bissau E-0300/03

Sérgio Marques Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

E-0301/03

Jan Wiersma, Joost Lagendijk en
Elisabeth Schroedter

Nucleaire aanvallen onderdeel van VS-strategie;
schadelijke gevolgen voor GBVB, ESDP en de
transatlantische betrekkingen (NAVO)

E-0302/03

Roger Helmer De toetreding van Malta tot de EU E-0303/03

Giovanni Pittella Racistische websites E-0304/03

Bart Staes Prijsstijgingen naar aanleiding van de introductie van de
euro

E-0305/03

Hanja Maij-Weggen Mensenrechtensituatie in Zimbabwe P-0306/03

Othmar Karas Deelname aan de tripartiete sociale top P-0307/03

Elly Plooij-van Gorsel Internationale bouwfraude P-0308/03

Markus Ferber Nationale en communautaire voorschriften en de gevolgen
daarvan voor imkers

E-0309/03

Michl Ebner Dierenbescherming en het op diervriendelijke wijze
houden van dieren

E-0310/03

Karl von Wogau Harmonisering van bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer

E-0311/03

Ioannis Marinos Vertragingen bij de omzetting van richtlijnen in
Griekenland

E-0312/03

Proinsias De Rossa Inachtneming EU-wetgeving E-0313/03

Proinsias De Rossa Verslaggeving van Ierland met betrekking tot de
tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving

E-0314/03

Chris Davies Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de EU E-0315/03

Chris Davies Validatiestudies voor proeven waarvoor geen dieren
worden gebruikt

E-0316/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Samenwerking met Brazilië E-0317/03
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Olivier Dupuis Misbruiken ten nadele van de advocaat Abderraouf Ayadi
in Tunesië

E-0318/03

Dominique Souchet Schrapping van Cyprus en Malta van de zwarte lijst bij het
Memorandum van Parijs

E-0319/03

Massimo Carraro en Vincenzo
Lavarra

Invoer van vlees van pluimvee E-0320/03

Philip Bushill-Matthews Open grenzen P-0321/03

Karla Peijs Initiatief Guyana-schild P-0322/03

Salvador Jové Peres Milieugevolgen van het irrigatieproject Segarra-Garrigues P-0323/03

Carlos Bautista Ojeda Vervuiling in Algeciras P-0324/03

Marco Pannella Steeds meer gevallen van schending van de
mensenrechten van de bergvolkeren in Vietnam

P-0325/03

Maurizio Turco Kleine toelages uit rechtstreeks door de Commissie
beheerde communautaire fondsen aan een grote
verscheidenheid aan religieuze organisaties

P-0326/03

Helena Torres Marques Toepassing van Verordening (EG) nr. 2560/2001 inzake
grensoverschrijdende betalingen in euro's

P-0327/03

Alexandros Alavanos Culturele acties rond het thema "de olijf" E-0328/03

Alexandros Alavanos Erkenning door de UNESCO van "de olijf- en
olijfolieroute" als vierde culturele route

E-0329/03

Esko Seppänen Pensioenen van commissarissen E-0330/03

Joan Vallvé Een Europees agentschap voor de eilanden E-0331/03

Dominique Souchet De verkiezing van Libië tot voorzitter van de
mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties

E-0332/03

Luigi Cocilovo Sluiting associatieverdrag tussen Europese Unie en het
vorstendom Monaco

E-0333/03

Cristiana Muscardini Uitbreiding NAVO en defensiebeleid Europese Unie E-0334/03

Maria Sanders-ten Holte Een nieuwe generatie huursoldaten E-0335/03

Ilda Figueiredo Financiële gevolgen van de tussentijdse hervorming van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid

E-0336/03

Ilda Figueiredo Financiële steun aan het concern Grundig AG E-0337/03

Charles Tannock Rol van Europol bij de vaststelling van de vooruitgang die
de kandidaat-lidstaten boeken bij hun maatregelen om de
georganiseerde misdaad te bestrijden

P-0338/03

Horst Schnellhardt Verbod op chocoladesigaretten E-0339/03
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Elmar Brok Subsidie C 67/2002 (ex E 47/2001) - overheidssubsidie
t.b.v. producenten van korenbrandewijn

E-0340/03

Mihail Papayannakis Schending van richtlijn 89/48/EEG P-0341/03

Laura González Álvarez Procedure voor de aanbesteding van via het ISPA
(pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid)
gefinancierde projecten

P-0342/03

Miquel Mayol i Raynal Fiscale en maatschappelijke hindernissen in bepaalde
grensregio's binnen de EU

E-0343/03

José Ribeiro e Castro Vrouwenorganisaties. Begrotingslijn A-3046 E-0344/03

Hans-Peter Martin Vrachtverkeer - doorvoerproblemen P-0345/03

Christopher Huhne Definitieve braaklegging P-0346/03

Christos Folias Attiki Odos P-0347/03

Roberta Angelilli Oprichting van een holding (n.v.) van de gemeente Rome
- Eventueel conflict tussen openbaar belang en
bedrijfsbelang

P-0348/03

Herman Vermeer Duurzaamheidsbeleid in de taakstelling van
producentenorganisaties in strijd met mededingingsregel

P-0349/03

Joan Colom i Naval Begrotingskosten van de toepassing van de
correctiecoëfficiënt op pensioenen van communautaire
ambtenaren

P-0350/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Overheidsambtenaren en overheidsfinanciën in
Griekenland

P-0351/03

Jean-Claude Fruteau Ultraperifere regio's P-0352/03

Marco Cappato Verklaringen van de heer Sirchia, de Italiaanse minister
van Volksgezondheid, over EU-lidstaten die schuldig zijn
aan "misdaden tegen de menselijkheid"

P-0353/03

Anne Jensen Toekomstige initiatieven van de Commissie E-0354/03

Konstantinos Hatzidakis Misbruiken door Griekse transporteurs E-0355/03

Bill Newton Dunn en Baroness
Sarah Ludford

Schendingen van de rechten van de mens in Honduras E-0356/03

Christopher Huhne Zigeuners E-0357/03

Baroness Sarah Ludford Irak E-0358/03

Jean-Claude Fruteau Regionaal beleid E-0359/03

Roberta Angelilli Bestemmingsplan Rome E-0360/03
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Roberta Angelilli Holding ("Newco") van de gemeente Rome - Vermeende
schending van de mededingingsregels

E-0361/03

Roberta Angelilli EIB-financiering voor het onderwijs in Rome E-0362/03

Roberta Angelilli Holding van de gemeente Rome met de naam Newco -
Twijfels over de conformiteit met de voorschriften inzake
de openbare diensten

E-0363/03

Cecilia Malmström Maximumleeftijden voor piloten in Frankrijk E-0364/03

Olivier Dupuis Gevaar van uitzetting voor de heer Aldamov en situatie
van Tsjetsjeense vooraanstaande personen

P-0365/03

Luciano Caveri Richtlijn inzake spoorwegtunnels E-0366/03

Luciano Caveri Elektromagnetische vervuiling E-0367/03

Luciano Caveri Problemen op de truffelmarkt E-0368/03

Luciano Caveri Snellere invoering van minder vervuilende motoren in
vrachtwagens

E-0369/03

José Ribeiro e Castro Sluiting van de Clark-fabriek in Portugal. Communautaire
subsidies. Bedrijfsverplaatsing

P-0370/03

Reino Paasilinna Aanwezigheid van de tanker Stemnitsa in de
dichtgevroren Finse Golf

P-0371/03

Véronique Mathieu Financiering van Natura 2000-programma's P-0372/03

Torben Lund Dierlijk welzijn en consumentenvoorlichting E-0373/03

José Ribeiro e Castro Sluiting van schoenenfabriek Clarks in Portugal.
Communautaire subsidies

E-0374/03

José Ribeiro e Castro Sluiting van schoenenfabriek Clarks in Portugal.
Communautaire subsidies

E-0375/03

José Ribeiro e Castro Sluiting van schoenenfabriek Clarks in Portugal.
Communautaire subsidies

E-0376/03

José Ribeiro e Castro Sluiting van schoenenfabriek Clarks in Portugal.
Communautaire subsidies

E-0377/03

José Ribeiro e Castro Sluiting van schoenenfabriek Clarks in Portugal.
Communautaire subsidies

E-0378/03

Pietro-Paolo Mennea Griekse sculpturen in het British Museum P-0379/03

Alexander de Roo Verwijderingsbijdrage voor auto in strijd met EU-
wetgeving

P-0380/03

Wilhelm Piecyk Tenuitvoerlegging van maatregelen in het kader van de
richtlijn betreffende havenontvangstvoorzieningen voor
scheepsafval en ladingresiduen

E-0381/03
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Mihail Papayannakis Milieuvervuiling door een fabriek bij Larissa E-0382/03

Antonios Trakatellis Onregelmatigheden bij de uitvoering van werken in
Griekenland: bevindingen van de Bijzondere Raad voor
Kwaliteitscontrole en OLAF inzake de aanpak van het
slecht beheer van communautaire middelen

E-0383/03

Riitta Myller Uitbreiding van de communautaire veiligheidsnormen tot
olietransporten in de nabije omgeving

E-0384/03

Patricia McKenna Urbanisatie in de gemeente Elche en het GCB Tabarca
(autonome regio Valencia)

E-0385/03

Ioannis Averoff Verloop van de werken in het kader van het derde CB in
de provincie Ipiros

P-0386/03

Mario Mantovani De toxischvuilverbrander "Fenice" P-0387/03

Markus Ferber Benoeming van Morten Jung-Olsen tot afdelingshoofd en
hoofdonderhandelaar voor Bulgarije

E-0388/03

Alexandros Alavanos Programma's voor de bestrijding van drugsgebruik in
Griekenland

E-0389/03

Alexandros Alavanos Programma's voor het verkrijgen van beroepservaring en
werknemersrechten

E-0390/03

Alexandros Alavanos Milieukeur E-0391/03

Olivier Dupuis Toestand van de heer Tohti Tunyaz, een etnische Oeigoer
, die tot 11 jaar gevangenisstraf is veroordeeld

E-0392/03

Glyn Ford Wetgeving inzake ondernemingen voor buitenlandse
handel

E-0393/03

Salvador Jové Peres Eventuele schending van verordeningen van de Raad
inzake verwerkte tomaten

E-0394/03

Alexander de Roo Bouwen in het IJmeer bij Uitdam E-0395/03

Hugues Martin Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili P-0396/03

Horst Schnellhardt Beveiliging van de buitengrenzen van de EU, diensten
voor veterinaire controle

E-0397/03

Karl von Wogau De werksituatie in Griekenland voor niet-Griekse
duikinstructeurs en voor duikbases van niet-Griekse EU-
burgers

E-0398/03

Karl von Wogau Aanmeldingsplicht voor kuurgasten E-0399/03

Daniel Hannan Oneerlijke subsidies E-0400/03

Roy Perry Transparantie in de tenuitvoerlegging van
omroepwetgeving in Tsjechië

E-0401/03
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Esko Seppänen Olietankers in de Finse Golf E-0402/03

Alexandros Alavanos Drugs en Griekse gevangenissen E-0403/03

Brian Simpson Kostenberekening vervoersinfrastructuur E-0404/03

Jan Dhaene Internationale architectuurprijsvraag "Les sentiers de
l'Europe"

E-0405/03

Monica Frassoni Urgente maatregelen voor de bescherming van de SBZ
"Ravijnen en steppen in het zuidwesten van de Gargano",
Apulië (Italië)

E-0406/03

Heidi Hautala IJswaardigheid van de op de Oostzee varende olietanker
Stemnitsa

P-0407/03

Ari Vatanen Olietransport op de Oostzee P-0408/03

Avril Doyle Financiering rapport over deregulering van de
elektriciteitsmarkt in Ierland

E-0409/03

Eija-Riitta Korhola Russische olietransporten op de Oostzee E-0410/03

Eija-Riitta Korhola Olietransporten in kwetsbare zeeregio's E-0411/03

Eija-Riitta Korhola Olietransporten in de Oostzee bij ijs E-0412/03

Eija-Riitta Korhola Toereikendheid van de capaciteit voor het opruimen van
olie in de wateren van de EU

E-0413/03

Heidi Hautala IJswaardigheid van de op de Oostzee varende olietanker
Stemnitsa

E-0414/03

Roger Helmer BTW op voedsel in het Verenigd Koninkrijk en Ierland P-0415/03

Stavros Xarchakos Historische voorwerpen van André Breton E-0416/03

Catherine Stihler Beschikbaarheid van onderzoekstoelagen voor de
aquacultuur

E-0417/03

Mary Banotti EU-wetgeving inzake de afmetingen van flessen E-0418/03

Laura González Álvarez Spaans Nationaal Hydrologisch Plan (PHN):
Overhevelingsproject Júcar-Vinalopó

E-0419/03

Marjo Matikainen-Kallström Stemnitsa E-0420/03

Giovanni Pittella en Elena Paciotti Specialistenopleiding E-0421/03

Erik Meijer Het in de praktijk door tegenwerking mislukken van het
vredesakkoord na burgeroorlog en dictatuur in Guatemala

E-0422/03

Erik Meijer Voortgaande intimidatie en moorden in Guatemala vanuit
de heersende elite van Europese afkomst tegen de
Indiaanse meerderheid en mogelijk herstel van de
dictatuur

E-0423/03
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Paulo Casaca Honger in Ethiopië P-0424/03

Anna Karamanou Schending van de mensenrechten in Tsjetsjenië E-0425/03

Anna Karamanou Schending van de mensenrechten in Tsjetsjenië E-0426/03

Jean Lambert De status van pensioenrechten E-0427/03

Rosa Miguélez Ramos De sociale clausule in internationale
visserijovereenkomsten

E-0428/03

Rosa Miguélez Ramos Het bevorderen van de sociale dialoog met de vissers en
het vaststellen van een statuut voor deze beroepsgroep

E-0429/03

Rosa Miguélez Ramos Overheidssteun en de ramp met de "Prestige" E-0430/03

Adriana Poli Bortone Gelijke verantwoordelijkheden voor de lidstaten in de
strijd tegen illegale immigratie

E-0431/03

Dorette Corbey Luchtverontreiniging: overschrijding van drempelwaarden
voor zwevende deeltjes

E-0432/03

Francesco Speroni Hindernissen voor het vrij verkeer van werknemers en de
concurrentie in het taxibedrijf

P-0433/03

Erik Meijer Sterilisatie van jonge vrouwen uit de Roma-
bevolkingsgroep in Slowakije op grond van misleiding of
zonder toestemming van de betrokkene

E-0434/03

Erik Meijer Het belang van spoorwegondernemingen bij het op
grensoverschrijdende passagiers toepassen van in- en
uitstapverboden

E-0435/03

Erik Meijer Criteria voor bescherming van grensoverschrijdende
treinpassagiers in internationale treinen tegen in- en
uitstapverboden

E-0436/03

Erik Meijer Het loslaten en neerstorten van gevelplaten van beton,
glas of kunststof die hangen aan de buitenzijde van
nieuwe kantoortorens en torenflats

E-0437/03

Jan Mulder en Toine Manders Invoering nationale definitie van kalfsvlees door Frankrijk E-0438/03

Elly Plooij-van Gorsel 'Draft proposal for an independent recourse mechanism'
van de Europese Bank voor wederopbouw en
ontwikkeling (EBRD)

P-0439/03

Ulrich Stockmann Steun ter bevordering van acties in het kader van
stedenbanden

E-0440/03

Teresa Almeida Garrett Sluiting van C&J Clark - schoenfabriek NV, Castelo de
Paiva, Portugal

E-0441/03

Luciano Caveri Business Tax P-0442/03
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José Salafranca Sánchez-Neyra Terugtrekking van de buitenlandse troepen uit de
Democratische Republiek Congo

P-0443/03

Bill Newton Dunn Aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers E-0444/03

Vraag geannuleerd E-0445/03

Glyn Ford Sterfte onder dolfijnen en spanvisserij E-0446/03

Glyn Ford Gevolgen van de industriële visserij voor de
vogelpopulatie

E-0447/03

José Mendiluce Pereiro, Jean
Lambert en Inger Schörling

Het afgeven van een vergunning voor booronderzoek in
de Atlantische Oceaan tegenover de kust van Lanzarote en
Fuerteventura

E-0448/03

José Salafranca Sánchez-Neyra Terugtrekken van buitenlandse troepen uit de
Democratische Republiek Kongo

E-0449/03

Cristiana Muscardini Opvangkampen en slavenhandelaren E-0450/03

Dorette Corbey Gebruik van diermeel E-0451/03

Frank Vanhecke Deelname Robert Mugabe aan Europees-Afrikaanse Top
van 3 april

E-0452/03

Graham Watson Boris Shikhmuradov E-0453/03

Graham Watson Vervolging van christenen in Vietnam E-0454/03

Graham Watson Voedselallergieën en ingrediënten die in restaurants
worden gebruikt

E-0455/03

Konstantinos Hatzidakis Vertragingen bij het operationeel programma
"informatiemaatschappij" in Griekenland

P-0456/03

Bartho Pronk Evaluatierichtlijn 96/71/EG P-0457/03

Bernd Lange Activiteiten en samenwerking op het gebied van
alternatieve brandstoffen binnen de Commissie

E-0458/03

Bernd Lange Veiligheid van stookplaatsen in woningen E-0459/03

Bernd Lange Naleving van de emissienormen voor zware
bedrijfsvoertuigen (Richtlijn 1999/96/EG)

E-0460/03

Stavros Xarchakos Te koop aangeboden dieren E-0461/03

Kyösti Virrankoski Beroep C-240/00 door de Commissie bij het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen ingesteld tegen
Finland

E-0462/03

Kyösti Virrankoski Visserijovereenkomst tussen Spanje en Marokko E-0463/03

Antonio Di Pietro Uitoefening van het beroep door afgestudeerden in
informatica

E-0464/03
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Philip Bradbourn Indeling van territoriale gebiedsdelen voor statistische
doeleinden

P-0465/03

Christa Randzio-Plath Arbeidsvoorwaarden van werkneemsters in de
bloemensector

E-0466/03

Vraag geannuleerd E-0467/03

Juan Naranjo Escobar EU-productiviteit E-0468/03

Juan Naranjo Escobar Omschakeling naar de euro E-0469/03

Dorette Corbey en Ria Oomen-
Ruijten

Legionella E-0470/03

Erik Meijer Initiatieven van Serviërs en Albanezen om spoed te maken
met het vinden van een duurzame oplossing voor het
bestuur van Kosovo

E-0471/03

Erik Meijer Omstandigheden, werkwijze en tijdstip waarop de
toekomst van Kosovo wordt geregeld voorafgaand aan
eventuele opname in de EU

E-0472/03

Erik Meijer De beschikbaarheid van lucht voor passagiers in de
Eurostar en andere hogesnelheidstreinen waarvan
onderweg de energietoevoer kapot gaat

E-0473/03

Erik Meijer Zwaardere bestraffing van oproepen tot hongerstaking in
Turkije in plaats van verbetering van de situatie voor
politieke gevangenen

E-0474/03

Erik Meijer Fraudegevoeligheid elektronisch betalingsverkeer als
gevolg van mogelijkheden voor criminelen om
bankrekeningen leeg te halen

E-0475/03

Erik Meijer Vetorecht van de staat als minderheidsaandeelhouder ter
bescherming van bedrijfscontinuïteit en universele
postbezorging in Nederland

E-0476/03

Erik Meijer Het wel of niet bestaan van de mogelijkheid om een EU-
lidstaat kernwapens te laten gebruiken bij een oorlog in
Irak

E-0477/03

Erik Meijer Beëindiging van geheimhouding rond omstreden
financiële transacties via de republiek Cyprus

E-0478/03

Antonios Trakatellis Aanpak van de sociaal-economische gevolgen in de
lidstaten van sterke migratiedruk op basis van het
solidariteitsbeginsel (artikel 63 EG-Verdrag)

P-0479/03

Bart Staes Verouderde pesticiden P-0480/03
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Antonios Trakatellis Toepassing van het solidariteitsbeginsel bij de aanpak van
de sociale en economische gevolgen van de sterke
immigratiedruk (artikel 63 van het EG-Verdrag)

E-0481/03

Graham Watson Bijvangst van walvisachtigen E-0482/03

Bill Newton Dunn Gevolgen voor landbouwers van het digitaal in kaart
brengen van het VK

E-0483/03

Theresa Villiers Export van schapen van de kandidaat-lidstaten naar de
Europese Unie

E-0484/03

Roberta Angelilli Het eeuwfeest van de vlucht van de gebroeders Wright -
Mogelijke financiering voor een project in Oost-Europa

E-0485/03

Giuseppe Brienza Beheer van de Europese fondsen door de regio Basilicata E-0486/03

Hanja Maij-Weggen Uitspraak El-Kosheh P-0487/03

Freddy Blak Omzeiling van aanbestedingsvoorschriften door Dansk
Tipstjeneste

P-0488/03

Michl Ebner Vaststelling van het DNA van pasgeboren baby's E-0489/03

Gabriele Stauner Oordeel in verband met de affaire PerryLux E-0490/03

Konstantinos Hatzidakis Bezoek van inspecteurs aan de afvalstortplaats van
Kouroupitos in Griekenland

E-0491/03

Konstantinos Hatzidakis Verzakking van het wegdek op segmenten van de autoweg
Korinthe-Tripolis-Kalamata in Griekenland

E-0492/03

Glyn Ford Richtlijn inzake consumentenkrediet en strijd tegen
financiële criminaliteit

E-0493/03

Chris Davies Subsidies voor zonne-energie E-0494/03

Joan Vallvé Eerbiediging en bevordering van de taalkundige
verscheidenheid in Europa

E-0495/03

Cristiana Muscardini Haat tast voetbal aan in Palestina E-0496/03

Cristiana Muscardini Anabole stoffen en de gezondheid van kinderen E-0497/03

Jules Maaten De verklaring van de autoriteiten van Texas om de
uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de
terechtstellingen van drie Mexicanen in de wind te slaan

E-0498/03

Ria Oomen-Ruijten en Erik Meijer Milieudoelstellingen Rijn E-0499/03

Chris Davies Pelagische spanvisserij en dood van dolfijnen P-0500/03

Evelyne Gebhardt Resolutie van het Europees Parlement over het
memorandum van de Commissie aan de Raad betreffende
inkomstenbelasting en gelijke behandeling van mannen en
vrouwen (A2-0055/1985)

E-0501/03
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Chris Davies Iberische lynx E-0502/03

Joan Vallvé Het Catalaans en de webpage van de Commissie E-0503/03

Salvador Garriga Polledo en Jorge
Hernández Mollar

Alcoholcontroles voor piloten van
luchtvaartmaatschappijen

E-0504/03

Salvador Garriga Polledo Stand van zaken met betrekking tot het Galileo-project E-0505/03

Salvador Garriga Polledo Bijsluiters E-0506/03

Emilia Müller Invoering in heel Europa van een innoverend
supportsysteem voor reflectorpaaltjes

P-0507/03

Laura González Álvarez Bescherming van dieren tijdens hun vervoer in Spanje E-0508/03

Joan Colom i Naval Kwaliteit van water en het Spaans nationaal
waterbouwkundig plan

E-0509/03

Joan Colom i Naval Risico van een zebramosselplaag door het project ter
omlegging van de Ebro in het kader van het Spaans
nationaal waterbouwkundig plan

E-0510/03

María Rodríguez Ramos BSE-controleprogramma E-0511/03

Stefano Zappalà Beroepskwalificaties E-0512/03

Alexander de Roo Sloophout en dioxine in vlees E-0513/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Egypte E-0514/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Egypte E-0515/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Nigeria E-0516/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Nigeria E-0517/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Kenia E-0518/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Kenia E-0519/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Pakistan E-0520/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Pakistan E-0521/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Zambia E-0522/03

Miet Smet De vrouwenrechten in Zambia E-0523/03

Ilda Figueiredo Onderhandelingen over de Algemene overeenkomst
inzake de handel in diensten (GATS)

E-0524/03

Ilda Figueiredo Sluiting van het bedrijf BAWO in Portugal E-0525/03

José Ribeiro e Castro Samenwerking met Macao E-0526/03

Norbert Glante Invoering van de softwarecomponent Palladium en de
microprocessor TPM (Trusted Platform Module)

P-0527/03
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Regina Bastos Sluiting van het confectiebedrijf BAWO in Estarreja,
Portugal

P-0528/03

Elspeth Attwooll Herstelprogramma voor het kabeljauwbestand P-0529/03

Alexandros Alavanos Ingehuurde werknemers bij de DEI van Ptolemaida P-0530/03

Theresa Zabell Internationale vergunning om deel te nemen aan
autorally's in de EU

P-0531/03

Glyn Ford Afschaffing van tariefvrijstelling voor CRT's P-0532/03

Alexandros Alavanos Verbod op abortus in Polen E-0533/03

Glyn Ford De aanschaf van vliegtickets is één grote grap. Wanneer
gaat de Unie ingrijpen?

E-0534/03

Christopher Huhne Werktijden en het SiMAP-arrest E-0535/03

Samuli Pohjamo Classificatie van de Oostzee als PSSA-gebied E-0536/03

Erik Meijer Gemeentelijke subsidies aan commerciële
voetbalondernemingen als stimulans voor een harde
concurrentiestrijd en extreme betalingen

E-0537/03

Erik Meijer Exportzones voor de Europese markt met extreem lage
lonen en onaanvaardbare arbeidsomstandigheden op het
eiland Mauritius

E-0538/03

Lennart Sacrédeus Ruim baan voor alcoholreclame E-0539/03

Samuli Pohjamo Definitie van afval in het kader van de voorbereiding van
de richtlijn betreffende mijnafval

P-0540/03

Charles Tannock Structurele inspecties van schepen E-0541/03

José Ribeiro e Castro Definitie van de term "bevolking" - Abortus E-0542/03

Elisabeth Schroedter Brug tussen Rügen en het vasteland E-0543/03

Alexandros Alavanos Omzetting door Griekenland van Richtlijn 89/48/EEG E-0544/03

Konstantinos Hatzidakis Schadeloosstelling voor verliezen door brand in het Pilio-
gebergte (Gr.) in 2000

E-0545/03

Stavros Xarchakos Crash van een derde helikopter van het Grieks nationaal
centrum voor medische spoedhulp (EKAB)

P-0546/03

Struan Stevenson Uitvoer van rundvlees en levend vee naar Libanon en
Egypte

P-0547/03

Stavros Xarchakos Stopzetting van de bouw van een biologisch
zuiveringsstation op Lesbos (Griekenland)

E-0548/03

Baroness Sarah Ludford Rechten van minderheden in Vietnam E-0549/03

Laura González Álvarez Milieugevolgen van windmolenparken E-0550/03
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VRAGENUUR (B5-0088/03) 8 en 9 April 2003

29 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bart STAES Dossier ontvoering AzG-vrijwilliger Arjan Erkel H-0133/03

Mihail PAPAYANNAKIS Westelijke Balkan en de criteria van Kopenhagen H-0135/03

Alexandros ALAVANOS Onwettige detentie van Grieks onderdaan op luchthaven van
Amsterdam

H-0136/03

Bernd POSSELT Toetreding van Kroatië tot de EU H-0138/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Humanitaire hulp voor de bevolking van de Sahara H-0142/03

Miquel MAYOL i RAYNAL Mensenrechtensituatie in West-Sahara H-0145/03

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Conflict over de Westelijke Sahara H-0156/03

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Nieuwe versie plan Baker voor de Westelijke Sahara H-0186/03

Yasmine BOUDJENAH Westelijke Sahara H-0191/03

Pedro MARSET CAMPOS Westelijke Sahara H-0192/03

Margot KESSLER Westelijke Sahara - mensenrechten H-0196/03

Carlos BAUTISTA OJEDA Ontginning van bodemschatten in de Westelijke Sahara H-0213/03

Eurig WYN De Westelijke Sahara en de Zeerechtconventie van de
Verenigde Naties

H-0146/03

María IZQUIERDO ROJO Preventie van sexuele intimidatie in het leger H-0157/03

Gerard COLLINS Vergaderingen met ambassadeurs van Arabische landen H-0160/03

Brian CROWLEY Onderzoek- en ontwikkelingsfonds voor alternatieve
energiebronnen

H-0164/03

Liam HYLAND Oudere boeren en het demografiedebat H-0167/03

Seán Ó NEACHTAIN Computervaardigheid aan scholen en universiteiten H-0169/03

Esko SEPPÄNEN VN-mandaat voor Macedonië H-0172/03
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

David BOWE Verkoop van goederen via het internet H-0154/03

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Geleidelijke afschaffing van het stelsel van algemene
preferenties voor bepaalde sectoren in Midden-Amerika en de
landen van het Andes-Pact

H-0176/03

Myrsini ZORBA ECHO in Irak H-0214/03

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer LIIKANEN

Bill NEWTON DUNN Zijn Hotline-nummers voldoende bekend bij het publiek? H-0177/03

Mevrouw WALLSTRÖM

Torben LUND Hormoonontregelende stoffen en testmethoden H-0179/03

Jan DHAENE Creatie van een Europees corps voor civiele bescherming H-0197/03

Alexander de ROO Wetenschappelijke bijeenkomst in Ispra over het Spaanse
nationale waterplan

H-0211/03

De Heer VITORINO

Bernd POSSELT Gemeenschappelijke grensbewaking H-0139/03

Sarah LUDFORD Criminaliteit: maatregelen in de EU ter voorkoming van
diefstal van mobiele telefoons

H-0141/03

Alain KRIVINE Frans-Duitse chartervlucht H-0174/03
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OVERZICHT VRAGENUUR
APRIL 2003

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 31 19 9 3 2 0 1 de heer GIANNITSIS

Commissie 49 10 38 8 1 0 0
de heer BOLKESTEIN
de heer LAMY
de heer NIELSON
de heer LIIKANEN
mevrouw WALLSTRÖM
de heer VITORINO

Totaal 80 29 47 11 3 0 1
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

1/2003 327..463 Marie Anne ISLER BEGUIN en
Inger SCHÖRLING

Oprichting  van een Europese bank voor milieubehoud
en -herstel

13.01.2003 13.04.2003 28

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Europese bescherming van het museum  André Breton 29.01.2003 29.04.2003 18

3/2003 328.896 José Ribeiro en CASTRO Datum van de Intergouvernementele Conferentie 19.02.2003 19.05.2003 23

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA en Alexander de ROO

Vervoer van levende dieren uit lidstaten en kandidaat-
landen van de EU

10.03.2003 10.06.2003 135

                                                     
1 Situatie op 10.04.2003
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5/2003 330.557 Arlene McCARTHY, Janelly
FOURTOU, Toine MANDERS,
Mercedes ECHERER en  Marcelino
OREJA ARBURUA

Bestrijding van productpiraterij en namaak in de
uitgebreide EU

26.03.2003 26.06.2003 48

6/2003 331.187 Mario BORGHEZIO Het sturen van een EU-missie naar Irak met het oog op
de naleving van het Verdrag van Genève betreffende
de behandeling van krijgsgevangenen

07.04.2003 07.07.2003 5
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PPE-DE-Fraktie Bestrijdingsmiddelenresiduen:
maximumgehalten (uitzondering op
richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG,
86/363/EEG)

AGRI (A) 29.04.03 C5-0108/03

DAUL
(PPE-DE)

Melk en zuivelproducten: statistisch
onderzoek (wijz. verord. 96/16/EG)

AGRI (P) 29.04.03 C5-0157/03

ELDR-Fraktie Daphne II-programma 2004-2008: actie
ter voorkoming van geweld tegen
kinderen, jongeren en vrouwen en ter
bescherming va

BUDG (A) 30.04.03 C5-0060/03

LULLING
(PPE-DE)

Arbeidskrachten in de Gemeenschap:
steekproefonderzoek werkgelegenheid en
werkloosheid

ECON (A) 09.04.03 C5-0105/03

TORRES
MARQUES
(PSE)

Reisdiensten: samenwerking indirecte
belastingen (BTW) (wijz. verord.
218/92/EEG)

ECON (P) 09.04.03 C5-0145/03

PPE-DE-Fraktie Europese Centrale Bank: inschrijving op
kapitaal, verdeelsleutel

ECON (P) 09.04.03 C5-0125/03

LUCAS
(VERTS/ALE)

EU-strategie inzake vermindering
atmosferische vervuiling door zeeschepen

ENVI (P) 22.04.03 C5-0154/03

ELDR-Fraktie Sociale bescherming: pensioenen,
gezamenlijk ontwerpverslag, Europese
Raad voorjaar 2003

FEMM (A) 24.04.03 C5-0074/03

E. MANN
(PSE)

Luchtvervoer tussen EG en derde landen:
intrekking verordening 3975/87,
wijziging verord 3976/87 en 1/2003

ITRE (A) 24.04.03 C5-0107/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Vervuiling op zee: schipbreuk Prestige,
versterking van de veiligheid op zee.
Mededeling

ITRE (A) 24.04.03 C5-0156/03

PPE-DE-Fraktie Bewakingssysteem voor de uitstoot van
broeikasgassen in de Gemeenschap en de
tenuitvoerlegging v.h. Protocol van
Kyoto

ITRE (A) 24.04.03 C5-0031/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Elektromagnetische compatibileit van
electrische en electronische apparaten
(hierziening richtlijn

ITRE (P) 24.04.03 C5-0634/02

KOUKIADIS
(PSE)

Sociale zekerheid: coördinatie stelsels
met het oog op het vrije verkeer van
personen (verord. 1408/71/EEG)

JURI (A) 23.04.03 C4-0137/99

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Strafrecht: toepassing van het "ne bis in
idem"-beginsel (Griekse initiatief)

JURI (A) 23.04.03 C5-0165/03

LEHNE
(PPE-DE)

Verzoek om opheffing van de immuniteit
van de heer Marchiani

JURI (P) 23.04.03 IMM032071

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek om verdediging van de
parlementaire onschendbaarheid en de
voorrechten van de heer Dupuis.

JURI (P) 23.04.03 IMM032059

WUERMELING
(PPE-DE)

Mobiel materieel en luchtvaartmaterieel JURI (P) 23.04.03 C5-0086/03

COELHO
(PPE-DE)

Verordening van de Raad houdende
procedures voor de wijziging van het
SIRENE-handboek (Griekse initiatief)

LIBE (P) 23.04.03 C5-0148/03

COELHO
(PPE-DE)

Besluit van de Raad houdende procedures
voor de wijziging van het SIRENE-
handboek (Griekse initiatief)

LIBE (P) 23.04.03 C5-0149/03

EVANS
(PSE)

Voorkoming en bestrijding van de handel
in menselijke organen en weefsel
(Griekse initiatief)

LIBE (P) 23.04.03 C5-0166/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Verplichting voor vervoerders om de
gegevens van vervoerde personen door te
geven (Spaans initiatief)

LIBE (P) 23.04.03 C5-0164/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Akkoord EG/SAR Macao: overname
personen zonder geldige
verblijfsvergunning

LIBE (P) 23.04.03

TURCO
(NI)

Strafrecht: toepassing van het "ne bis in
idem"-beginsel (Griekse initiatief)

LIBE (P) 23.04.03 C5-0165/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

POIGNANT
(PSE)

Vervuiling op zee: schipbreuk Prestige,
versterking van de veiligheid op zee.
Mededeling

PECH (A) 24.04.03 C5-0156/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Visserijovereenkomst EG/Guinee:
Protocol voor de periode 1 januari 2003
t/m 31 december 2003

PECH (P) 23.04.03 C5-0128/03

G. COLLINS
(UEN)

Luchtvervoer tussen EG en derde landen:
intrekking verordening 3975/87,
wijziging verord 3976/87 en 1/2003

RETT (A) 24.04.03 C5-0107/03

van DAM
(EDD)

Verplichting voor vervoerders om de
gegevens van vervoerde personen door te
geven (Spaans initiatief)

RETT (A) 24.04.03 C5-0164/03

PSE-Fraktie intermodale laadeenheden RETT (P) 24.04.03 C5-0167/03
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie: Overzichtsverslag over de
hervorming

BUDG
CONT
JURI

AFCO

COM (03) 40
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Raamstrategie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen -
werkprogramma voor 2003

FEMM COM (03) 47
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal
beleid

FEMM
EMPL

COM (03) 57
def.

Mededeling van de Commissie: De rol van de universiteiten in het
Europa van de kennis

ITRE
CULT

COM (03) 58
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice
voor de bestaande wetgevingsprocedures

AFCO
AFET
AGRI
BUDG
LIBE

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 61
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Pan-Europese samenwerking op milieugebied na de
conferentie van Kiev in 2003

AFET
ENVI

COM (03) 62
def.

 De toestand van de landbouw in de Europese Unie - Verslag 2001 AGRI COM (03) 64
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Elektronische communicatie: De weg naar de kenniseconomie

LIBE
ITRE

COM (03) 65
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Eindverslag eEurope 2002

CULT
EMPL
LIBE
ITRE

COM (03) 66
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Een coherenter Europees Verbintenissenrecht - Een actieplan

LIBE
JURI

COM (03) 68
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad:
Evaluatie van de toepassing van Richtlijn 98/34/EG op het gebied van
de diensten van de Informatiemaatschappij

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 69
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Modernisering en vereenvoudiging van het acquis
communautaire

TOUT
JURI

COM (03) 71
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Jaarlijkse beleidsstrategie voor 2004

TOUT COM (03) 83
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: klimaatverandering in de context van
ontwikkelingssamenwerking

COM (03) 85
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de verwezenlijking van het Edicom Programma (1997-1999)

ITRE
JURI

ECON

COM (03) 88
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, de
Europese Rekenkamer, het Europees en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's: TEMPUS - Jaarverslag 2001

BUDG
CULT

COM (03) 90
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees
Parlement: Jongste ontwikkelingen rond het EG-actieprogramma:
Versnelde actie ter bestrijding van HIV/aids, malaria en tuberculose
in het kader van de armoedebestrijding: Onafgehandelde beleidszaken
en toekomstige uitdagingen

ENVI
FEMM
ITRE
DEVE

COM (03) 93
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad
en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Biowetenschappen
en biotechologie - Een strategie voor Europa - Voortgangsverslag en
richtsnoeren voor de toekomst

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 96
def.



OFFICIËLE STUKKEN48

Bulletin 12.05.2002 - NL- PE 327.468

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Jaarverslag 2001 van het Phare-
Programma

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 97
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad:
IDA II-beoordeling

LIBE
ITRE

COM (03) 100
def.

Tweede Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de toepassing van de Richtlijnen 90/364, 90/365 en
93/96 (verblijfsrecht)

CULT
EMPL
JURI
LIBE

COM (03) 101
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's Innovatiebeleid: actualisering van de aanpak van de Europese
Unie in de context van de strategie van Lissabon

CULT
ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 112
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Europese Defensie - Industriële en marktvraagstukken - Naar een EU-
beleid voor defensiematerieel

ITRE
AFET

COM (03) 113
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

22/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Ivoorkust

Brussel, 19 februari 2003

De Europese Unie dringt er bij alle partijen, en met name de Ivoriaanse overheid, op aan het akkoord van
Linas-Marcoussis, waarbij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich door middel van Resolutie 1464
van 4 februari 2003 heeft aangesloten, onverwijld uit te voeren. In dit verband onderstreept de Europese
Unie dat alle betrokken partijen een klimaat van stabiliteit en veiligheid dienen te handhaven.

De Europese Unie wenst dat de eerste minister Seydou Diarra door alle Ivoriaanse partijen volledig wordt
gesteund om de regeringsvorming tot een goed einde te brengen, zodat de regering snel werk kan maken van
de verzoening en de oplossing van de crisis. In dit verband verzoekt de Europese Unie alle bij dit proces
betrokken partijen dringend geen maatregelen te nemen die het lopende proces van nationale verzoening in
gevaar kunnen brengen.

De Europese Unie herinnert eraan dat de volledige internationale gemeenschap zich ondubbelzinnig heeft
gecommitteerd aan de integrale uitvoering van de verbintenissen van Linas-Marcoussis, die tijdens de top in
Parijs zijn bevestigd.

De Europese Unie looft in dit verband de bijdrage die de West-Afrikaanse Economische Gemeenschap, de
Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties hebben geleverd tot het herstel van de vrede en naar de verzoening
in Ivoorkust.

De Europese Unie, die bij het Akkoord van Linas-Marcoussis als getuige is opgetreden en aan de top van
Parijs van 25 en 26 januari 2003 heeft deelgenomen, zal op grond van haar positie in de
monitoringcommissie, een actieve rol spelen, met name door toe te zien op de uitvoering van de taakstelling
met betrekking tot het akkoord, en roept alle deelnemers op om ten volle met de monitoringcommissie samen
te werken. De Europese Unie onderstreept dat zij vastbesloten is de uitvoering van het Akkoord van Linas-
Marcoussis te steunen en daarbij gebruik te maken van alle instrumenten waarover zij beschikt.

De toetredende staten Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije en de EVA-landen [IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen] die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

____________________
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23/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Zimbabwe
Brussel, 20 februari 2003

De EU wenst uiting te geven aan haar bezorgdheid over het toenemend aantal gevallen van willekeurige
arrestatie, onmenselijke behandeling en foltering van leden van de oppositie en organisaties van de civiele
samenleving in Zimbabwe. Sinds 1 januari 2003 zijn 7 MDC-parlementsleden en andere vooraanstaande
leden en aanhangers van de MDC gearresteerd. Er kwamen geloofwaardige, met bewijzen gestaafde
meldingen van onmenselijke behandeling en foltering van een parlementslid van de MDC, de
heer Job Sikhala, een mensenrechtenadvocaat, de heer Gabriël Shumba, en 3 leden van de "Harare Combined
Resident Association" en anderen die samen met hen werden gearresteerd. Tevens raakte bekend dat nog
andere oppositieleden tijdens die periode gefolterd zijn, terwijl zij door de politie werden vastgehouden.

Ook werd de burgemeester van Harare, de heer Elias Mudzuri, bij de uitvoering van zijn taken systematisch
door de politie en legereenheden lastiggevallen, het meest recentelijk op 29 januari, toen een bijeenkomst
van inwoners van Harare met traangas en arbitrair geweld uiteen werd gedreven.

De EU maakt zich tevens zorgen over de recente
incidenten waarbij tijdens de plaatselijke verkiezingscampagne in het kiesdistrict van Kuwadzana in Harare
geweld werd gepleegd door jongeren van beide politieke partijen, wat heeft geleid tot de dood van Tunderay
Mangwiro, een lid van Zanu-pf.

Beide politieke partijen worden opgeroepen ervoor te zorgen dat bij de komende tussentijdse verkiezingen
het beginsel van vrije en eerlijke verkiezingen ten volle wordt nageleefd.

De Europese Unie volgt van nabij de juridische procedures in het proces van de leider van de belangrijkste
oppositiepartij, de heer Morgan Tsvangirai, en is zich volledig bewust van de relevantie en het belang van de
uitspraak in dit proces voor de toekomst van het democratische pluralisme in dit land.

De EU appelleert aan de regering van Zimbabwe, die de verplichting heeft zorg te dragen voor de naleving
van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, een einde te maken aan alle vormen van intimidatie en
geweld tegen de oppositie en de civiele samenleving. De EU doet een beroep op de MDC om zich eveneens
van geweld te onthouden.

De EU dringt er bij de regering en de oppositie op aan om een ernstige dialoog te beginnen over een
gezamenlijke aanpak die een oplossing biedt voor de huidige overweldigende problemen op politiek,
humanitair, sociaal en economisch gebied waarmee Zimbabwe zich geconfronteerd ziet.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen [IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen] die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

_______________________
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25/03

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de vrijlating van 100
Marokkaanse krijgsgevangenen door het Polisario-Front

De EU is verheugd over de vrijlating van 100 Marokkaanse krijgsgevangenen door het Polisario-front op
26 februari. De humanitaire aspecten van de problematiek met betrekking tot de Westelijke Sahara zijn een
bron van voortdurende zorg voor de EU die in dit verband herhaaldelijke demarches heeft ondernomen bij de
betrokken partijen en daarbij benadrukt heeft dat er verbetering dient te komen in de humanitaire situatie van
de door deze aanhoudende crisis getroffen personen en bevolkingsgroepen.

De vrijlating van deze 100 Marokkaanse gevangenen kan een bijdrage vormen tot de aanmoediging van
dialoog en tot een groter vertrouwen tussen de bij deze kwestie betrokken partijen. Aangezien evenwel nog
1160 Marokkaanse gevangenen worden vastgehouden, verwacht de EU van het Polisario de onmiddellijke
vrijlating van alle resterende krijgsgevangenen, waarvan enkelen reeds sinds het begin van het conflict in
gevangenschap verkeren, zulks in overeenstemming met het internationaal recht en met Resolutie 1359
(2001) van de Veiligheidsraad, die ook de oplossing biedt voor het probleem in verband met het lot van de
vermisten. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de humanitaire aspecten van het conflict en de
politieke kwestie.

De EU herhaalt dat zij de secretaris-generaal van de VN en zijn persoonlijke gezant, de heer James Baker,
ten volle steunt in hun streven om tot een door de betrokken partijen overeengekomen duurzame oplossing
bij te dragen.

De EU moedigt alle contacten aan die zouden kunnen helpen een klimaat van vertrouwen tussen de partijen
te herstellen, met het oog op het bereiken van een duurzame oplossing waarin het internationaal recht
volledig wordt geëerbiedigd.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

26/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over Burundi (mededeling van het CNDD-FDD)
Brussel, 4 maart 2003

De Europese Unie heeft met spijt kennis genomen van de mededeling van het CNDD-FDD, namelijk dat
deze beweging haar deelneming aan de onderhandelingen opschort.

De Europese Unie wijst er nogmaals op dat een militaire oplossing voor het Burundese conflict uitgesloten
is. Zij roept alle Burundese partijen op, de rechten en verwachtingen van de bevolking te honoreren, de
logische consequenties van het staakt-het-vuren te accepteren en onverwijld de besprekingen onder auspiciën
van de bemiddelaar onvoorwaardelijk te hervatten.
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De Europese Unie bevestigt opnieuw dat zij het vredesproces wil blijven steunen en spoort de Afrikaanse
Unie en de landen van de subregio ertoe aan, zich te blijven inzetten voor het herstel van de vrede in
Burundi.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________

27/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,

de toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije,

Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

betreffende uitzonderingen op de beperkende maatregelen, opgelegd bij
Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB

Brussel, 6 maart 2003

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
standpunt 2003/140/GBVB van 27 februari 2003 betreffende uitzonderingen op de beperkende maatregelen,
opgelegd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/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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30/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de juridische gevolgen van de massamoord in Itaba (Burundi)

Brussel, 6 maart 2003

In de verklaring die het voorzitterschap op 25 september 2002 namens de Europese Unie over de
massamoord in Itaba heeft afgelegd, verzocht de EU door middel van een neutraal en onafhankelijk
onderzoek de toedracht vast te stellen en de schuldigen aan te wijzen, zodat deze geheel in overeenstemming
met de strafrechtelijke procedures kunnen worden vervolgd en veroordeeld.

Het recente proces tegen twee officieren van het leger in verband met de massamoord op burgers die het
leger op 9 september 2002 in Itaba heeft gepleegd, voldeed niet aan de meest elementaire juridische normen.

Derhalve roept de EU de overgangsregering van Burundi op deze normen zo spoedig mogelijk integraal toe
te passen op allen die verantwoordelijk zijn voor deze massamoord op burgers die door het leger is begaan,
zoals de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten heeft benadrukt tijdens zijn
bezoek aan Bujumbura.

De EU herinnert alle partijen in het conflict eraan dat zij krachtens het internationale humanitaire recht de
plicht hebben de burgers te respecteren.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________

31/03
 Verklaring van het voorzitterschap namens de EU ter gelegenheid van

de inauguratie van het ICC
Brussel, 10 maart 2003

De EU verheugt zich over de verkiezing van de rechters van het Internationaal Strafhof door de Vergadering
van de Staten die Partij zijn bij het Statuut van het ICC in februari jongstleden en over de inaugurele zitting
van het Hof op 11 maart 2003 in Den Haag. Dit betekent een succes dat van het allergrootste belang is voor
de internationale gemeenschap.
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De EU bevestigt nogmaals haar engagement ten aanzien van het Internationaal Strafhof als een essentieel
middel voor het bevorderen van de eerbiediging van het internationaal humanitair recht. Het is onze diepe
overtuiging dat het Internationaal Strafhof een doeltreffend werktuig zal zijn, waarmee niet alleen de
straffeloosheid met betrekking tot de ernstigste misdrijven van internationaal belang kan worden bestreden,
maar dat ook kan dienen als een krachtig afschrikwekkend middel tegen het begaan van die misdrijven. Op
die manier zal het Hof bijdragen tot versterking van de gerechtigheid en de rechtsorde en tevens tot de
handhaving van de internationale vrede en veiligheid, overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van
het Handvest van de Verenigde Naties.

Na bijna tien jaar van intensieve werkzaamheden begint een oude droom van de mensheid eindelijk vorm te
krijgen. De Staten die Partij zijn bij het Statuut van Rome zullen de Aanklager en de Substituut-Aanklagers
kiezen tijdens de hervatte tweede zitting van de Vergadering in april 2003. Dit zal, samen met de aanstaande
verkiezing van een Griffier, de voltooiing betekenen van de oprichting van het ICC. Op de schouders van de
gekozen functionarissen rust de nobele verantwoordelijkheid om van het ICC de universele, sterke,
onafhankelijke en geloofwaardige internationale justitiële instelling te maken die de Diplomatieke
Conferentie van Rome in 1998 voor ogen stond.

De EU herhaalt haar belofte, die reeds tot uiting kwam in het Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van
11 juni 2001 als gewijzigd op 20 juni 2002, dat zij volledige steun zal verlenen aan de doeltreffende werking
van het Hof en aan de instandhouding van de integriteit van het Statuut van Rome.

Wij zijn ervan overtuigd dat de oprichting van het Hof nog meer staten zal stimuleren om tot het Statuut toe
te treden en zo het universele karakter ervan te versterken, en de bepalingen ervan zonder beperkingen om te
zetten in hun nationale wetgeving.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

_________________

32/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de ontbinding van de HADEP-partij in Turkije

Brussel, 14 maart 2003

Het voorzitterschap neemt namens de EU met grote bezorgdheid nota van het vonnis van het Turkse
Constitutionele Hof met betrekking tot de ontbinding van de HADEP-partij. Het neemt er tevens nota van dat
de hoofdofficier van justitie bij het Hof van Beroep het Constitutionele Hof heeft gevraagd een soortgelijke
procedure te openen tegen de DEHAP-partij.

De EU zal de ontwikkelingen in deze twee zaken van nabij volgen. Zij beklemtoont nogmaals dat zij
fundamenteel belang hecht aan democratisch pluralisme en aan de vrijheid van meningsuiting en van
politieke overtuiging.

_______________
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35/03

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

Brussel, 20 maart 2003

De EU heeft nota genomen van de eerste bevindingen van de internationale verkiezingswaarnemingsmissie
(IEOM) over de presidentsverkiezingen in Armenië op 19 februari en 5 maart 2003.

Het baart de EU zorgen dat, volgens de eerste bevindingen van de IEOM, het algemene verkiezingsproces
niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de internatio-nale normen, namelijk dat het uitbrengen
van de stemmen en het tellen daarvan werden gekenmerkt door ernstige onregelmatigheden, zoals bewezen
gebruik van valse stembiljetten.

De EU spreekt ook haar bezorgdheid uit over het feit dat tijdens de verkiezingscampagne mensen werden
gearresteerd omdat zij betrokken waren bij geweldloze campagneactiviteiten. De meesten van hen zijn in
vrijheid gesteld, maar sommigen worden nog steeds in hechtenis gehouden.

Voorts neemt de EU er nota van dat sinds de laatste presidentsverkiezingen in Armenië vooruitgang is
geboekt, meer bepaald met betrekking tot de technische voorbereiding, en stelt zij verheugd vast dat een
groot aantal internationale en nationale waarnemers de verkiezingen hebben gecontro-leerd. De EU erkent
ook het positieve feit van de brede publieke betrokkenheid bij het verkiezingsproces.

De EU is verheugd dat er tussen de twee stemrondes, ondanks de gespannen politieke sfeer, geen ernstig
geweld heeft plaatsgevonden en roept alle partijen op tot kalmte en terughoudendheid na de verkiezingen.

Tot slot verwacht de EU dat de nodige verbeteringen in het verkiezingsproces tijdig zullen worden
doorgevoerd met het oog op de komende parlementsverkiezingen in Armenië in mei 2003. De EU roept met
name de centrale kiescommissie op om haar missie volledig en eerlijk uit te voeren.

De kandidaat-lidstaten Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië, en Turkije, alsmede de EVA-landen [IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen], die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

________________________
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36/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de staatsgreep van 15 maart 2003 in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Brussel, 21 maart 2003

De Europese Unie spreekt haar krachtige veroordeling uit over de staatsgreep van 15 maart 2003 in de
Centraal-Afrikaanse Republiek. De Europese Unie betreurt het ten gevolge van deze staatsgreep zowel onder
de plaatselijke bevolking als onder de buitenlanders, en in het bijzonder onder de CEMAC-
vredeshandhavingstroepen, geleden verlies aan mensenlevens.

De Europese Unie verwerpt iedere ongrondwettige methode om macht te veroveren. Zij herhaalt dat zij hecht
aan de beginselen van de democratie en aan vrije en democratische verkiezingen, die de enige manier zijn
om van regering te veranderen.

De Europese Unie roept de rebellen op alles te doen om een eind te maken aan het geweld en aan de
materiële gevolgen daarvan voor de burgerbevolking.

De Europese Unie richt een klemmende oproep tot de autoriteiten en tot alle onderdanen van de Centraal-
Afrikaanse Republiek om onverwijld de politieke dialoog te hervatten, die de enige weg is die weer kan
leiden tot verzoening, democratie en wederopbouw van het land.

De Europese Unie herhaalt haar steun voor de CEMAC-macht, met dien verstande dat de landen van de
CEMAC de door hen wenselijk geachte aanpassingen moeten doorvoeren, met name om te bewerkstelligen
dat deze regionale troepenmacht bijdraagt tot een beëindiging van de crisis met vreedzame middelen.

De Europese Unie herhaalt haar steun voor de inspanningen die de Afrikaanse Unie, de CEMAC en de
subregionale organisaties zich getroosten om de vrede in Centraal-Afrika te herstellen. Zij acht het van groot
belang dat de democratische beginselen die aan haar samenwerking met de Centraal-Afrikaanse Republiek
en de overige ACS-staten ten grondslag liggen, worden geëerbiedigd.

De toetredende landen Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië, alsmede de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsook de EVA-landen die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

______________________
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37/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente wapenstilstandsverklaringen in Oeganda

Brussel, 21 maart 2003

De EU is verheugd over de recente wapenstilstandsverklaringen van het Verzetsleger van de Heer en de
Oegandese regering.

De EU hoopt dat deze verklaringen tot een duurzaam einde van de vijandelijkheden en tot
vredesbesprekingen zullen leiden.

De EU spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van de religieuze en traditionele leiders van de
Acholi, die de voorwaarden voor een wapenstilstand tot stand hebben helpen brengen.

De EU roept alle partijen op deze gelegenheid te baat te nemen om vooruitgang te boeken via dialoog en bij
te dragen tot de beëindiging van dit 16 jaar oude conflict.

De toetredende landen Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en
Slovenië, alsmede de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsook de EVA-landen die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

38/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het eerste optreden van het speciaal tribunaal van Sierra Leone

Brussel, 25 maart 2003

De Europese Unie is ingenomen met het snelle en kordate optreden van het speciaal tribunaal van Sierra
Leone. Dit vormt een belangrijke mijlpaal op de weg naar vrede, gerechtigheid en verzoening voor de
bevolking van Sierra Leone.

De Europese Unie herhaalt haar krachtige steun voor het speciaal tribunaal van Sierra Leone in zijn cruciale
taak om de voornaamste plegers van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Sierra
Leone voor het gerecht te brengen.

Tevens herhaalt de EU haar waardering voor de inspanningen van de Commissie voor waarheid en
verzoening om bij te dragen tot het genezingsproces van de samenleving in Sierra Leone.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

____________________
39/03
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Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de arrestatie van opposanten in
Cuba

Brussel, 26 maart 2003

- De Europese Unie is uitermate bezorgd over de arrestatie van tientallen onafhankelijke journalisten en
opposanten door de Cubaanse autoriteiten.

- Deze golf van arrestaties is strijdig met de vrijheid van meningsuiting die de Europese Unie wil
bevorderen in haar betrekkingen met derde landen.

- De EU veroordeelt deze arrestaties en verzoekt om deze personen, die worden beschouwd als
gewetensgevangenen, zo spoedig mogelijk vrij te laten.

- Deze recente gebeurtenissen benadrukken het gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van Cuba, met
name de oproep tot democratische hervormingen en een betere naleving van de mensenrechten. De
aantasting van de fundamentele burger- en politieke rechten zal door de Europese Unie nauwlettend
worden gevolgd en de betrekkingen van de Unie met Cuba blijven beïnvloeden.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

40/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vrijspraak van Dr. Saad Eddin Ibrahim en zijn medegedaagden

Brussel, 26 maart 2003

De Europese Unie is ten zeerste verheugd over de beslissing van het Hof van Cassatie van de Arabische
Republiek Egypte om Dr. Saad Eddin Ibrahim van rechtsvervolging te ontslaan.

Deze beslissing maakt een bevredigend einde aan de beproevingen die Dr. Ibrahim en zijn medegedaagden
hebben doorstaan in een langdurige en moeilijke zaak, die de Europese Unie vanaf het begin op de voet heeft
gevolgd.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

______________________
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41/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het hardhandig optreden tegen de oppositie in Zimbabwe

Brussel, 28 maart 2003

De EU veroordeelt met klem het geweld en de repressie zonder weerga tegen de oppositie na de protestacties
van 18/19 maart 2003. De EU is vooral ongerust vanwege de recente gebeurtenissen en veroordeelt de golf
van willekeurige arrestaties van circa 400 aanhangers van de oppositie van wie velen door veiligheidstroepen
zijn mishandeld en zelfs gefolterd. Ten minste 250 personen moesten in ziekenhuizen worden opgenomen,
tientallen zijn als vermist opgegeven, en minstens één lid van de MDC is overleden.

De Europese Unie doet een beroep op de regering van Zimbabwe om het door de grondwet gewaarborgde
recht van de Zimbabwaanse bevolking om vreedzaam te protesteren te eerbiedigen. De staking van
18/19 maart is grotendeels vreedzaam verlopen. Hoewel ondanks de oproepen van de MDC om vreedzaam
actie te voeren in de marge van de protestacties ernstige incidenten hebben plaatsgevonden, kan dat op geen
enkele wijze dit ongehoorde geweld tegen de sympathisanten van de oppositie rechtvaardigen.

Wij veroordelen nadrukkelijk de recente oproepen van president Mugabe op 21 en 22 maart om elke demo-
cratische oppositie te vernietigen. Deze oproepen waren juist de aanleiding tot deze nieuwe golf van geweld.

De EU herhaalt haar oproep aan de regering van Zimbabwe om de mensenrechten te eerbiedigen, haar
campagne van gewelddadige onderdrukking onverwijld te beëindigen en degenen die verantwoordelijk zijn
voor het gebruik van geweld en foltering ter verantwoording te roepen.

Hiertoe doet de EU een beroep op de regering van Zimbabwe ervoor te zorgen dat de uitslagen van de
tussentijdse verkiezingen in de kiesdistricten Kuwadzana en Highfield een afspiegeling vormen van de vrije
keuze van de kiezers aldaar.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

_____________________
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42/03

Verklaring van de Europese Unie
over de schendingen van de vrijheid van meningsuiting in Belarus

Brussel, 1 april 2003

De Europese Unie betreurt de arrestatie en gevangenzetting door de Belarussische autoriteiten van een aantal
deelnemers aan de recente vreedzame vredesdemonstratie in Minsk. De Unie spreekt haar diepe bezorgdheid
uit over de verslechtering van de situatie van de mensenrechten in Belarus. In dit verband is de Unie van
mening dat legitieme zorgen ten aanzien van het handhaven van de openbare orde nooit mogen leiden tot het
opleggen van beperkingen waarvan duidelijk is dat zij het recht om te demonstreren en de vrijheid van
meningsuiting geweld aandoen.

_______________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING
26 EN 27 MAART 2003

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

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

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

De zitting van 26 en 27 maart 2003 is bijgewoond door de heer Dehaene, vice-voorzitter van de Conventie.

1.    STRATEGIE VAN LISSABON

•  Europese werkgelegenheidsstrategie
Rapporteur: KORYFIDIS  (Werknemers - EL)

 
−  Ref. : COM(2003) 6 def. � CESE 405/2003
 
−  Kernpunten :

Ηet EESC stemt in met de drie onderling samenhangende doelstellingen van de nieuwe EWS, te weten
volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit van arbeid en cohesie en een arbeidsmarkt zonder
uitsluiting.

Investeringen in menselijk kapitaal en de ontwikkeling van het concept levenslang leren zijn essentiële
factoren voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de nieuwe EWS. Het Comité stelt voor dat
er in het kader van de EWS ambitieuzere kwantitatieve doelstellingen worden afgebakend dan hetgeen
tot nu toe voor 2010 is gepland

Er dient een richtsnoer te komen dat is gericht op de intensivering van preventieve en actieve
maatregelen ten gunste van langdurig werklozen, inactieven, gehandicapten, vrouwen, jongeren en
etnische minderheden, met het oog op een onbelemmerde toegang tot en deelname aan de arbeidsmarkt
en duurzame arbeidsplaatsen.

Wat gehandicapten betreft, is er een geïntegreerde institutionele aanpak vereist, die onder andere gericht
is op de versterking van werkgelegenheidsrichtsnoer 7, krachtige stimulansen voor werkgevers die
gehandicapten in dienst nemen en het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden om deze mensen
vertrouwd te maken met de moderne technologie.

http://www.cese.europa.eu
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Er dient ook een richtsnoer te komen voor de gefaseerde omzetting van zwartwerk in legale arbeid en de
verandering van de grijze economie in legale economische activiteit. Verder is het de moeite waard een
richtsnoer te ontwikkelen voor het scheppen van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van
ondernemingen en de versterking van het ondernemerschap.

Voorts kan er een richtsnoer gewijd worden aan het beheer van migratiestromen en aan de integratie van
migranten in de maatschappij via werkgelegenheid.

Ten slotte is de betrokkenheid van de nationale parlementen absoluut vereist bij de EWS-procedures. Indien
de nationale parlementen in het kader van de desbetreffende nationale jaarlijkse begrotingen de NAP´s
bespreken en goedkeuren, zou dat zeker de kwaliteit van het werkgelegenheidsbeleid ten goede komen,
terwijl tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan een betere inbedding hiervan in diverse andere
nationale en Europese beleidsterreinen.

− Contactpersoon : mevr. Johansson
(Tel. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid
 Rapporteur: VEVER (werknemers � F)
 

− Ref.: initiatiefadvies - CESE 410/2003

− Kernpunten:

Het Comité vindt het prioritair in Europa een nieuwe, op groei gerichte dynamiek los te maken. Deze zal
bepalend zijn voor het herstel van de werkgelegenheid en moet worden gebaseerd op doelgerichtere
formulering, efficiëntere tenuitvoerlegging en samenhangendere inkadering van de GREB.

Een samenhangendere inkadering van de GREB zou inhouden dat er sneller zou kunnen worden gewerkt aan
de voltooiing van de interne markt op een aantal prioritaire terreinen, zodat voor meer groei en vertrouwen
kan worden gezorgd, dat de hervormingen van Lissabon, waaronder vereenvoudiging van de regelgeving,
nieuw leven zouden kunnen worden ingeblazen en dat in het verdrag dat de Conventie voorbereidt de
bepalingen inzake gezamenlijke economische governance krachtiger zouden kunnen worden geformuleerd.

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

•  Europese benchmarks in onderwijs en opleiding
Rapporteur: KORYFIDIS  (Werknemers � EL)

� Ref.: COM(2002) 629 def. � CESE 406/2003

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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� Kernpunten:

Het EESC is voorstander van het Commissievoorstel om Europese benchmarks voor onderwijs en opleiding
vast te stellen. Het beschouwt dit voorstel als een stap voorwaarts na de vele moeizame en jarenlange
pogingen om een Europese dialoog op gang te brengen teneinde onderwijsbegrippen te verduidelijken en
onderwijsdoelstellingen te verhelderen en op elkaar af te stemmen. Deze inspanningen moeten nog worden
opgevoerd daar moderne onderwijsstelsels en gemeenschappelijke onderwijsdoelstellingen op grond van
hoge normen absoluut noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon,
waarmee een en ander immers rechtstreeks samenhangt.

Het EESC onderschrijft tevens de zes specifieke Europese benchmarks die door de Commissie aan de Raad
in het kader van de artt. 149 en 150 van het Verdrag ter goedkeuring worden voorgelegd.  Het wijst evenwel
op een belangrijke lacune, daar er immers geen gevolg is gegeven aan hetgeen is overeengekomen
(bijeenkomst van de Raad van 14 februari 2002) betreffende de drie strategische doelstellingen en het
gedetailleerde programma voor de verwezenlijking van de dertien daarmee verbonden doelstellingen.

Daar er in dit verband reeds voorbereidende werkzaamheden werden verricht, moeten volgens het EESC ten
minste ook de benchmarks die verband houden met de strategische doelstelling 3 (de wereld in de onderwijs-
en opleidingsstelsels binnenhalen) aan de thans ter goedkeuring voorgelegde Europese benchmarks worden
toegevoegd.

Het EESC is van mening dat aan de voorgestelde Europese benchmark m.b.t. levenslang leren een
ambitieuzere inhoud moet worden gegeven. Zo zou ernaar moeten worden gestreefd dat het land dat thans de
slechtste prestaties laat zien, tegen 2010 het niveau van het land met de overeenkomstige beste prestaties
haalt. Dit is ongetwijfeld een ambitieuze, maar tevens een noodzakelijke doelstelling.

Volgens het EESC moet er voorts ook een Europese benchmark komen wat de openbare uitgaven voor
onderwijs betreft, die moeten worden uitgedrukt als een percentage van het BBP. Door voor 2010 een
minimumnorm na te streven die overeenkomt met het huidige gemiddelde van de Unie (5%) zou zich een
tendens tot vooruitgang kunnen ontwikkelen zoals in het kader van de strategische doelstelling van Lissabon
is vereist.

 
� Contactpersoon: mevr. BARBESTA

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

∙∙∙∙  Programma e-Learning
 Rapporteur: RODRIGUEZ GARCIA CARO (werknemers � E)

 
     -      Ref.: COM(2002) 751 def. � 2003/0303 COD � CESE 404/2003

 
-      Kernpunten:

Het onderhavige voorstel voor een besluit is in het Comité instemmend ontvangen. De voor dit programma
uitgetrokken begrotingsmiddelen zijn evenwel bij lange na niet voldoende om de ambitieuze doelstellingen
te halen. Het Comité dringt erop aan dat de dotatie aanzienlijk wordt verhoogd. Bovendien zou het
programma zijn pijlen beter op twee doelen kunnen richten, nl.het dichten van de digitale kloof en de
jumelage van scholen via internet.
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Het Comité adviseert om op dit gebied ook andere communautaire instrumenten te blijven inzetten en ervoor
te zorgen dat overlappingen met reeds bestaande programma's worden voorkomen.

Volgens het Comité moet alles in het werk worden gesteld om uitsluiting van bepaalde groepen vanwege
woonplaats, sociale situatie, geslacht, leeftijd of andere redenen tegen te gaan.

� Contactpersoon : de heer Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-Mail : Pierluigi.brombo@esc.eu.int)

2.  GEZONDHEID, VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN

•  Consumenteneducatie
 Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER    (diverse werkzaamheden � E)
 

 -   Ref.: initiatiefadvies �  CESE 397/2003
 

 -   Kernpunten:

Er moet een vaste en dynamische groep van deskundigen worden ingesteld. Deze zou moeten bestaan uit
mensen uit onderwijskringen, die terdege onderlegd zijn in pedagogie én consumentenzaken, de initiatieven
van de verschillende lidstaten kunnen stroomlijnen en de nodige verslagen opstellen, zodat de bepalingen in
het Verdrag van Amsterdam inzake consumenteneducatie verder kunnen worden uitgewerkt.

De Commissie zou een plan moeten voorleggen om de Europese netwerken ter bevordering van
consumenteneducatie verder uit te bouwen; concreet dienen daartoe grootschalige en duurzame projecten te
worden ingediend.

Ook zou een gegevensbank moeten worden opgericht waarin alle projecten waaraan de Commissie de laatste
jaren financiële steun heeft verleend, en eventueel ook de belangrijkste praktijkervaringen van de lidstaten
worden opgenomen. Andere landen (inclusief de kandidaat-lidstaten) zouden hierin inzage krijgen. Een en
ander kan de samenwerking en de verspreiding van informatie bevorderen en consumenteneducatie een
nieuwe impuls geven.

De Commissie dient na te gaan of het mogelijk is een virtuele school voor consumenteneducatie op te
richten. Zij zou daarbij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de nieuwe technologieën en de
ervaringen van de verschillende landen op dit vlak. Daarnaast zou het verstandig zijn ook te putten uit de
Europese ervaring op de verschillende onderwijsniveaus, bv. met het Erasmusproject.

Ten slotte verzoekt het Comité de Commissie voorstellen uit te werken die erop gericht zijn:

consumenteneducatie algemeen in te voeren, zodat alle Europese burgers kunnen uitgroeien tot rechtgeaarde
consumenten, wat niet alleen een recht maar ook een plicht is;
de acties op het gebied van consumenteneducatie en het uitbrengen van adequate leermiddelen, inclusief via
het internet, beter op elkaar af te stemmen om rekening te houden met de verschillen in achtergrond van de
Europese consumenten; de nodige stappen te nemen met het oog op het klaarstomen van opleiders en de
vorming van volwassen consumenten en kwetsbare groepen; ervoor te zorgen dat de medewerkers van
consumentenorganisaties en aanverwante verenigingen een permanente en degelijke opleiding krijgen.
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 Contactpersoon: de heer Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
•  Nucleaire veiligheid
 Rapporteur: WOLF  (diverse werkzaamheden - D)

 
 -   Ref.: COM(2003) 32 def. � 2003/0021-0022 CNS �  CESE 411/2003
 
 -   Kernpunten:

Het Comité bekrachtigt de fundamentele verplichting van de Gemeenschap om de veiligheid van nucleaire
installaties en de verwerking van radioactief afval te waarborgen. Het steunt de desbetreffende initiatieven
van de Commissie, vooral ook met het oog op de situatie in de nieuwe lidstaten. De huidige taken en
bevoegdheden van de lidstaten en de nationale veiligheidsinstanties moeten daarbij intact worden gelaten.

De Gemeenschap moet daarbij de richtsnoeren van het IAEA overnemen en toezien op de volledige en
strikte naleving ervan. Bij de omzetting van de richtlijn (procedures, tijdschema) moet op een evenwichtige
manier rekening worden gehouden met enerzijds de principes van bescherming van verworven rechten en
van planningszekerheid en rechtszekerheid, en anderzijds de waarborging van zo groot mogelijke veiligheid.
Het Comité steunt het streven van de Commissie om ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoende financiële
middelen opzij zetten voor de stillegging van nucleaire installaties, maar pleit er wel voor de lidstaten hun
exclusieve bevoegdheid op dit vlak niet te ontnemen.

Het Comité is het met de Commissie eens dat iedere lidstaat moet streven naar de eindberging van zijn
hoogradioactieve afval in bepaalde geologische formaties, zonder dat een vrijwillige taakverdeling tussen
buurlanden wordt uitgesloten; wel zou het tijdschema voor de ingebruikname van de definitieve opslagplaats
flexibeler moeten worden en aan de specifieke omstandigheden van de lidstaten aangepast moeten worden.

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

•  Versnelde invoering/dubbelwandige schepen
 Rapporteur: BREDIMA-SAVOPOULOU  (werkgevers - EL)

 
 -   Ref. : COM(2002) 780 fin � 2002/0310 COD �  CESE 415/2003
 
 -   Kernpunten :

Het EESC betreurt dat zich een nieuwe milieuramp heeft voltrokken met het zinken van de tanker
PRESTIGE. Ook betreurt het dat aan zijn herhaalde oproepen tot concrete maatregelen (in zijn adviezen
over de ERIKA I en II-pakketten) geen gevolg is gegeven. Het voelt zich verplicht deze oproep te
herhalen, in de hoop dat er iets mee wordt gedaan.

Het EESC is derhalve ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende
het versneld invoeren van de vereisten inzake dubbelwandige olietankschepen.
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Bovendien is het EESC van mening dat:

� een onderzoek naar de oorzaken van het incident de hoogste prioriteit is, zodat redelijke, praktische
en evenredige maatregelen kunnen worden genomen die de werkelijke oorzaken van dit soort
incidenten aanpakken;

� de huidige voorstellen een duurzaamheidseffectbeoordeling zouden moeten omvatten die betrekking
heeft op de mogelijke economische, sociale en milieuconsequenties daarvan;

� het absoluut zaak is dat de ERIKA I en II-pakketten zo snel mogelijk en strikt worden toegepast, en
dat dringend een regeling van vluchtplaatsen en noodplannen wordt ingevoerd waarbij duidelijk
wordt aangegeven welke autoriteit schepen in nood moet bijstaan, met een voorkeur voor het
Europees agentschap voor de veiligheid van de zeevaart (EMSA);

� een "ERIKA III-pakket" van maatregelen die de menselijke dimensie van de veiligheid op zee
betreft, snel moet worden goedgekeurd.

Wat het verbod op het vervoer van zware olie door enkelwandige tankers betreft, meent het Comité dat
bepaalde uitzonderingen mogelijk zouden moeten zijn.

Gezien de ernstige sociaal-economische gevolgen en het internationale karakter van het zeevervoer
zouden de lidstaten d.m.v. snelle procedures moeten ijveren voor de invoering, in het kader van de IMO
voor een wereldwijde toepassing, van een bevredigende regeling voor het vervroegd uit de vaart nemen
van enkelwandige tankers. Het EU-initiatief zou geen afbreuk mogen doen aan het recht en de plicht om
de milieubescherming op EU-niveau snel en adequaat veilig te stellen.

 
-   Contactpersoon: de heer Lobo

(Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int)

•  Gevaarlijke producten/nonylfenolethoxylaat en cement
 Rapporteur: NOLLET  (werknemers - B)
 

 -   Ref.: COM(2002) 459 def. � 2002/0206 COD �  CESE 399/2003
 

 -   Contactpersoon: de heer Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 
 

•  Programma voor onderzoek/ziekten
 Rapporteur: BEDOSSA   (diverse werkzaamheden - F)
 

 -   Ref.: COM(2002) 474 def. � 2002/0211 COD �  CESE 414/2003
 
 -   Contactpersoon: de heer Martinez

 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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Het Comité is het in grote lijnen eens met de voorstellen van de Commissie en juicht toe dat ook het
jaarlijks werkprogramma van de Commissie aan een regelmatige effectbeoordeling zal worden
onderworpen. Het is dan ook fervent voorstander van de voorstellen van de Commissie voor breder
overleg; hieronder moet ook overleg achteraf worden verstaan en men moet bereid zijn, de ontvangen
feedback te gebruiken om het beoordelingsproces te verbeteren.

Codificatie van het acquis communautaire kan de omvang van het acquis drastisch beperken en ook de
duidelijkheid, samenhang, toegankelijkheid en doeltreffendheid ervan flink verbeteren. Dit proces moet
dan ook met vastberadenheid en volharding worden voortgezet.

In het advies wordt er ook voor gepleit dat effectbeoordelingen worden gebaseerd op een formeel stelsel
van impactanalyse voor regelgeving. Als wijzigingen op de ontwerpwetgeving de oorspronkelijke
effectbeoordeling teniet doen, dient er een gewijzigde effectbeoordeling te worden gemaakt.

Het Comité juicht toe dat de Commissie vastbesloten is om bij de verbetering van de regelgeving uit te
gaan van de beginselen verantwoordingsplicht, evenredigheid, doorzichtigheid en rechtszekerheid.
Governance die niet op deze beginselen is gebaseerd, kan niet echt democratisch zijn. Het Comité dringt
er bij het Europees Parlement en de Raad op aan, zich ook hiervoor in te spannen.
 

 -    Contactpersoon: de heer Andersen
 (Tel. : 0032 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
4.  ENERGIEPOLITIEK

•  Continuïteit energievoorziening
 Rapporteur: CAMBUS  (werknemers - F)

 
 -   Ref.: COM(2002) 488 def. � 2002/0219-0220 COD-0221 CNS�  CESE 400/2003
 
 -   Kernpunten :

Het Comité steunt het streven van de Commissie om gemeenschappelijke richtsnoeren ter waarborging van
de olie- en gasvoorziening in de Unie vast te stellen.

Wat aardolie betreft, gaat het Comité akkoord met het voorstel om de lidstaten te verplichten een orgaan op
te richten dat een centrale strategische reserve moet aanleggen.
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Het Comité is evenwel zeer terughoudend ten aanzien van het voorstel om de verplichte strategische reserves
in alle lidstaten van 90 tot 120 dagen te vergroten. Het ziet geen voordelen die opwegen tegen de extra
kosten van een dergelijk besluit.

Het Comité plaatst eveneens zeer kritische kanttekeningen bij het voorstel om de strategische reserves te
gebruiken om de olieprijzen te beïnvloeden wanneer zich de situatie voordoet dat exploitanten uit angst voor
een mogelijk olietekort extra olie inslaan en zo paniek zaaien waardoor de prijzen stijgen.

Het Comité vindt dat de maatregelen van de Unie om een oliecrisis het hoofd te bieden, in het kader van het
IEA moeten plaatsvinden. Alleen op die manier kan voldoende gewicht in de schaal worden gelegd en
kunnen resultaten worden bereikt.

Wat aardgas betreft, steunt het Comité het voornemen van de Commissie om de lidstaten zelf regels voor de
exploitanten te laten vaststellen om hun gasvoorziening te garanderen.

Het Comité plaatst vraagtekens bij de gevolgen van een eventuele vrijstelling van verplichtingen met het oog
op bevoorradingszekerheid voor nieuwkomers op de markt en stelt voor dat die verantwoordelijkheid aan de
lidstaten wordt gelaten

-   Contactpersoon: de heer Del Fiore
(Tel.: 32 2 546 9794 – e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

5.  INDUSTRIËLE POLITIEK

•  Jaarlijkse staalstatistieken
 Algemeen rapporteur: PEZZINI  (werkgevers - I)

 
 -   Ref.: COM(2002) 584 def. � 2002/0251 COD �  CESE 413/2003
 
 -   Kernpunten :

In dit eerste door de recent opgerichte adviescommissie industriële reconversie opgestelde advies stemt het
Comité in met de algemene strekking van het Commissievoorstel en haar motivering. Het is de bedoeling dat
de voornaamste statistieken voor de staalsector beschikbaar blijven omdat deze volledig aansluiten op de
behoeften van de institutionele besluitvormers, de industrie, het wereldwijde productienetwerk, de sociale
dialoog en de moderniserings- en rationalisatieprocessen, met name in de nieuwe lidstaten.

De reacties op de voorgestelde vragenlijsten zijn wellicht ontoereikend, rekening houdende met de
doelstellingen om de efficiëntie, de besparingen en een duurzame milieu-ontwikkeling te meten. In dat geval
zou het Europees milieuagentschap in het kader van zijn enquête-activiteiten aanvullende inlichtingen
kunnen leveren. Deze aanvullende gegevens moeten dan wel passen in een organisch en actueel kader, dat
kan fungeren als uitgangspunt voor een toekomstige beleidsstrategie voor de sector.

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE70

Bulletin 12.05.2002 - NL- PE 327.468

De gegevens over het verbruik van staal door de verbruikssectoren zijn zowel voor de consument als de
producent van cruciaal belang. Verder zouden er ook enkele indicatoren per activiteit moeten zijn,
ingedeeld naar land en producttype, alsmede indicatoren voor de sectoren die de producten verwerken en
voor de verwachte orderportefeuille.

Om Eurostat hiermee niet te belasten, zou deze gegevensverzameling kunnen worden ondergebracht bij
de enquête- en analysewerkzaamheden van de diensten van de Commissie, bij het Directoraat-generaal
"Ondernemingen". Volgens het Comité dient laatstgenoemde ook een periodieke, gecoördineerde analyse
te formuleren over het concurrentievermogen van de Europese staalindustrie, met name voor de nieuwe
lidstaten: een analyse waarin ook aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in
de sector.

In het voorstel komen de nieuwe lidstaten niet ter sprake, noch de statistieken voor het toekomstige
communautaire beleid dat hen betreft. In dit opzicht lijkt een gerichtere actie dus op haar plaats om het
statistische "corpus" van deze landen te herzien en te vernieuwen.

− Contact : de heer Colera Rodriguez
(Tel. : 00 32 2 546 9629 - e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

 
6.  EXTERNE BETREKKINGEN

•  Een Wereldhandelsorganisatie met een menselijk gezicht: voorstellen van het
EESC
Rapporteur: DIMITRIADIS (werkgevers - EL)

− Ref.: initiatiefadvies � CESE 412/2003
 

� Kernpunten:

Dde WTO staat thans voor een aantal beslissingen waarbij ze ernstig rekening zal moeten houden met de
nieuwe omstandigheden die thans voor de wereldeconomie gelden (problemen rond de liberalisering van
de handel, ecologische problemen, landbouwherstructureringen, enz.), alsmede met het feit dat de
mondiale samenleving de ogen sluit voor cruciale humanitair-maatschappelijke problemen (sociale
ongelijkheid, toename van de armoede, gevaarlijke epidemieën, enz.).

Met dit advies beoogt het Comité een constructieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde dialoog die
zich thans ontwikkelt en de inspanningen die de Commissie thans levert om de Wereldhandelsorganisatie
een menselijker gezicht te geven en haar aldus tegemoet te laten komen aan de terechte eisen van zowel
ontwikkelingslanden als actoren uit het maatschappelijk middenveld die de WTO een  gebrek aan
gevoeligheid, transparantie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit verwijten.
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Het EESC formuleert in dit verband de volgende voorstellen:

� het instellen van een parlementair toezicht op de WTO; doel is de democratische dialoog te
verruimen en ervoor te zorgen dat verkozen vertegenwoordigers de nodige inspraak hebben in de
werking van de organisatie.

� instelling van een geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de WTO en de actoren uit het maatschappelijk
middenveld; tevoren moet er een bevestiging � erkenning van deze actoren komen en moet er een
specifieke � gestructureerde communicatiecode worden vastgesteld.

� instelling van een geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de WTO en zowel de overige internationale
organisaties (VN, Wereldbank, IMF, OESO, IAO, enz.) als de grensoverschrijdende organisaties.

� voortdurende en onafgebroken ondersteuning van de minder ontwikkelde landen zodat zij dankzij een
overdracht van middelen en technische knowhow op een wezenlijke en vruchtbare manier aan de
WTO-procedures kunnen deelnemen.

 Het Comité wil in dit verband het initiatief nemen om de werkzaamheden van de SER's - in die landen
van de wereld waar ze bestaan (b.v. Afrika, China, enz.) - m.b.t. WTO-aangelegenheden te coördineren;
in dit verband zouden gemeenschappelijke adviezen kunnen worden opgesteld die dan op de
ministerconferenties als bijdragen van het maatschappelijk middenveld zouden kunnen worden
voorgelegd.
 

− Contactpersoon: de heer BENCE
(Tel.00 32 2 546 93 99 - e-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

7. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

•  Personen met een handicap - Naar een wettelijk bindend instrument van de
Verenigde Naties
Rapporteur: CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden - E)

 
− Ref.: COM(2003) 16 def. � CESE 407/2003

− Kernpunten :

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met de Mededeling van de Europese
Commissie daar de bescherming die wordt geboden door de bestaande internationale
mensenrechteninstrumenten voor personen met een handicap ontoereikend is. Het staat achter de
overstap van de tot dusverre gevolgde medische aanpak naar een sociale, op mensenrechten gebaseerde
aanpak.

Het EESC is van oordeel dat zo'n wettelijk bindend instrument de vorm van een conventie moet hebben
en een specifieke bepaling moet bevatten waarin wordt vastgelegd dat mensenrechten universeel zijn en
dus gelden voor alle mensen, inclusief personen met een handicap en chronisch zieken. Voorts is het
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van mening dat de inhoud van de conventie er de aandacht op moet vestigen dat nationale overheden
maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap in de praktijk hun
rechten kunnen uitoefenen.

Het EESC acht het van groot belang dat de EU tijdens de volgende vergadering van het ad-hoccomité
een leidende positie inneemt, en stelt voor dat het EU-voorzitterschap een gemeenschappelijk standpunt
van alle EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten tracht te bereiken. Het EESC, als vertegenwoordiger van de
georganiseerde civil society, wenst actief te worden betrokken bij de werkzaamheden die de EU op dit
gebied zal ontplooien.

 
− Contactpersoon: mevr. Johansson

(Tel. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met
het oog op studie, beroepsopleiding of vrijwilligerswerk

 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS  (werkgevers � E)

� Ref.: COM(2002) 548 def. � 2002/0242 CNS - CESE 403/2003
 
� Kernpunten:

Het EESC oordeelt positief over het voornemen van de Commissie om wettelijke mogelijkheden voor
immigratie te scheppen en is ingenomen met de inhoud van de ontwerprichtlijn.

Ook juicht het EESC het toe dat er mobiliteitsmogelijkheden worden geschapen voor studenten die hun
studie willen completeren in een andere lidstaat dan die welke de oorspronkelijke verblijfstitel heeft
afgegeven.

Het EESC acht het van fundamenteel belang dat de opleiding in Europa van jonge mensen uit derde landen
ten goede komt aan de ontwikkeling van deze landen en hen dus niet met een nieuw probleem opzadelt. Het
valt de Commissie dan ook bij dat moet worden voorkomen dat de braindrain nog groter wordt.

Daarnaast is het EESC zeer te spreken over het voorstel om studenten het recht te geven betaald werk te
verrichten. Deze maatregel zou ook moeten worden uitgebreid tot onbezoldigde stagiairs.

� Contactpersoon: de heer Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

8.  FISCALITEIT

•  Plaats van levering gas en elektriciteit/BTW-regels
 Rapporteur: PEZZINI (werkgevers � I)
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− Ref.: COM(2002) 688 def. � 2002/0286 (CNS) � CESE 409/2003
 
� Kernpunten:

Het Comité onderschrijft de doelstellingen van het richtlijnvoorstel van de Commissie, maar plaatst
desondanks enkele kanttekeningen.

Het Comité stelt voor dat over de levering van gas of elektriciteit aan een persoon in een andere lidstaat dan
die van de verkoper BTW wordt geheven in de lidstaat waar de energie wordt verbruikt, indien de koper het
gas of elektriciteit niet wil doorverkopen. De BTW dient dan afgedragen te worden door de koper, indien
deze voor BTW-doeleinden in die lidstaat is geregistreerd. Is dit niet het geval, dan dient de BTW
afgedragen te worden door de verkoper, die zich daartoe in die lidstaat moet laten registreren.

Het Comité blijft van mening dat sommige in de tekst van het Commissievoorstel gebruikte termen nader
toegelicht moeten worden.

 
− Contactpersoon: de heer Olechnowicz

(Tel. : 00 32 2 546 99 72 - e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

 9.  VISSERIJBELEID
 

•  Visbestanden Middellandse-Zeegebied
 Rapporteur: CHAGAS  (werknemers - P)

 
 -    Ref.: COM(2002) 535 fin �  CESE 402/2003
 
-    Kernpunten:

Het Comité heeft met grote belangstelling kennis genomen van de Commissiemededeling en het daarin
vastgelegde streven om het gemeenschappelijk visserijbeleid voor de Middellandse Zee in een tijdspanne van
drie jaar weer in goede banen te leiden. Een van de voorwaarden daartoe is dat gebruik wordt gemaakt van
alle mogelijke bestaande beheersinstrumenten.

Verder onderstreept het Comité dat de Commissie voorstelt dat over de desbetreffende communautaire acties
een breed overleg wordt gevoerd met alle actoren en sociale partners, dit in het kader van de al bestaande of
nog op te richten bevoegde instanties. De oprichting van een regionaal adviescomité, zoals voorgesteld in de
Roadmap, zou al een grote stap in de goede richting zijn. Ook het feit dat een vereniging van vissers uit het
Middellandse Zeegebied in de steigers staat, krijgt bijval van het Comité. Wel wijst het erop dat de
voornaamste betrokkenen, met name de reders en de werknemersvertegenwoordigers, in elk geval een vinger
in de pap moeten krijgen.

De instandhouding van gunstige milieuomstandigheden, die nodig zijn om de visbestanden te beschermen,
impliceert algemeen gesproken dat milieumaatregelen, de bestrijding van verontreiniging en bescherming
van de biotoop bovenaan de agenda staan, met name in een omgeving als de Middellandse Zee.
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Hoewel het GVB noodzakelijkerwijs zal worden aangepast aan de praktijk, lijdt het geen twijfel dat de
volledige tenuitvoerlegging van de instandhoudings-, structuur- en marktmaatregelen op sociaal vlak
consequenties zal hebben voor al degenen die leven van de visserij.

Om het beleid beter te onderbouwen en geloofwaardiger te maken dringt het Comité erop aan dat bij de
hervorming van het GVB in de Middellandse-Zeeregio ten volle rekening wordt gehouden met de sociale
kant van de zaak.

 
 -   Contactpersoon: mevrouw Calamandrei
 (Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Wijziging/Opleidingsniveau van zeevarenden
 Rapporteur: CHAGAS (werknemers � P)

 
 -    Ref.: COM(2003) 1 def. � 2003/0001 COD �  CESE 401/2003
 
 -    Contactpersoon:  de heer Lobo
 (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int)

10.  STRUCTUURFONDSEN

•  Programmering structuurfondsen/URBAN 2000-2006
 Rapporteur: DI ODOARDO (werknemers - I)

 
− Ref.: COM(2002) 308 def. � CESE 408/2003

− Kernpunten:

Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie heeft besloten het Urban-initiatief voort te zetten.
Positief is ook dat de procedures werden vereenvoudigd en dat méér programma's werden geselecteerd
dan in het kader van Urban II. Verder kan het alleen maar worden toegejuicht dat 40% van de toegewezen
middelen naar programma's in de categorie "fysieke herinrichting en milieuverbetering" gaat en dat nu
ook middelen worden uitgetrokken voor het bevorderen van uitwisselingen van ervaringen tussen de
diverse steden die Urban-steun ontvangen.

Het Comité wijst erop dat het van cruciaal belang is ook de lokale gemeenschappen een stem in het
kapittel te geven. Het is van oordeel dat de lokale gemeenschappen bij àlle fasen van de procedure -
planning, tenuitvoerlegging en toezicht - moeten worden betrokken om het beschikbare potentieel - zowel
bij de overheid als in de particuliere sector - optimaal te kunnen benutten en synergie-effecten te kunnen
bereiken.

Naar de mening van het Comité moet het Urban-initiatief er in de toekomst op gericht zijn een adequaat
huisvestingsbeleid en de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening in de betrokken wijken te
bevorderen, alsmede de problematiek van de vergrijzing van de stedelijke bevolking tot een van zijn
prioritaire aandachtpunten te maken.

mailto:Silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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Ten slotte wijst het Comité er nogmaals op dat er moet op worden toegezien dat de Urban-projecten
voldoende innovatief en experimenteel zijn om de specifieke problemen van de talrijke alsmaar verder
uitdijende steden te kunnen aanpakken en ook daar een adequaat revitaliseringsbeleid te kunnen opzetten

 
− Contactpersoon: de heer Pietrasanta

(Tel. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

_____________
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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: 62
Type: http:

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 77
Type: http:

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