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

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

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

21/03 Bezoekersgroepen (negen of meer personen) die persoonlijk door een lid zijn
uitgenodigd - Nieuwe regeling sinds 1 juni 2003

22/03 Toegang tot het Parlementair Documentatiecentrum tijdens de zomervakantie

23/03 Procedure in geval van verlies of diefstal

24/03 Openingstijden van de diverse restaurants en bars in Brussel, Straatsburg en
Luxemburg  in de zomerperiode 2003

25/03 Exceptionele toegang van "stagiairs" tot de gebouwen van het Europees Parlement
in Brussel tijdens het parlementaire zomerreces (juli-augustus 2003)

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

Einde van het mandaat van een Nederlands lid van het Europees Parlement

In zijn vergadering van 2 juni 2003 heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van

mevrouw Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL)

tot Minister van Transport  van  de Nederlandse Regering.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, eindigt haar mandaat in het Europees Parlement met
ingang van 27 mei 2003.

____________________

ONTSLAGNEMING VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Karel DILLEN (NI/BE)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 31 mei 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 4 juni 2003 akte genomen van
deze ontslagneming.

_______________
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ONTSLAGNEMING VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Frank VANHECKE (NI/BE)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 5 juni 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 4 juni 2003 akte genomen van
deze ontslagneming.

_______________

ONTSLAGNEMING VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Daniel DUCARME (ELDR/BE)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 5 juni 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 5 juni 2003 akte genomen van
deze ontslagneming.

_______________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN NEDERLANDSE
AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 18 April 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer  Peter PEX

ter vervanging van de mevrouw Karla M.H. PEIJS  (PPE-DE/NL)  met ingang van 11 juni 2003.

____________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 18 juni 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Anne ANDRÉ-LÉONARD

ter vervanging van  de heer Daniel DUCARME  (ELDR/BE),   met ingang van 16 juni 2003.

____________________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN BELGISCHE
AFGEVAARDIGDE

IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 18 juni 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Philip CLAEYS

ter vervanging van de heer Karel DILLEN ( NI/BE),  met ingang van 16 juni 2003.

____________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 18 juni 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Koenraad DILLEN

ter vervanging van  de heer  Frank VANHECKE (NI/BE), met ingang van 16 juni 2003.

____________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering van 2 juni 2003 heeft het Parlement kennis genomen van het feit dat:

Mevrouw Elizabeth MONTFORT

is toegetreden tot de Fractie PPE-DE met ingang van 2 juni 2003.

___________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 20.06.2003

Indiener Onderwerp Nr.

Danielle Darras Europese steun en onderaanneming P-1696/03

Mihail Papayannakis Fokken van katten voor de verkoop van hun huiden -
misleiding van de consumenten

E-1697/03

Marco Cappato en Benedetto Della
Vedova

Sluiting van het Sudanese dagblad "Khartoum Monitor" E-1698/03

Erik Meijer Het onmogelijk maken van autoslaaptreinen en andere
vakantietreinen van buitenlandse
spoorwegondernemingen door hoge heffingen voor
medegebruik van rails

E-1699/03

Paulo Casaca Financiële correcties E-1700/03

Ian Hudghton Traditionele geneeskrachtige kruiden E-1701/03

Laura González Álvarez Gevolgen voor het milieu van de aanleg van de wegdelen
Arenas-Molledo, Pesquera-Reinosa en Molledo-Pesquera
van de autosnelweg tussen Cantabrië en Midden-Spanje

E-1702/03

Juan Naranjo Escobar Stress in Europa E-1703/03

Juan Naranjo Escobar Solidariteit van de Europese jeugd E-1704/03

Gabriele Stauner Onderzoek naar de firma Planistat Europe SA P-1705/03

Gabriele Stauner Programma's MEDSTAT en MEDSTAT II E-1706/03

Stavros Xarchakos Verplaatsing van ondernemingen naar buiten de EU P-1707/03

Emma Bonino Moord op Joyce Miamuna Katai, staatscommissaris voor
Vrouwenzaken en Sociale Ontwikkeling van de
Nigeriaanse staat Nasarawa

P-1708/03

Stavros Xarchakos Werking van de vleesmarkten in Griekenland E-1709/03

Stavros Xarchakos Het Europees Bureau voor minderheidstalen (EBLUL) E-1710/03

Stavros Xarchakos Bescherming van een Grieks eiland dat dreigt te
verdwijnen

E-1711/03

Stavros Xarchakos Communautaire financiering van projecten en levering
van rollend materieel aan Griekenland

E-1712/03

Ioannis Marinos en Stavros
Xarchakos

Werking van de kapitaalmarkt in Griekenland E-1713/03

Joan Vallvé Onttrekking van water uit de Segura-rivier E-1714/03
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Pasqualina Napoletano Omzetting en toepassing van de richtlijn E-1715/03

Mogens Camre Uitspraken van Poul Nielson over de aanwezigheid van de
VS in Irak

E-1716/03

Freddy Blak Blinde passagiers E-1717/03

Christopher Heaton-Harris Bescherming van kinderen in de sport E-1718/03

Erik Meijer Het niet meer functioneren van Trans-Atlantische
dialogen en openbaarheid over pogingen om deze
dialogen al wel of niet te herstellen

E-1719/03

Erik Meijer Gezamenlijke blokvorming van EU en VS tegenover de
rest van de wereld door verruiming van de taakstelling
voor de TABD

E-1720/03

Erik Meijer Uitsluiting van bestemmingen in Griekenland van
internationale kaartverkoop door spoorwegmaatschappijen
in andere EU-lidstaten

E-1721/03

Erik Meijer Belemmering spoorwegverkeer noord-zuid door verdeling
van het grondgebied van voormalig Joegoslavië over drie
van de acht Europese Interrail-zones

E-1722/03

Roy Perry Marktmanipulatie in Slowakije P-1723/03

Freddy Blak Contracten tussen de Commissie en ondernemingen die
eigendom zijn van de heer Ojo, zoals Eurogramme
Limited, Eurogramme Limited (filiaal), Eurogramme sarl
of Calethon Holdings SA

P-1724/03

Reimer Böge Financiering van het satellietvolgsysteem VMS voor
vissersvaartuigen

E-1725/03

Mikko Pesälä Vermindering van geluidsoverlast door schietbanen E-1726/03

Antonio Di Pietro Merloni-wet openbare aanbestedingen E-1727/03

Adriana Poli Bortone Bestrijding van misbruik van mensen en seksueel
misbruik van minderjarigen

E-1728/03

Roger Helmer Motorrijtuigverzekering in Litouwen P-1729/03

Maurizio Turco Jaarverslag van Eurojust over 2002 P-1730/03

Freddy Blak Overtreding door Denemarken van de artikelen 82 en 86
van het EG-Verdrag

E-1731/03

Freddy Blak Discriminerende Deense accijnzen op bier E-1732/03

Jo Leinen Discriminatie op grond van taal bij aankondigingen van
een vergelijkend onderzoek in de EU

E-1733/03

Maurizio Turco Jaarverslag van Eurojust over 2002 E-1734/03
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Michl Ebner Harmonisering van feestdagen E-1735/03

Jorge Hernández Mollar Deelneming van een vertegenwoordiger van de
Commissie aan het Vijfde Wereldavocadocongres

E-1736/03

Jorge Hernández Mollar Vervoer over zee van landbouwproducten uit Almeria E-1737/03

Jorge Hernández Mollar Energieagentschap voor Malaga E-1738/03

Salvador Garriga Polledo EU-eenheid voor de bevrijding van ontvoerde Europese
toeristen

E-1739/03

Salvador Garriga Polledo Resultaten van het proefstadium van het Europees
Buitengerechtelijk Netwerk (EBG-net)

E-1740/03

Salvador Garriga Polledo Witboek over het landbouwonderzoek in de Europese
Unie

E-1741/03

Roberta Angelilli Programma's voor ouderen E-1742/03

Roberta Angelilli Bouw van een sanctuarium E-1743/03

Roberta Angelilli Kredieten voor de restauratie en rehabilitatie van de Colle
del Duomo in Viterbo

E-1744/03

Toine Manders en Herman
Vermeer

Europese fietsdag E-1745/03

Proinsias De Rossa Archeologische vindplaats Carrickmines Castle P-1746/03

Anna Karamanou Israël - beperking van de toegang tot de bezette gebieden E-1747/03

Proinsias De Rossa Verplichte technische controle van motorvoertuigen E-1748/03

Erik Meijer Medefinanciering van het Amerikaanse
betalingsbalanstekort vanuit Europa door het domineren
van de dollar op de oliemarkt

E-1749/03

José Ribeiro e Castro Samenwerking met Angola: stabiliteit - gedemobiliseerde
UNITA-strijders

E-1750/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - Werkloosheid en referendum E-1751/03

Eija-Riitta Korhola Gebruik van effectanalyses en
aansprakelijkheidsverzekeringen ter beperking van de
gevolgen van olierampen

E-1752/03

Vraag geannuleerd P-1753/03

Elisabeth Schroedter Brug tussen het eiland Rügen (D) en het vasteland, vraag
E-0543/03

E-1754/03

Caroline Jackson Belastingheffing op Europese pensioenpremies E-1755/03

Juan Ojeda Sanz Mogelijk machtsmisbruik E-1756/03

Juan Ojeda Sanz Mogelijk machtsmisbruik E-1757/03
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María Sornosa Martínez Epidemiologisch onderzoek naar de gevolgen van de ramp
met de olietanker Prestige voor de gezondheid

P-1758/03

Ioannis Marinos Corruptie bij de overheid E-1759/03

Mario Borghezio Turijn - Lyon: een prioriteit voor Europa E-1760/03

Jan Mulder Industriële biotechnologie E-1761/03

Adriana Poli Bortone Discriminatie bij laden en lossen van goederen in
Griekenland

P-1762/03

Torben Lund Wetgeving in de EU, lidstaten en kandidaatlanden inzake
het houden van paarden

E-1763/03

Torben Lund Wapentransporten en uitvoerverbod E-1764/03

Alexandros Alavanos Ontslagen bij het bedrijf Palco E-1765/03

Konstantinos Hatzidakis Vertraging bij de ondertekening van gunningscontracten
voor wegenwerken

E-1766/03

Charles Tannock Christenvervolging in Indonesië E-1767/03

John Cushnahan Rehabilitatie van slachtoffers van marteling E-1768/03

Dominique Vlasto Vergoeding door het IOPCF van de door de schipbreuk
van de Prestige aangerichte schade

E-1769/03

Dominique Vlasto Vergoeding door het IOPCF van de door de schipbreuk
van de Prestige aangerichte schade

E-1770/03

Jean-Pierre Bébéar FIPOL, verontreiniging van de zee P-1771/03

Claude Moraes Bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki E-1772/03

Claude Moraes Bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki E-1773/03

Claude Moraes Renationalisering van de Structuurfondsen E-1774/03

Vraag geannuleerd E-1775/03

Claude Moraes Astma en allergieën bij kinderen E-1776/03

Claude Moraes Raad Justitie en Binnenlandse Zaken in Veria E-1777/03

Claude Moraes Asielzoekers en "vluchtelingenaudit" E-1778/03

Claude Moraes Doha-handelsbesprekingen en anti-retrovirale
geneesmiddelen

E-1779/03

Claude Moraes Conclusies van de rondetafelconferentie over anti-
semitisme en islamofobie

E-1780/03

Claude Moraes Het programma EQUAL na de uitbreiding E-1781/03

Claude Moraes Voortgangsrapport over het programma EQUAL E-1782/03
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Claude Moraes Samenwerkingsovereenkomst EU-Bangladesh E-1783/03

Claude Moraes Rondetafelconferentie over de toegang tot
geneesmiddelen

E-1784/03

Claude Moraes Structuurfondsen E-1785/03

Claude Moraes Contacten met NGO's en regeringsinstanties voor de
Roma

E-1786/03

Claude Moraes Open coördinatiemethode E-1787/03

Claude Moraes Mensenrechten in de kandidaatlanden E-1788/03

Claude Moraes "Brandstofarmoede" E-1789/03

Claude Moraes Eurojust E-1790/03

Claude Moraes Doha-ronde van multilaterale handelsbesprekingen E-1791/03

Claude Moraes De Conventie en het non-discriminatiebeginsel E-1792/03

Claude Moraes Methoden voor het vroegtijdig herkennen van
baarmoederhalskanker

E-1793/03

Claude Moraes Software-octrooien E-1794/03

Terence Wynn Industrieproducten uit derde landen E-1795/03

Christopher Huhne Compensatie Commissieleden E-1796/03

Mario Borghezio Openbaarmaking van de Duitse archieven betreffende de
Italiaanse gevangenen in de nazikampen

E-1797/03

Wolfgang Ilgenfritz Restituties voor suikerverwerkende bedrijven P-1798/03

Konstantinos Hatzidakis Vertraging bij de aanleg van het noordelijke deel van de
Ionische Weg en de gevolgen hiervan voor de rendabiliteit
van de verbinding Rio-Andirio

E-1799/03

Christopher Huhne SARS en luchtverversing aan boord van vliegtuigen E-1800/03

Christopher Huhne Ioniserende straling E-1801/03

Christopher Huhne Gezondheid van de luchtreiziger E-1802/03

Dorette Corbey en Margrietus van
den Berg

Grootscheepse trekvogeljacht op Malta E-1803/03

Paulo Casaca Stopzetting van de processen van de Commissie tegen
SINAGA op grond van een uitspraak van het Europees
Hof van Justitie

E-1804/03

Paulo Casaca Intrekking van de voorschriften van de Commissie
betreffende de traditionele verzending van suiker vanuit
de Azoren

E-1805/03
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Konstantinos Hatzidakis Betalingen uit het tweede communautaire steunkader aan
de lidstaten van de EU

P-1806/03

Herbert Bösch Zakelijke betrekkingen van de Commissie met de Groep
Planistat

P-1807/03

Philip Bradbourn Mededeling COM(2002) 709 final (C5-0202/2003),
tripartiete doelstellingencontracten

P-1808/03

Anna Karamanou Irak - Niet-geruimde mijnen en plunderingen groot gevaar
voor burgerbevolking

E-1809/03

Miquel Mayol i Raynal Erasmus Mundus-programma E-1810/03

Miquel Mayol i Raynal Erasmus Mundus-programma E-1811/03

Miquel Mayol i Raynal Elektriciteitsleiding in Noord-Catalonië E-1812/03

José Ribeiro e Castro Portugezen die in het Verenigd Koninkrijk werken E-1813/03

Mario Borghezio Onrechtmatige uitsluiting van de wielrenner Mario
Cipollini van deelname aan de Tour de France

P-1814/03

Gabriele Stauner Informatie van mevrouw Schreyer in verband met
financiële manipulaties bij Eurostat

E-1815/03

Charles Tannock Toenemend gebruik door de lidstaten van posten buiten de
balans ter beperking van de tekorten van de openbare
sector

E-1816/03

Christopher Huhne Luchtvervuiling E-1817/03

Christopher Huhne Deeltjes E-1818/03

Christopher Huhne Vlees in worst E-1819/03

Christopher Huhne Vlees in worst E-1820/03

Christopher Huhne Vlees in worst E-1821/03

Alexandros Alavanos Integratie transportvloot 'Nationale Dienst voor noodhulp'
in luchtmacht

E-1822/03

Monica Frassoni Ontbreken van een gelijktijdig voor het project als geheel
uitgevoerde voorafgaande controle van het
immobiliënproject "Costa Dorada" aan de kust van
Malfatano - Capo Spartivento in Teulada (CA), Sardinië

E-1823/03

Monica Frassoni Snelwegeninfrastructuur in Lombardije en Trans-
Europese hoofdverkeersweg nr. 5

E-1824/03

Laura González Álvarez Milieueffect van het traject van Puente del Arco naar El
Condenado (Asturië, Spanje) van de snelweg AS-17

P-1825/03

Monica Frassoni Hogesnelheidsspoorlijn in Italië, gemeenschappelijke
markt, milieu-effect en rendement van investeringen.

P-1826/03
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Alexandros Alavanos Lagere BTW-tarieven voor de huur of koop van video's en
DVD's

E-1827/03

Stavros Xarchakos Boetes en hangende zaken voor het Europees Hof van
Justitie tegen Griekenland

E-1828/03

Stavros Xarchakos Brieven aan de Griekse regering betreffende het gebruik
van communautaire middelen en de toepassing van EU-
wetgeving

E-1829/03

Stavros Xarchakos Brieven aan de Griekse regering betreffende het gebruik
van communautaire middelen en de omzetting van EU-
wetgeving (regionaal beleid)

E-1830/03

Stavros Xarchakos Gegevens betreffende armoede en werkloosheid in
Griekenland

E-1831/03

Konstantinos Hatzidakis Technische tekortkomingen in projecten in Griekenland E-1832/03

Anna Karamanou Irak - Niet-geruimde mijnen en plunderingen groot gevaar
voor burgerbevolking

E-1833/03

Avril Doyle BSE E-1834/03

Jean-Thomas Nordmann Heffingen op sterke drank in Ierland P-1835/03

Christopher Huhne Deeltjes E-1836/03

Christopher Heaton-Harris Aanbestedingen van de Europese Unie E-1837/03

Roger Helmer en anderen Vrijhandelsovereenkomst tussen Singapore en de EU E-1838/03

Ilka Schröder Betrekkingen van de EU met Syrië en
associatieovereenkomst

P-1839/03

Michael Cashman Steun na de oorlog in Irak P-1840/03

Charles Tannock De opvatting van de Commissie dat terrorisme geen
schending van de mensenrechten vormt

P-1841/03

Ulpu Iivari Gelijke behandeling van bloeddonoren P-1842/03

Charles Tannock De opvatting van de Raad dat terrorisme geen schending
van de mensenrechten is

E-1843/03

Bill Miller Behandeling van homoseksuelen, lesbiennes en
transseksuelen in Polen

E-1844/03

Giorgio Celli Verzoek om wijziging van de habitatregeling zodat ten
zuiden van de Duero weer op de Iberische beer kan
worden gejaagd

E-1845/03

Mario Borghezio Onverenigbaarheid van een communautaire
beslissingsfunctie met het lidmaatschap van de Bilderberg
Club en de Trilaterale Commissie

E-1846/03
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Luigi Vinci Naleving richtlijn milieueffectbeoordeling bij aanleg
nieuwe autosnelweg Milaan-Bergamo-Brescia

E-1847/03

Luigi Vinci Gerechtelijk onderzoek tegen de voorzitter van de
vereniging voor de mensenrechten van Diyarbakir

E-1848/03

Kyösti Virrankoski Vervreemding van landbouwbedrijven en hervorming van
het landbouwbeleid

P-1849/03

Angelika Niebler Subsidies van de EU voor mensen met een handicap vanaf
2004

E-1850/03

Concepció Ferrer Preventieve maatregelen in verband met SARS - Textiel P-1851/03

Karin Riis-Jørgensen In de EU -wetgeving gestelde eisen aan gunning van
veerdiensten

P-1852/03

Stavros Xarchakos Communautaire financiering in Griekenland en
beheerorganen

E-1853/03

Stavros Xarchakos Aardverschuivingen in Griekenland en schade aan
infrastructuur

E-1854/03

Anna Karamanou Mensenrechten in de EU - Ontbreken van een
communautair systeem voor het afleggen van
verantwoordelijkheid door de lidstaten in verband met
overtredingen van de mensenrechten

E-1855/03

Mihail Papayannakis Verplaatsing elektriciteitscentrale van openbaar
elektriciteitsbedrijf op Lesbos

E-1856/03

Brian Simpson Bescherming van slots voor regionale luchtvaarttrajecten E-1857/03

Proinsias De Rossa EU-steun voor revalidatie van gemartelden E-1858/03

Proinsias De Rossa Hazenjacht met windhonden in Ierland E-1859/03

Joost Lagendijk Staatssteun aan voetbalclubs E-1860/03

Alexander de Roo Minotauro-project E-1861/03

Erik Meijer Tegenstrijdige informatie over de financiële uitkomsten en
de gevolgen voor milieu en gezondheid van de uitbreiding
van de luchthaven van Sofia

E-1862/03

Bernd Lange Omzettingsproblemen bij het zesde kaderprogramma voor
onderzoek wegens accountantskosten

E-1863/03

Avril Doyle Gevaarlijke afvalstoffen E-1864/03

Anders Wijkman Nationale interpretatie van de EU -regelgeving inzake de
bescherming van met uitroeiing bedreigde diersoorten

E-1865/03

Christopher Huhne Prijsspreiding E-1866/03

Christopher Huhne Gemiddelde kapitaalkosten in de eurozone E-1867/03
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Christopher Huhne Beurscultuur E-1868/03

Christopher Huhne Pensioenverliezen E-1869/03

Christopher Huhne Onderpand E-1870/03

Christopher Huhne Invordering E-1871/03

Christopher Huhne Transparantievereisten E-1872/03

Christopher Huhne Vereisten inzake beursnotering E-1873/03

Christopher Huhne Goedkeuring van het prospectus E-1874/03

Christopher Huhne Controles ter plaatse E-1875/03

Christopher Huhne Prospectus - nominale waarde van emissies E-1876/03

Christopher Huhne Prospectusdelegatie E-1877/03

Christopher Huhne Effectbeoordeling E-1878/03

Christopher Huhne Prijsaanpassingen in de eurozone E-1879/03

Christopher Huhne Kapitaalstromen tussen landen in de eurozone E-1880/03

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen binnen de EU E-1881/03

Christopher Huhne Effect van de euro op de handel E-1882/03

Christopher Huhne Effect van de euro op de handel E-1883/03

Christopher Huhne Intensiteit van de handel in de eurozone E-1884/03

Christopher Huhne Transparantievereisten E-1885/03

Emmanouil Bakopoulos Cultureel erfgoed van Irak P-1886/03

Emmanouil Bakopoulos Olympic Airlines E-1887/03

Emmanouil Bakopoulos Het mundiale luchtvervoer E-1888/03

Christopher Heaton-Harris Eurostat P-1889/03

Christopher Heaton-Harris Directeur-generaal van Eurostat E-1890/03

Margrietus van den Berg en Jan
Wiersma

De nucleaire activiteiten van Iran E-1891/03

María Sornosa Martínez Onvoldoende bescherming van het Albufera-park in
Valencia

E-1892/03

María Sornosa Martínez Ongecontroleerde storting van gevaarlijk afval in de
Autonome Gemeenschap Valencia

E-1893/03

María Sornosa Martínez Beheer van giftige afvalstoffen in de Autonome
Gemeenschap Valencia

E-1894/03
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María Sornosa Martínez Ontwikkelingsplan bodemschatten en Natura 2000-
gebieden in de Autonome Gemeenschap Valencia

E-1895/03

María Sornosa Martínez Zorgwekkende toename van het aantal gevallen van
besmetting met de legionellabacterie in Alcoy

E-1896/03

Nelly Maes Voedselhulp Zimbabwe E-1897/03

Jillian Evans Dolfijnen in gevangenschap E-1898/03

Jillian Evans Dolfijnen in sleepnetten E-1899/03

María Sornosa Martínez Vervuiling door nitraten in de Autonome Gemeenschap
Valencia

E-1900/03

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Verwerkte tomaten E-1901/03

Lord Inglewood BTW en de Europese kunstmarkt E-1902/03

Caroline Lucas Grensoverschrijdende samenwerking (INTERREG) E-1903/03

Alexandros Alavanos Oplopend overheidstekort in Griekenland P-1904/03

Stavros Xarchakos Reclamespots in Griekenland voor het "CB 2008" E-1905/03

Stavros Xarchakos Betrouwbaarheid van telestemmen (televoting) en de
kosten ervan voor de Europese burger

E-1906/03

Patricia McKenna Urbanisatie van Les Marines in Denia, Autonome
Gemeenschap Valencia, Spanje

E-1907/03

Eija-Riitta Korhola Vertraging bij de financiering van steun voor
ontwikkeling

E-1908/03

Michl Ebner Natura 2000 P-1909/03

Margrietus van den Berg Ondergrondse opslag nucleair afval E-1910/03

Johannes Blokland en Rijk van
Dam

Mogelijke effecten van de arresten van het Hof in de
zaken C-469/00 en C-108/01 op het mededingingsbeleid

E-1911/03

María Sornosa Martínez Toewijzing, in Spanje, van contracten aan
helikopterondernemingen uit derde landen

E-1912/03

María Sornosa Martínez Inzet van helikopters uit derde landen bij de bestrijding
van bosbranden: een vergelijking tussen Italië en Spanje

E-1913/03

María Sornosa Martínez Schending van het Gemeenschapsrecht inzake de
mededinging in de helikoptersector in Spanje

E-1914/03

María Sornosa Martínez Boeking van voor de bestrijding van bosbranden in Spanje
gereserveerde communautaire middelen en de wijze
waarop deze middelen van 1996 tot en met 2002
uiteindelijk zijn gebruikt

E-1915/03
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María Sornosa Martínez Niet-naleving, in de Spaanse helikoptersector, van
richtlijn 2000/79/EG inzake de werktijden in de
burgerluchtvaart

E-1916/03

María Sornosa Martínez Niet-naleving van het Gemeenschapsrecht bij het via
onderaanneming uitbesteden van diensten van
helikopterondernemingen uit derde landen

E-1917/03

Herbert Bösch Zwarte kassen bij Eurostat en de geldelijke
aansprakelijkheid van de bevoegde ambtenaren

E-1918/03

Herbert Bösch Verhoor van de bij de Eurostat-affaire betrokken
ambtenaren

E-1919/03

Carlos Bautista Ojeda Invoer van mandarijnenpartjes in blik afkomstig uit China E-1920/03

Carlos Bautista Ojeda Mandarijnenpartjes in blik afkomstig uit China E-1921/03

María Izquierdo Rojo en anderen Ontwikkelingen met betrekking tot het tweede Breña-
stuwmeer

E-1922/03

Helena Torres Marques EU-middelen ten behoeve van de toeristensector in het
Caribisch gebied ( follow-up op het antwoord van de heer
Nielson namens de Commissie op vraag P-0743/03).

P-1923/03

Benedetto Della Vedova Schending van de overeenkomst van 21 juni 1999 tussen
Zwitserland en de EU over het goederenvervoer

P-1924/03

Peter Skinner Winterbrandstoftoelage E-1925/03

Roberto Bigliardo Kengetal "709" E-1926/03

Jules Maaten Rund- en varkens-eiwitten in kippenvlees E-1927/03

Maria Carrilho Hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen in Azië en
Latijns-Amerika: hernieuwing Verordening (EG) nr.
2130/2001 van 29.10.2001

E-1928/03

Lennart Sacrédeus Volksverhuizingen in de olierijke gebieden van Sudan E-1929/03

Lennart Sacrédeus Volksverhuizingen in de olierijke gebieden van Sudan E-1930/03

Horst Schnellhardt Praktische uitvoering van de Europese normen voor
levensmiddelen in de kandidaatlanden

P-1931/03

Dirk Sterckx Olympic Airways P-1932/03

Dana Scallon Sociale ontwikkeling P-1933/03

Marie Isler Béguin Vooruitzichten voor LIFE P-1934/03

Elly Plooij-van Gorsel Implementatie Telecompakket P-1935/03

Anne Jensen Veiligheid van havens E-1936/03

Mihail Papayannakis Planning spoorweg Korinthos-Patras E-1937/03
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Catherine Stihler Illegale arbeid in de visserijsector E-1938/03

Giles Chichester Driemaandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten van de
Commissie en Small Business Europe: deelname van door
de regering gefinancierde nationale instanties aan
voorlichtingsbijeenkomsten van de Commissie

E-1939/03

Christopher Huhne Programma vrijstelling van zegelrecht E-1940/03

Christopher Huhne Programma vrijstelling van het zegelrecht E-1941/03

Kyösti Virrankoski Mogelijkheden voor Finse werklozen om werk te zoeken
in het buitenland

E-1942/03

Alexander de Roo Nitraatrichtlijn en reconstructie intensieve veehouderij E-1943/03

Bart Staes Interne markt inzake televisiereclame rond programma's
voor minderjarigen

E-1944/03

Elly Plooij-van Gorsel Aanpassing Nederlandse Mediawet E-1945/03

Camilo Nogueira Román Onderzoek naar Spaanse staatssteun voor het bedrijf Izar
en hervatting van de bouw van koopvaardijschepen op de
scheepswerf Izar-Fene in Galicië

E-1946/03

Camilo Nogueira Román Dood van 62 Spaanse militairen op terugreis uit
Afghanistan bij een vliegtuigongeluk in Turkije

E-1947/03

Roger Helmer Referendum in Litouwen E-1948/03

Christa Randzio-Plath Alcoholmonopolie TEKEL E-1949/03

Daniel Cohn-Bendit en Monica
Frassoni

De zaak Eurostat E-1950/03

Giacomo Santini Verbod vrachtvervoer op Oostenrijks grondgebied P-1951/03

Paulo Casaca Ernstige vertragingen bij de uitvoering van het
Cohesiefonds in Portugal

P-1952/03

Lissy Gröner Niet-gebruikte EU-middelen in Beieren ten belope van 17
miljoen € voor het jaar 2002

E-1953/03

Jannis Sakellariou Mensenrechtensituatie van de Yeziden in Georgië E-1954/03

Baroness Sarah Ludford Verwerking van kip bestemd voor de menselijke
consumptie

E-1955/03

María Sornosa Martínez Deelneming van een Spaans enkelwandig olietankschip
aan de oorlog in Irak

E-1956/03

Giacomo Santini Verbod vrachtvervoer op Oostenrijks grondgebied E-1957/03

Paulo Casaca Gegevens betreffende de betalingen uit het EOGFL-
afdeling Garantie

E-1958/03
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Paulo Casaca Controlemissies in nationale betaalbureaus EOGFL-
Garantie

E-1959/03

Elspeth Attwooll Managers in het goederenvervoer E-1960/03

Alexander de Roo Vergadering over het Spaans nationaal waterbouwkundig
plan in Ispra

P-1961/03

Georges Berthu Toekomstige boekhoudkundige normen in het
verzekeringswezen

P-1962/03

Konstantinos Hatzidakis Milieuvervuiling door de elektriciteitscentrale van de DEI
in Mitilini (Lesbos)

E-1963/03

Proinsias De Rossa Gerechtelijke stappen krachtens artikel 226 van het EG-
verdrag wegens het niet nakomen van artikel 292 van het
EG-verdrag

E-1964/03

Proinsias De Rossa Vrijstellingen van vergunningsverplichting van de
richtlijn afvalstoffen 1975

E-1965/03

Proinsias De Rossa Verbranding van Iers ziekenhuisafval in het Verenigd
Koninkrijk

E-1966/03

Proinsias De Rossa Het beleid van de Ierse regering ten aanzien van de
voorkoming en de nuttige toepassing van afval

E-1967/03

Proinsias De Rossa De behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in Ierland E-1968/03

Proinsias De Rossa Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in Ierland

E-1969/03

Proinsias De Rossa Heffingen ten behoeve van het hergebruik van
huishoudelijke apparatuur

E-1970/03

Cristiana Muscardini Vlucht met ultralichte toestellen E-1971/03

Bart Staes Taalgebruik persmededelingen over België E-1972/03

Anna Karamanou Schending van de rechten van Roma door de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië

P-1973/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Rehabilitatie van de slachtoffers van de aardbevingen in
Attica

P-1974/03

Anna Karamanou Mogelijke gezondheidsrisico's van algemeen gebruikte
antidepressiva

E-1975/03

Anna Karamanou Betrokkenheid van hoge politiefunctionarissen bij een
pederastiezaak in Portugal

E-1976/03

Anna Karamanou Schending van de rechten van de Roma door de FYROM E-1977/03

Gabriele Stauner Beëindiging samenwerking tussen Commissie en de groep
Planistat

P-1978/03
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Ian Hudghton Synthetische progestativa in contraceptieve pillen en
hormoonvervangende medicatie

P-1979/03

Toine Manders Rookverbod in Nederlandse horeca P-1980/03

Elly Plooij-van Gorsel Rol NOS bij Europese aanbestedingsregels voor DAB-
zenders

P-1981/03

Gabriele Stauner Controle van Eurostat door de Europese Rekenkamer E-1982/03

Alexandros Alavanos Bouw van een school voor voortgezet lager onderwijs in
het dorp Rizokarpaso op het bezette gedeelte van Cyprus.

E-1983/03

Alexandros Alavanos Turkse schendingen van het Grieks luchtruim E-1984/03

Anna Karamanou Schandaal met illegale sterilisaties in Slowakije E-1985/03

Konstantinos Hatzidakis Luchtverontreiniging in Athene en Thessaloniki E-1986/03

Piia-Noora Kauppi en Per-Arne
Arvidsson

Toepassing van nucleaire veiligheidsbeginselen op de
kandidaat-lidstaten van de EU

E-1987/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiering van de gemengde bedrijven in de
visserijsector

E-1988/03

Maurizio Turco en Monica
Frassoni

Toepassing van de melkquotaregeling in de Republiek
Italië

E-1989/03

Marco Cappato en anderen Uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst E-1990/03

Erik Meijer Opheldering over omstandigheden in de organisatie van
de Commissie die hebben bijgedragen tot de dood van
Commissieambtenaar Quatraro in 1993 en
geheimzinnigheid daarover

E-1991/03

José Ribeiro e Castro Europa - Terrorisme E-1992/03

Benedetto Della Vedova Misbruik van dominante positie bij de distributie van dag-
en weekbladen

P-1993/03

Pietro-Paolo Mennea Televisierechten P-1994/03

Alexandros Alavanos Spoorlijnen in het centrum van Athene P-1995/03

Mihail Papayannakis Verwerkingscentrum voor afvalwater in Rafina E-1996/03

Mihail Papayannakis Massale verzending van e-mails (spam) E-1997/03

Konstantinos Hatzidakis Verbintenis inzake de concessie betreffende de luchthaven
"Eleftherios Venizelos": strafclausules met betrekking tot
de toegangswegen

E-1998/03

Stavros Xarchakos PCB-lek in het centrum van Athene E-1999/03

Jan Dhaene en Patricia McKenna Radioactieve lozingen vanuit Sellafield E-2000/03

Jan Dhaene en Patricia McKenna Radioactieve lozingen vanuit Sellafield E-2001/03
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Salvador Garriga Polledo Bevordering van een Europese onderwijscultuur E-2002/03

Salvador Garriga Polledo Vrij verkeer van eurobiljetten E-2003/03

Salvador Garriga Polledo Wereldbank voor Geneesmiddelen voor arme landen E-2004/03

Jan Dhaene Fiscale maatregelen en maatregelen op vlak van
kwaliteitsnormering ter bevordering van de
verkeersveiligheid en de economische sector van
fietshandelaars en -herstellers

E-2005/03

Bart Staes en Jan Dhaene Borgsom afvalolie zeeschepen - Europese
concurrentievoorwaarden

E-2006/03

Olivier Dupuis Vietnam: voortdurende gevangenschap van de Eerwaarde
Thich Quang Do

P-2007/03

Marianne Thyssen Vogelpestcrisis België - vergoeding van de schade aan de
pluimveesector

P-2008/03

José Ribeiro e Castro Vrouwenorganisaties - begrotingslijn A-3046 P-2009/03

Lissy Gröner EU-middelen die gedurende de periode 1997-2002 door
katholieke organisaties zijn uitgegeven

E-2010/03

Ioannis Marinos Toepassing van het communautair acquis in Cyprus E-2011/03

Glyn Ford Detachering van ambtenaren E-2012/03

Robert Goebbels Verordening inzake de bescherming van geografische
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen

E-2013/03

Robert Goebbels Concurrentieverstoring op het gebied van CO2-
emissierechten

E-2014/03

Lucio Manisco Verkoop van het "castrum" van San Gimignano E-2015/03

Jan Dhaene Technische uitrusting van vrachtwagens E-2016/03

Jan Dhaene Technische uitrusting van vrachtwagens E-2017/03

Bart Staes Taaldiscriminatie - moedertaalsprekers E-2018/03

Bart Staes Anti-dumpingrecht invoer rijwielen uit China E-2019/03

Sérgio Marques Steunregeling producenten visserijsector E-2020/03

Sérgio Marques Steunregeling producenten visserijsector E-2021/03

Lennart Sacrédeus Arrestatie van Nobelprijsdrager Aung San Suu Kyi E-2022/03

Herbert Bösch Zakelijke betrekkingen tussen de Commissie en de
onderneming GIM

E-2023/03

Maurizio Turco Schendingen van de vrijheid van eredienst in
Turkmenistan

E-2024/03
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Mihail Papayannakis PCB-lek E-2025/03

José Pomés Ruiz Veiligheid van het vervoer van wapens en explosieven P-2026/03

Erik Meijer Ontheffingsmogelijkheden om gevaarlijk opslag te
vermijden van radioactief afval in poreuze bodems zonder
mogelijkheden tot koeling of terughalen

E-2027/03

Erik Meijer Het op een fraudegevoelige en onnodig vertragende wijze
inzamelen van paspoorten van EU-burgers door de
Griekse douane aan de grens met Macedonië

E-2028/03

Erik Meijer Tariefsverhoging voor transitvisa waarmee personen voor
reizen tussen huidige en toekomstige lidstaten van de EU
toegang krijgen tot Servië

E-2029/03

Jaime Valdivielso de Cué Geografische tolheffingen P-2030/03

Antonios Trakatellis Toepassing communautaire wetgeving betreffende
afvalstoffen en het storten van afvalstoffen in Griekenland

P-2031/03

Bart Staes Positieve kredietcentrale - Europese harmonisering P-2032/03

Konstantinos Hatzidakis Heropening van de Griekse middelbare school in
Rizokarpasso

E-2033/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sluiting van ondernemingen en collectieve ontslagen E-2034/03

Richard Corbett Stageplaatsen voor verwanten van EU-werknemers E-2035/03

Chris Davies Verdrag betreffende de toetreding van Oostenrijk tot de
EU

E-2036/03

Miquel Mayol i Raynal Turkije en de ontkenning van de Armeense genocide E-2037/03

Miquel Mayol i Raynal Turkije en de ontkenning van de Armeense genocide E-2038/03

Joan Vallvé Steunverlening gedroogde vruchten E-2039/03

Joan Vallvé Steunverlening gedroogde vruchten E-2040/03

Maurizio Turco Schendingen van de godsdienstvrijheid in Rusland door
middel van exclusieve samenwerkingsovereenkomsten
met de Russisch-orthodoxe kerk

E-2041/03

Marco Pannella en anderen Moord op Poul Vin, vooraanstaand lid van de
oppositiepartij Sam Raisi Party, in Cambodja, en
initiatieven van de Unie in het vooruitzicht van de
verkiezingen van 28 juli 2003

E-2042/03

Maurizio Turco en anderen Schendingen van de godsdienstvrijheid en instrumenten
om de eerbiediging ervan te garanderen

E-2043/03

Christopher Huhne Kleine en middelgrote ondernemingen E-2044/03
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Maurizio Turco en anderen Ernstige en voortdurende schending van de fundamentele
mensenrechten jegens de Oeigoer-minderheid in de
Chinese provincie Xinjiang (Oost Turkistan)

E-2045/03

Anne Jensen Duitse wegenbelasting E-2046/03

Maurizio Turco en anderen Schending van de godsdienstvrijheid in Laos: arrestaties
van christelijke burgers omdat zij geen afstand wilden
doen van hun geloofsovertuiging

E-2047/03

Bart Staes Roetfilters voor autobussen E-2048/03
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VRAGENUUR (B5-0097/03) 3 en 4 juni 2003

22 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Sarah LUDFORD Mensenhandel H-0291/03

Alexandros ALAVANOS Netwerk voor epidemiologische surveillance H-0292/03

Bernd POSSELT EU - Oekraïne H-0300/03

Ioannis MARINOS Problemen in verband met financiering GALILEO H-0309/03

Paulo CASACA Lijst van terreurorganisaties H-0312/03

Lennart SACRÉDEUS Schending van de mensenrechten op Cuba H-0313/03

Claude MORAES Bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki H-0321/03

Richard HOWITT Voorgesteld EU-agentschap voor vermogen, ontwikkeling en
acquisitie op defensiegebied

H-0325/03

Olivier DUPUIS Kernwapenprogramma van het Iraanse regime H-0330/03

Gianfranco DELL'ALBA Destabilisatie van het Midden-Oosten door Iran H-0331/03

Maurizio TURCO Het anthraxprogramma van het Iraanse bewind H-0332/03

Marco CAPPATO Democratie en mensenrechten in Iran H-0333/03
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Stavros XARCHAKOS Maatregelen tegen het dodelijke SARS-virus H-0317/03

Lennart SACRÉDEUS Schending van de mensenrechten op Cuba H-0314/03

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer MONTI

Ward BEYSEN Parallelle handel H-0315/03

Mevrouw REDING

Bernd POSSELT Minderheidstalen H-0301/03

Joan VALLVÉ Geweld in voetbalstadions H-0306/03

Theresa ZABELL Artikel over sport in het toekomstige verdrag H-0328/03

Mevrouw DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Tenuitvoerlegging door Griekenland van richtlijn 1999/70/EG
van de Raad

H-0293/03

Paul RÜBIG EU-seniorenpas H-0302/03

Michl EBNER Jeugdwerkloosheid H-0304/03

Roy PERRY Onjuiste toepassing van de Richtlijn betreffende het behoud
van rechten op Britse docenten

H-0316/03
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OVERZICHT VRAGENUUR
JUNI 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 21 12 8 10 1 0 0 de heer GIANNITSIS

Commissie 34 10 23 11 0 0 0 de heer BYRNE
de heer MONTI
mevrouw REDING
mevrouw DIAMANTOPOULO

Totaal 55 22 31 21 2 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

Nr. Nr. PE. Indiener Onderwerp Dépôt Forclusion Signatures

3/2003 328.896 José Ribeiro en CASTRO Datum van de Intergouvernementele Conferentie 19.02.2003 19.05.2003 39

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 334

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

Bestrijding van de produktpiraterij en namaak in de
uitgebreide EU

26.03.2003 26.06.2003 321

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 14

                                                     
1 Situatie op 05.06.2003
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7/2003 331.591 Catherine GUY-QUINT, Colette
FLESCH, Freddy BLAK, Brian
SIMPSON en Terence WYNN

Discriminatie van een minderheidssport 14.04.2003 14.07.2003 138

8/2003 332.622 Claude MORAES, Michael
CASHMAN, Kathalijne
BUITENWEG, Carmen CERDEIRA
MORTERERO en Ozan CEYHUN

Antidiscriminatierichtlijnen op bassis van artikel 13
(rassengelijkheid en arbeidsmarkt) in de nationale
wetgeving

12.05.2003 12.08.2003 72

9/2003 332.931 Kathalijne BUITENWEG,  Andrew
DUFF, Christopher HEATON-
HARRIS, Michiel van HULTEN en
Helle THORNING-SCHMIDT

Recht van het Europees Parlement om zijn zetel vast te
stellen

02.06.2003 02.09.2003 118
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COMMISSIES



COMMISSIES40

Bulletin 30.06.2003 - NL- PE 332.926

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Coëxistentie tussen genetisch
gemodificeerde teelten en conventionele
en biologische teelten

AGRI (P) 12.06.03

PESÄLÄ
(ELDR)

Landbouw in arctische gebieden AGRI (P) 12.06.03

KUCKELKORN
(PSE)

Europese governance: kader voor
Europese regelgevende agentschappen

BUDG (A) 17.06.03 C5-0203/03

KUCKELKORN
(PSE)

Regionale en minder gebruikte talen in
Eur., in het licht van de uitbreiding en de
culturele verscheidenheid

BUDG (A) 17.06.03

PERRY
(PPE-DE)

Begroting 2004: afdeling III, Commissie CULT (A) 12.06.03

ROCARD
(PSE)

Cultuur 2000: kaderprogramma 2000-
2004, verlenging tot 2006 (wijz. besluit
508/2000/EG)

CULT (P) 12.06.03 C5-0178/03

LULLING
(PPE-DE)

Overheid: financiële kwartaalrekeningen,
ESR 95-categorieën

ECON (P) 04.06.03 C5-0222/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Begroting 2004: afdeling III, Commissie ENVI (A) 11.06.03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Door schepen veroorzaakte vervuiling:
beteugeling, versterking van het
strafrechtelijk kader

ENVI (A) 16.06.03 C5-0244/03

NOBILIA
(UEN)

Europese governance: tripartiete
doelstellingencontracten en -
overeenkomsten Gemeensch., lidst. en
reg. en lok. aut.

ENVI (A) 16.06.03 C5-0202/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Instandhouding visrijkdommen: herstel
kabeljauwbestanden

ENVI (A) 16.06.03 C5-0237/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Nuclaire veiligheid: veiligheid van
installaties, fundamentele verplichtingen
en algemene beginselen

ENVI (A) 16.06.03 C5-0228/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VERTS/ALE-
Fraktie

Nucleaire veiligheid: verbruikte splijtstof
en radioactief afval, veilig beheer

ENVI (A) 16.06.03 C5-0229/03

FLORENZ
(PPE-DE)

Milieu en volksgezondheid: afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(wijz. richtl.)

ENVI (P) 16.06.03 C5-0191/03

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

ENVI (P) 16.06.03 C5-0108/03

PPE-DE-Fraktie Voedselveiligheid: voorschriften voor
diervoederhygiëne

ENVI (P) 16.06.03 C5-0175/03

GUE/NGL-Fraktie Mijnbouwindustrie: afvalverwerking ENVI (P) 16.06.03 C5-0256/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Transeuropees vervoersnet: elektronische
tolheffing, algemene invoering en
interoperabiliteit

ITRE (A) 11.06.03 C5-0190/03

PPE-DE-Fraktie Zeevervoer: veiligheid van schepen en
haveninstallaties

ITRE (A) 11.06.03 C5-0218/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Belasting op energieproducten ITRE (A) 19.06.03 C4-0155/97

PSE-Fraktie Zuidoost-Europa: stabilisatie- en
associatieproces. Tweede jaarverslag

ITRE (A) 19.06.03 C5-0211/03

PSE-Fraktie financiële bijstand trans-Europese
netwerken

ITRE (P) 19.06.03 C5-0199/03

OREJA
(PPE-DE)

Europese governance: tripartiete
doelstellingencontracten en -
overeenkomsten Gemeensch., lidst. en
reg. en lok. aut.

JURI (A) 17.06.03 C5-0202/03

LEHNE
(PPE-DE)

Verzoek om bescherming van de
parlementaire onschendbaarheid van de
heer Pannella

JURI (P) 10.06.03 IMM032116

DOORN
(PPE-DE)

Toetsing van de impact van de
communautaire regelgeving en de
raadplegingsprocedures

JURI (P) 17.06.03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Bescherming van de
consumentenbelangen: het doen staken
van inbreuken (gecodificeerde versie)

JURI (P) 17.06.03 C5-0230/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Elektrisch materiaal voor gebruik binnen
bepaalde spanningsgrenzen
(gecodificeerde versie)

JURI (P) 17.06.03 C5-0231/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ruwe tabak: gemeenschappelijke
ordening der markten (GOM).
Gecodificeerde versie

JURI (P) 17.06.03 C5-0247/03

SOUCHET
(NI)

Viserijovereenkomst EG/Mauritius:
Protocol voor de periode 3 december
2002 - 3 december 2003

PECH (P) 10.06.03 C5-0236/03

CAVERI
(ELDR)

Luchtvaart: toewijzing van "slots" op
communautaire luchthavens (wijz.
verord. 95/93/EEG)

RETT (P) 12.06.03 C5-0277/01
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OFFICIËLE STUKKEN



OFFICIËLE STUKKEN44

Bulletin 30.06.2003 - NL- PE 332.926

DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie over nationale
maatregelen van de lidstaten inzake borstimplantaten

FEMM
ENVI

SEC (03) 175
def.

Vervolgverslag over het Groenboek inzake de strafrechtelijke
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de
instelling van een Europese officier van justitie

CONT COM (03) 128
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad inzake de door de lidstaten te nemen maatregelen om ervoor te
zorgen dat alle burgers van de Unie in 2004 deelnemen aan de
verkiezingen voor het Europees Parlement in een uitgebreide Unie

AFCO COM (03) 174
def.

Verslag van de Commissie over de haalbaarheid van een positieve
lijst van voedermiddelen

ENVI
AGRI

COM (03) 178
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement met het oog op de presentatie van een actieplan voor de
verzameling en analyse van communautaire statistieken over migratie

ECON
LIBE

COM (03) 179
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de uitvoering van Besluit nr. 1445/2000/EG inzake de
toepassing van areal frame sampling en teledetectie voor
landbouwstatistieken in de periode 1999-2003

BUDG
AGRI

COM (03) 181
def.

 Verslag van de Commissie: Jaarverslag GCO CULT
RETT
ITRE

COM (03) 183
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Follow-up van het
Witboek "Een nieuw elan voor Europa's jeugd" - Voorstel tot
gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie en informatie
van jongeren naar aanleiding van de Resolutie van de Raad van 27
juni 2002 betreffende het kader voor Europese samenwerking in
jeugdzaken

FEMM
CULT

COM (03) 184
def.

Verslag van de Commissie: Jaarverslag GCO ENVI
ITRE

COM (03) 189
def.
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING

14 EN 15 MEI 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 14 en 15 mei 2003 werd opgeluisterd met de aanwezigheid van
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de kandidaat-lidstaten en kopstukken van de
sociaal-economische raden van de Europese Unie en van de kandidaat-lidstaten.

1. HERZIENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

•  Herziening GLB 2003
Rapporteur: STRASSER  (Diverse werkzaamheden - A)
Co-rapporteur: KIENLE (Werkgevers – D)

 
−  Ref. : COM(2003) 23 def. – 2003/0006-0007 CNS - CESE 591/2003
 
−  Kernpunten :

Het EESC is er voorstander van dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de veranderde eisen
wordt aangepast. In zijn desbetreffende initiatiefadviezen gaat het EESC gedetailleerd in op
mogelijkheden om het instrument van de rechtstreekse GLB-betalingen verder te verfijnen. Het EESC
beschouwt het voorstel van de Commissie om de bestaande areaal- en dierpremies door een
bedrijfstoeslag te vervangen, evenwel als een te abrupte breuk met het vorige stelsel. Iedere aantasting
van het verband tussen marktregulering en productie zal de landbouwactiviteit, vooral in kansarme
regio's, alleen maar verder verstoren. Het EESC stelt met teleurstelling vast dat de Commissie geen
gevolg heeft gegeven aan zijn verzoek om het potentieel van een uit een basissteunbedrag en specifieke
productgerichte maatregelen bestaande steunregeling te onderzoeken.

http://www.cese.europa.eu
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Het EESC is van mening dat in de voorstellen inzake bedrijfspremies en cross-compliance helaas geen
bevredigend antwoord te vinden is op de vraag hoe de boeren gecompenseerd zullen worden voor hun
inspanningen om op een (conform de WTO-vereisten) geliberaliseerde landbouwmarkt aan de strenge
maatschappelijke vereisten (en Europese normen) tegemoet te komen. Aan het probleem dat in talrijke
Europese regio's de jongere generatie haar heil in toenemende mate buiten de landbouw zoekt, wordt
evenmin iets gedaan. Voorts is het nog maar de vraag of voor deze voorstellen een duurzaam
maatschappelijk draagvlak te vinden is.

De door de Commissie voorgestelde cross compliance-regeling kan volgens het EESC bijdragen tot een
uniforme toepassing van de voorschriften inzake voedselveiligheid, arbeidsveiligheid,
milieubescherming en dierenwelzijn in de EU, op voorwaarde dat de regeling op de praktijk aansluit en
de administratieve rompslomp binnen de perken blijft.

Regelingen zoals stimuleringsmaatregelen moeten volgens het EESC op vrijwilligheid gebaseerd zijn;
dit dient in de hervormingsvoorstellen ook duidelijk naar voren te komen. Zo moeten boeren vrijwillig
kunnen beslissen of zij van het bedrijfsadviseringssysteem gebruik willen maken. Bovendien moet van
het voorstel om een verplichte, tienjarige braaklegging in te voeren, worden afgestapt en dient de
bestaande regeling (vrijwillige roulerende braak) behouden te blijven, temeer daar deze zowel in de
sector als in de samenleving op brede steun kan rekenen.

Het EESC onderstreept zijn steun voor versterking van de tweede pijler van het GLB
(plattelandsontwikkeling) en stelt vast dat in vergelijking met de mededeling over de tussenbalans van
juli 2002 de onderhavige wetgevingsvoorstellen ter hervorming van dit onderdeel van het GLB
duidelijk tekortschieten. Bovendien zou de complementariteit tussen de twee pijlers van het GLB
verzwakken als de extra middelen voor de tweede pijler uitsluitend via modulatie beschikbaar moeten
komen. Op het vlak van productkwaliteit, voedselveiligheid en milieubescherming zijn de voorgestelde
maatregelen zonder twijfel een stap in de goede richting. Het EESC betreurt weliswaar dat er
onvoldoende middelen voor worden uitgetrokken, maar denkt dat dit in het kader van de komende
hervorming van de structuurfondsen kan worden verholpen.

– Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI
(Tel.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Herziening GLB 2003/GMO granen
Rapporteur: de heer MASCIA  (Werkgevers – I)

– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003

– Contactpersoon: mevr. DI NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Herziening GLB 2003 – GMO rijst
 Rapporteur: mevrouw SANTIAGO (Werkgevers – P)

 
– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Contactpersoon : mevr. DI NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int

•  Herziening GLB 2003 – GMO/Gedroogde voedergewassen
 Rapporteur: de heer WILMS (Werknemers – D)

 
– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003

Contactpersoon : mevr. DI NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Herziening GLB 2003 - GMO melk
 Rapporteur: de heer VOSS (Diverse werkzaamheden – D)

 
– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003

Contactpersoon : mevr. DI NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

2.  WERKGELEGENHEID

•  Richtsnoeren voor de werkgelegenheid
 Algemeen rapporteur: de heer KORYFIDIS   (Werknemer – EL)
 

– Ref.: COM(2003) 176 def. – 2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003
 

– Kernpunten:

Het EESC stemt in met de argumentatie van de Commissie en benadrukt met name het belang van
samenhang tussen en complementariteit van de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid. Het Comité meent dat de gelijktijdige tenuitvoerlegging en de
driejarige perspectieven van de richtsnoeren zeer belangrijk zijn voor de toekomst van de Europese
werkgelegenheidsstrategie (EWS).

De nieuwe richtsnoeren voor de werkgelegenheid vormen tevens een grote uitdaging voor de nieuwe
lidstaten van de Unie. Gezien de hierboven geschetste omstandigheden rust er op de Commissie een
bijzondere verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de inspanningen die de nieuwe lidstaten zullen
leveren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van heel Europa

Het EESC merkt op dat er geen specifieke of afzonderlijke prioriteit m.b.t. immigratie is uitgewerkt, noch
wordt verwezen naar aspecten hiervan in het kader van andere prioriteiten

Het EESC vraagt zich af of het niet wenselijker zou zijn de maatregelen die gericht zijn op opheffing van alle
belemmeringen voor toegang tot de arbeidsmarkt – met inbegrip van discriminatie van werknemers die
onderdaan van derde landen zijn, alsmede van regionale ongelijkheden – in één richtsnoer te bundelen.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Het EESC hecht bijzonder gewicht aan het proces van levenslang leren en is van mening dat de nagestreefde
verhoging van het percentage volwassenen dat aan levenslang leren deelneemt, onvoldoende tegemoet komt
aan de vereisten van de kennismaatschappij.

Het EESC pleit ervoor dat het beroeps- en gezinsleven beter op elkaar worden afgestemd door in de nodige
diensten voor opvang van kinderen en andere zorgbehoevenden te voorzien. Bovendien dringt het bij de
lidstaten aan op een sterke inbreng van de nationale parlementen bij de nationale actieplannen. Het is van
mening dat de richtsnoeren, bij de specifieke invulling ervan door de lidstaten, gekoppeld moeten worden
aan kwantitatieve doelstellingen, niet alleen op nationaal, maar ook op regionaal en lokaal niveau.

– Contactpersoon: mevr. JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
3.  EUROPEES BURGERSCHAP

•  Toegang tot het burgerschap van de Europese Unie
 Rapporteur:  de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers - E)
 

– Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 593/2003

– Kernpunten:

Op 6 februari heeft het praesidium van de Conventie een ontwerp voor de artt. 1 t/m 16 van het
Constitutioneel Verdrag bekend gemaakt. Krachtens art. 5 wordt het Handvest van de grondrechten in de
grondwet ingebed. In art. 7 wordt het burgerschap van de Europese Unie als volgt omschreven: "Het
burgerschap van de Unie komt toe aan eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap
van de Unie staat naast, en treedt niet in de plaats van het nationale burgerschap".

Krachtens dit voorstel zijn onderdanen van derde landen die duurzaam in de Unie verblijven, van het
burgerschap van de Unie uitgesloten.

Het EESC heeft in meerdere adviezen voorgesteld dat aan onderdanen van derde landen die duurzaam in de
EU verblijven, uit hoofde van de constitutie het burgerschap van de Unie wordt toegekend.

Het Europese burgerschap moet de kern van het Europese integratieproces vormen. In de Conventie wordt
momenteel gestalte gegeven aan een groots politiek project dat elke burger het gevoel moet geven deel uit te
maken van een democratische en supranationale politieke gemeenschap. De tijd is gekomen om aan de
criteria voor toekenning van het burgerschap een nieuw element toe te voegen: een burgerschap van de Unie
dat niet alleen aan nationaliteit, maar ook aan een duurzaam verblijf in de Europese Unie gekoppeld is.

Het EESC steunt de integratie van het Handvest van de grondrechten in het Constitutioneel Verdrag en de
toetreding tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden. Hiermee wordt een "civiel burgerschap" erkend, een eerste stap naar een participatiegericht
burgerschap voor iedereen die duurzaam op het grondgebied van de Unie verblijft.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Het EESC is het ermee eens dat het burgerschap van de Unie naast het nationale burgerschap moet staan en
niet in de plaats ervan mag treden. Indien het nieuwe, door het EESC voorgestelde criterium voor toekenning
van het burgerschap van de Unie wordt overgenomen, kan dit onderdanen van derde landen die in de Unie
verblijven een nieuw perspectief bieden.

Met de toekenning van het burgerschap van de Unie aan onderdanen van derde landen die duurzaam of
langdurig in de Unie verblijven, toont de Unie haar vaste wil om iedereen, ongeacht zijn nationaliteit, in haar
midden op te nemen.

De Conventie moet nagaan of de bestaande politieke en juridische grondslagen volstaan om de integratie te
bevorderen.

De Conventie moet erop toezien dat het gelijkheidsbeginsel dat in de eerste grondwet van de Europese Unie
wordt verankerd, van toepassing is op iedereen die legaal en duurzaam in de Unie verblijft - onderdaan van
een lidstaat of niet.

De Conventie dient ervoor te zorgen dat het burgerschap van de Unie niet alleen op grond van de
nationaliteit van een EU-lidstaat, maar ook op basis van een duurzaam verblijf in de Europese Unie wordt
toegekend.

Het voorstel van het EESC aan de Conventie luidt dat krachtens het in het ontwerp van Constitutioneel
Verdrag opgenomen art. 7, het burgerschap van de Unie niet alleen aan onderdanen van de lidstaten wordt
toegekend, maar ook aan iedereen die duurzaam of langdurig in de Europese Unie verblijft. Het burgerschap
van de Unie moet naast het nationale burgerschap staan en mag niet in de plaats ervan treden. Op die manier
worden deze mensen Europese burgers, en zijn zij net als de anderen gelijk voor de wet.

– Contactpersoon: de heer HICK
 (Tel. : 0032 2 546 93 02 – e-mail : alain.hick@esc.eu.int)
 
 
4.  EXTERNE BETREKKINGEN

•  Bevordering van de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties in
Zuidoost-Europa  - opgedane ervaringen en toekomstige uitdagingen

 Rapporteur: de heer WILKINSON  (werkgevers - UK)
 

– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 594/2003

– Kernpunten :
 
Op 1 januari 2003 heeft Griekenland het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen. De Griekse
regering heeft laten weten dat de regio Zuidoost-Europa tijdens haar voorzitterschap bovenaan de
prioriteitenlijst staat.
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Vooralsnog heeft de bemoeienis van het EESC met deze regio aanleiding gegeven tot een informatief
rapport1, een advies2 en de deelname aan activiteiten in het kader van het actieprogramma om te bevorderen
dat de cultuur en praktijk van sociale dialoog en participatie van maatschappelijk organisaties en
aanverwante netwerken zich in de regio Zuidoost-Europa verder ontplooien.

In de conclusies van de in september 2002 te Thessaloniki gehouden regionale conferentie is de nadruk
gelegd op de noodzaak van toekomstige acties om de maatschappelijke organisaties in Zuidoost-Europa een
stevigere basis te geven en een grotere rol te laten spelen, en van de verdere ontwikkeling van de aldaar
aanwezige capaciteit, vakkundigheid en bekwaamheid om regionale netwerken op te zetten.

Het initiatiefadvies zal aan het Griekse voorzitterschap worden voorgelegd tijdens de vergadering die op 21
juni 2003 te Thessaloniki zal worden gehouden (vergadering Zagreb-proces II) en zal worden bijgewoond
door vertegenwoordigers van de betrokken Zuidoost-Europese landen.

Het EESC beveelt aan:

•  een evenement (of evenementen) op touw te zetten om officiële vertegenwoordigers van Zuidoost-
Europese landen (afzonderlijk of op regionale basis) in contact te brengen met sociale partners;

•  opleidingsvoorzieningen te treffen voor sociale-partnerorganisaties in management en organisatorische
vaardigheden, strategische ontwikkeling, financiering en projectbeheer (met inbegrip van de EU-
financieringsprogramma's);

•  dat het zelf, via zijn vele contacten en in nauwe samenwerking met de relevante organisaties op EU-
niveau, blijft nagaan welk organisaties aan de normen voor EU-middenveldorganisaties voldoen en hen
bijstaat om eventuele tekortkomingen met het oog op hun verdere ontwikkeling te verhelpen

•  totstandkoming van adequate netwerken van organisaties in de regio;

•  bevordering van onafhankelijke media in de Zuidoost-Europese landen;

•  een IT-netwerk op te zetten teneinde ideeën en ervaringen uit te wisselen;

•  een orgaan in het leven te roepen, waarvan het EESC samen met de SER's in de Zuidoost-Europese
landen deel zou uitmaken. Dit orgaan zou zich kunnen buigen over zaken van gemeenschappelijk belang
en ervoor kunnen zorgen via het netwerk regelmatige banden te onderhouden;

•  een driejarig programma te ontwikkelen voor steun aan de sociale partners uit de Zuidoost-Europese
landen.

– Contactpersoon: mevr. BAIZOU
(Tel.: 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)

•  Armoedebestrijding d.m.v. duurzame ontwikkeling: een aanpak op basis van
samenwerking

                                                     
1 De betrekkingen van de EU met bepaalde landen van Zuidoost-Europa (CES 1025/98 fin rev.)
2 "De ontwikkeling van menselijk kapitaal in de Westelijke Balkan" (PB C 193 van 10 juli 2001)
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 Rapporteur: de heer EHNMARK (werknemers - S)
 

– Ref.: Informatief rapport – CESE 104/2003 fin
 
 
– Kernpunten :

De internationale vereniging van sociaal-economische raden en aanverwante instellingen (AICESIS) treft
momenteel voorbereidingen voor haar achtste internationale bijeenkomst, die op 24 en 25 juni 2003 in
Algiers zal worden gehouden. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om de dialoog met internationale
organisaties als de IAO, de UNDP en de Wereldbank te intensiveren.

Het onderwerp voor deze achtste bijeenkomst luidt: "Armoedebestrijding d.m.v. duurzame ontwikkeling: een
aanpak op basis van samenwerking". De werkgroep die de vergadering moet voorbereiden bestaat uit
vertegenwoordigers van het EESC en van de sociaal-economische raden van Algerije, Gabon, Marokko,
Zuid-Afrika, Guinee, Italië en Frankrijk.

Net als in de voorgaande jaren wordt van het EESC een informatief rapport over het te behandelen
onderwerp verwacht.

Het EESC doet in dit verband de volgende aanbevelingen:

•  een geïntegreerde, op de specifieke behoeften van de betrokken landen en regio's toegesneden
benadering en duidelijke verbintenissen van de zijde van regeringen, sociale partners,
maatschappelijk middenveld en internationale instellingen;

•  maatregelen zullen alleen een blijvend resultaat opleveren, indien ze in economisch, sociaal en
milieu-opzicht uitgebalanceerd zijn. Voor een inspirerende kijk op de integratie van duurzame
ontwikkeling in armoedebestrijdingsmaatregelen wordt verwezen naar het actieplan ("plan of
implementation") dat in 2002 tijdens de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg is
goedgekeurd;

•  de Europese Unie moet strikt de hand houden aan de follow-up van de Top van Johannesburg; dit
impliceert dat zij ook armoedebestrijdingsmaatregelen moet treffen;

•  de Commissie zou er goed aan doen een mededeling op te stellen over de hele waaier vervolg-
maatregelen die voortvloeien uit het actieplan van de Wereldtop; armoedebestrijdingsmaatregelen
dienen hierin een speciale plaats te krijgen;

•  het EESC is zeer gehecht aan prioriteiten als het creëren van werkgelegenheid, het afbouwen van
handelsbelemmeringen, het verhogen van de steun en – gekoppeld aan de belofte sociale
hervormingen door te voeren - het verminderen van de schuldenlast;

•  het EESC ziet veel heil in de totstandkoming van partnerschappen, de enige methode om een
duurzaam draagvlak voor de maatregelen te creëren en de betrokken gemeenschap op economisch,
sociaal en milieugebied op het juiste spoor te brengen. Het Comité beklemtoont tevens dat een
geïntegreerde aanpak staat of valt met goed en efficiënt bestuur.

– Contactpersoon: mevr. BAIZOU
(Tel.: 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)
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5.  INTERNE MARKT

•  Gemeenschapsmerk
 Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL  (werknemers - E)

 
– Ref.: COM(2002) 767 def. – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003
 
−  Contactpersoon : de heer MARTINEZ

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

•  PRISM 2002
 Rapporteur: de heer PEZZINI (Werkgevers – I)

 
– Ref.: Vervolg van initiatiefadvies – CESE 575/2003
 
−  Contactpersoon : de heer ANDERSEN

(Tel. : 00 32 2 546 92 58 - e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Openbaar overnamebod
 Rapporteur: de heer CASSIDY (Werkgevers – UK)

 
– Ref.: COM(2002) 534 def. – 2002/0240 COD – CESE 589/2003
 
– Kernpunten :
 
 Het EESC is van mening dat:
 
•  eliminatie van alle obstakels voor grensoverschrijdende overnames binnen de EU, gelijke behandeling

van alle "stakeholders" en uitbanning van alle beschermingsconstructies de uiteindelijke doelstellingen
moeten zijn;
 

•  artikel 4 moet worden vereenvoudigd om zo te voorkomen dat tijdens een overnamebod systematisch
rechtszaken worden aangespannen;

•  een betrekkelijke smalle marge moet worden vastgesteld voor het percentage stemrechten vanaf hetwelk
verplicht een bod moeten worden uitgebracht;

•  het voorgestelde artikel 13 betreffende tijdige en uitgebreide informatievoorziening aan en raadpleging
van de vertegenwoordigers van de werknemers, een welkome toevoeging is;

•  een marge voor het gekwalificeerd-meerderheidsvereiste dient te worden ingevoerd voor de in artikel 11,
lid 4, van de richtlijn genoemde wijziging van de statuten van de vennootschap.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Onder voorbehoud van deze opmerkingen en afgezien van enkele wijzigingsvoorstellen m.b.t. de
artikelen 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 en 17 van de ontwerprichtlijn, schaart Comité zich achter het
Commissievoorstel en dringt het aan op snelle goedkeuring.

−  Contactpersoon : mevr. LINDAHL
(Tel. : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
 
6.  EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

•  DAPHNE II-programma
Rapporteur: mevrouw DAVISON (diverse werkzaamheden - UK)

− Ref.: COM(2003) 54 def. – 2003/0025 COD) – CESE 588/2003

– Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met het voorstel om het Daphne-programma waaraan het in het verleden al zijn
steun heeft gegeven, te verlengen. Het Daphne-programma heeft in dat opzicht zijn nut, omdat het overal in
Europa een multiplier effect heeft. Geweldpleging tegen kinderen en vrouwen is volgens het EESC niet
alleen een kwestie van gezondheid en lijfsbehoud, maar ook van schending van mensenrechten.

Wat de bevordering van goede methoden en de uitwisseling van goede ervaringen betreft, hebben de
middelen die de afgelopen jaren, dankzij programma's als Daphne en STOP, zijn vrijgemaakt, een breed
scala aan innoverende projecten, activiteiten, en studies van ngo's, overheidsinstanties en
onderzoeksinstituten opgeleverd. Gebleken is dat meestal één van de zeven aangevraagde Daphne-projecten
kan worden aangenomen. Het EESC vraagt zich dan ook af of de voorgestelde verhoging van het budget wel
toereikend is.

Het EESC juicht met name toe dat het programma nu ook wordt opengesteld voor de LMOE en vindt dat
nieuwe informatie moet worden verstrekt over de al in de huidige EU-lidstaten bereikte resultaten. In de door
de lidstaten uitgebrachte verslagen over nationale maatregelen tegen vrouwenhandel wordt namelijk geen
gewag gemaakt van maatregelen tegen kindermishandeling en evenmin tegen genitale verminkingen en
eerwraak. In dit nieuwe voorstel is het zwaartepunt gelegd bij de noodzaak om overal in de EU op
consistente wijze gegevens te vergaren. Het Comité dringt er bij de lidstaten op aan daaraan tegemoet te
komen.

Onderzoek dat in het kader van dit programma wordt gedaan, zou betrekking moeten hebben op mogelijke
wettelijke maatregelen en bewustmakingscampagnes. Zo heeft het Comité voorgesteld om strenge EU-
voorschriften uit te vaardigen voor de adoptie van kinderen in het buitenland en voor functionarissen en
ngo's die te maken krijgen met kinderen. Ook kan worden gedacht aan wetgeving om te voorkomen dat als
zodanig bekende pedofielen naar het buitenland reizen voor sekstoerisme, aan de wettelijke preventie van
"grooming" op internet en aan een algemene verplichting voor Internetdienstverleners (ISP's) om kinderen
on-line te beschermen.
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Het EESC acht het van cruciaal belang dat van dit programma stimulansen voor grensoverschrijdende
activiteiten uitgaan.

− Contactpersoon: de heer HICK
(Tel.00 32 2 546 93 02 - e-mail : alain.hick@esc.eu.int)

7. BESCHERMING VAN HET MILIEU

•  Mariene milieus
Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E)

 
− Ref.: COM(2002) 539 def. – CESE 578/2003
 
− Kernpunten :

Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie, omdat zij hiermee het startschot geeft voor een
discussie waaraan zal worden deelgenomen door alle partijen die belang hebben bij het behoud en de
bescherming van het mariene milieu.
Gezien de betreurenswaardige en steeds vaker voorkomende verontreinigingen van het zeewater zouden de
lidstaten zich echter veel sterker moeten inzetten voor de naleving van de wetgeving in kwestie. Bovendien
zouden de veroorzakers van deze verontreinigingen hiervoor daadwerkelijk aansprakelijk moeten worden
gesteld. 

De strategie zou vooral moeten zijn gebaseerd op de effectiviteit, dat wil zeggen dat de EU gebruik moet
maken van haar vermogen om haar invloed te doen gelden op het gebied van het mariene milieu via
wetgevingsinstrumenten (bindende instrumenten en eenvoudige overeenkomsten en verdragen) en
economische instrumenten (handelsakkoorden, programma's voor economische hulpverlening aan derde
landen).

− Contactpersoon: de heer KIND
(Tel. : 00 32 2 546 91 11 - e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•  Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen
 Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – F)

– Ref.: COM(2002) 595 def. – volume II - 2002/0259 COD – CESE 580/2003

– Contactpersoon: de heer KIND
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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8.  VOEDSELVEILIGHEID

•  Mond- en klauwzeer
 Rapporteur: de heer BASTIAN (Werkgevers – F)

 
− Ref.: COM(2002) 736 def. – 2002/0299 (CNS) – CESE 577/2003
 
– Kernpunten:

Het EESC vindt het absoluut noodzakelijk dat er voor de bestrijding van mond- en klauwzeer een nieuw
communautair regelgevingskader wordt opgesteld. Er moet een veehouderijmodel worden bevorderd dat
duurzaam is, rekening houdt met de eisen van de Europese burger inzake dierenwelzijn, gelijke tred houdt met
de landbouwproductie en de handel, en de werking van de interne markt niet verstoort. Grondslag van een
duurzame veehouderijsector is een beleid inzake diergezondheid waarin de meest recente wetenschappelijke
kennis en technieken zijn geïntegreerd.

Het Comité gaat in zijn advies in het bijzonder in op:
•  MKZ-preventie;

•  maatregelen bij een MKZ-uitbraak;

•  rampenplannen;

•  onderzoek en ontwikkeling;

•  schadeloosstelling.
 
− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI

(Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int)

•  Identificatie en registratie/schapen en geiten
 Rapporteur: de heer DONNELLY  (Diverse activiteiten - IRL)

 
– Ref.: COM(2002) 729 def. – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003
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– Kernpunten:

Met betrekking tot de identificatie en registratie van schapen en geiten is het EESC ingenomen met het
voorstel van de Commissie en is het van mening dat er dringend een doeltreffend systeem moet worden
ontwikkeld voor snelle tracering en identificatie van dieren in de EU. Het merkt op dat het voorstel
gebaseerd is op het eindverslag van 2002 over het (door het GCO opgezette) IDEA-project en de daarbij
horende aanbevelingen. Het EESC beklemtoont met name dat er een voor de hele EU geharmoniseerd en
gecentraliseerd elektronisch registratie- en identificatiesysteem voor dieren moet komen, met inbegrip van
dieren die naar derde landen worden doorgevoerd. Gezien de recente uitbraken van dierenziekten en de
komende uitbreiding van de Unie, zou een dergelijk systeem volgens het EESC een doeltreffende en snelle
reactie op mogelijke toekomstige uitbraken kunnen verzekeren.

− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI
(Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int)

•  Overdraagbare spongiforme encefalopathieën/ Verlenging van de
geldigheidsduur van overgangsmaatregelen

 Rapporteur: de heer NIELSEN  (Diverse activiteiten - DK)
 

– Ref.: COM(2003) 103def. –  2003/0046 COD – CESE 587/2003
 
– Kernpunten:

Met betrekking tot de verlenging van de overgangstermijn voor vaststelling van het risico van
overdraagbare spongiforme encefalopathieën vindt het EESC het demoraliserend voor de EU-
samenwerking dat de Commissie en de lidstaten om al dan niet aanvaardbare redenen voortdurend de
termijnen overschrijden die zij zelf samen hebben vastgesteld. Dat is zeker het geval in de veterinaire en de
gezondheidssector, terreinen die de helft van de wetgeving inzake de interne markt beslaan.
In de huidige situatie is verlenging van de overgangstermijn echter ook noodzakelijk; er moet wel worden
voorkomen dat deze termijn hierna opnieuw verlengd moet worden, met nog meer onzekerheid als gevolg.

− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI
(Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int)

•  Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleur- en zoetstoffen
 Rapporteur: de heer DONNELLY  (Diverse activiteiten - IRL)

 
– Ref.: COM(2002) 662 def. – 2002/0274 COD – CESE 581/2003

− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI
(Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int)
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9.  VISSERIJ/LANDBOUW
 

•  Visserij/gevolgen herstructurering sector
 Rapporteur: de heer CHAGAS  (Werknemers - P)

– Ref.: COM(2002) 600 def. –  CESE 579/2003
 
– Kernpunten:

Het actieplan van de Commissie om de sociale, economische en regionale gevolgen van de herstructurering
van de visserijsector in de EU op te vangen, komt voor de visserijsector op een scharniermoment. Om het
voortbestaan van een duurzame visserijactiviteit te verzekeren zijn nl. ingrijpende maatregelen nodig. Zo
moet op de eerste plaats worden gestreefd naar het herstel van de bestanden. De besluiten van de
ministerraad van 20 december 2002 hebben alvast een gedeelte van deze gevolgen afgezwakt. Ook zullen de
beschikbare steunbedragen lager liggen dan gepland, aangezien de Raad ervoor gekozen heeft een aantal
regelingen die de Commissie wilde afschaffen – de desbetreffende middelen zouden een andere bestemming
krijgen – toch te behouden. 

Het EESC verzoekt de Commissie daarom de middelen vrij te maken die nodig zijn om deze moeilijkheden
en het tekort aan technische middelen, infrastructuur en opleiding te kunnen opvangen. Wil men een
duurzame steunregeling voor de sector tot stand brengen, dan moet de begroting van het FIOV worden
opgetrokken en een specifieke begrotingslijn voor sociale steunmaatregelen worden gecreëerd. 

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

•  Visserij/partnerschapsovereenkomsten met derde landen
 Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse activiteiten – E)

 
– Ref.: COM(2002) 637 def. – CESE 583/2003

– Contactpersoon:  mevrouw Calamandrei
 (Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Aquacultuur / duurzame ontwikkeling

 Rapporteur: mevrouw SANTIAGO (Werkgevers - P)

− Ref.: COM(2002) 511 def. – CESE 595/2003
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− Kernpunten:

Het EESC stemt in met de mededeling van de Commissie en is er zeer over te spreken dat de Raad samen
met de Commissie passende initiatieven zal bestuderen en uitvoeren voor de ontwikkeling van een duurzame
aquacultuur in de Europese Unie.
Het EESC acht het van essentieel belang dat de ontwikkeling van de zeeviskweek evenwichtig verloopt,
zonder dat het milieu schade oploopt of de kwaliteit en veiligheid van het eindproduct eronder lijden. Het
onderstreept dat onderzoek van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van de sector, evenals
permanente educatie in de aquacultuur; bijzondere aandacht verdient ook de rol van vrouwen in de sector.
De samenwerking met producenten, via de producentenorganisaties en coöperaties, is essentieel voor de
ontwikkeling van de markt, de stabiliteit en de organisatie van het aanbod. Bovendien is samenwerking
tussen de bevoegde instanties, wetenschapskringen en producentenorganisaties van belang om de problemen
in de sector beter te kunnen oplossen. Verder staat het EESC stil bij de productveiligheid en -kwaliteit.

− Contactpersoon: mevr. DI NICOLANTONIO
(Tel. : 00 32 2 546 94 54 - e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

_____________

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE60

Bulletin 30.06.2003 - NL- PE 332.926

L

ZITTING

18 EN 19 JUNI 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 "Documents")

Aan de zitting van 18 en 19 juni 2003 werd deelgenomen door de heer DEHAENE, vice-
voorzitter van de Europese Conventie.

1. SOCIALE BESCHERMING

•  Europese ziekteverzekeringskaart
Rapporteur: DANTIN (werknemers - F)

 
−  Ref.: COM(2003) 73 def. – CESE 751/2003
 
−  Kernpunten:

Het EESC staat positief tegenover de invoering van een Europese ziekteverzekeringskaart, aangezien
hierdoor het vrije verkeer zal worden bevorderd en het Europese burgerschap zal worden versterkt.

Dit gehele proces moet uiteindelijk uitmonden in één enkele kaart die op nationaal en Europees niveau
kan worden gebruikt. Om te vermijden dat de kaart ongewild verstrijkt, moet de instantie die de kaart
heeft afgegeven, deze automatisch verlengen zolang de verzekerde rechthebbend is; de andere optie is dat
de kaart dezelfde geldigheidsduur krijgt als de nationale kaart.

Deze kaart, die naast het Europese paspoort en de euro symbool zal staan voor het Europese burgerschap
en de identificatie van de burger met de Europese Unie zal versterken, moet een "Europees" aanzicht
krijgen.
N

http://www.cese.europa.eu
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Na de introductie van de kaart moet streng worden toegezien op de bescherming van de
persoongegevens.

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

2. MKB

•  Micro- en kleine ondernemingen
 Rapporteur: PEZZINI (werkgevers - I)
 

– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 752/2003
 

– Kernpunten:

Het advies, dat tevens voortborduurt op het onlangs door de Commissie gepresenteerde Groenboek over
ondernemerschap, gaat in op de belangrijkste thema's van het beleid dat de oprichting van nieuwe
ondernemingen moet bevorderen.

In het advies wordt de geldigheid van het Europese handvest voor het kleinbedrijf benadrukt, maar wordt
er wel op aangedrongen dat het juridische waarde krijgt, en dat ook de voorstellen van het EP worden
uitgevoerd.

In het derde deel wordt ingegaan op de heroriëntering van de programma's en communautaire
beleidsmaatregelen, zodat zij de oprichting en ontwikkeling van kleine en micro-ondernemingen
bevorderen.

– Contactpersoon: de heer PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
3. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID 

•  Onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van
derde landen
 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers - E)
 

– Ref.: COM(2003) 49 def. – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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– Kernpunten:

Richtlijn 2001/40/EG is gebaseerd op een denkfout: het heeft nl. geen zin te streven naar de onderlinge
erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen, zolang er geen
gemeenschappelijke wetgeving inzake immigratie en asiel bestaat. Met deze richtlijn worden m.a.w. de
paarden weer eens achter de wagen gespannen. Het mechanisme voor de onderlinge erkenning van
besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen hoort thuis in het kader van een
gemeenschappelijke immigratie- en asielwetgeving. Zolang deze niet bestaat zal de uitvoerende lidstaat
steeds verplicht zijn mee te werken aan verwijderingen, zelfs als zijn eigen wetgeving hierin niet
voorziet of dit uitdrukkelijk verbiedt. Verder is het EESC van oordeel dat de bepalingen van de richtlijn
op een aantal punten indruisen tegen het Handvest van de grondrechten en het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens.

Besluiten tot verwijdering of gedwongen terugkeer zijn geen louter administratieve kwestie, ook het
gerecht kan hierbij een rol spelen. De lidstaat die een verwijderingsbevel uitvoert moet er steeds op
toezien dat de persoon in kwestie daadwerkelijk toegang tot de rechter heeft, conform de nationale
wetgeving.

Het EESC staat achter de door de Commissie voorgestelde maatregelen om vrijwillige terugkeer aan te
moedigen. Het wijst er in dit verband op dat verwijdering en gedwongen terugkeer erg harde
maatregelen zijn, die alleen in uitzonderlijke omstandigheden mogen worden genomen. Van belang is
verder dat aan een verwijderingsbesluit een uitspraak van de rechter ten grondslag ligt waarin wordt
gesteld dat er sprake is van ernstige en actuele bedreiging van de openbare orde of de nationale
veiligheid.

Het nieuwe voorstel voor een beschikking van de Raad is bedoeld om te voorkomen dat de uitvoering
van Richtlijn 2001/40/EG tot een verstoring van het financiële evenwicht zou leiden. Zo wordt bepaald
dat een verwijdering die niet kan worden uitgevoerd op kosten van de betrokken onderdaan van een
derde land, ten laste komt van de lidstaat die het desbetreffende besluit heeft uitgevaardigd.

Naar de mening van het EESC zou het logischer zijn dat het hier voorgestelde mechanisme om de
verstoring van het financiële evenwicht te compenseren, pas in werking treedt nadat een communautaire
immigratie- en asielwetgeving is ingevoerd.

– Contactpersoon: de heer HICK
 (Tel.: 0032 2 546 93 02 – e-mail: alain.hick@esc.eu.int)
 
 
4. VERVOER

•  Veiligheid tunnels/wegennet
 Rapporteur: LEVAUX (werkgevers - F)

 
– Ref.: COM(2002) 769 def. – 2002/0309 COD – CESE 746/2003

mailto:alain.hick@cese.europa.eu
mailto:alain.hick@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 63

Bulletin 30.06.2003 - NL- PE 332.926

– Kernpunten:
 
 Het EESC steunt het Commissievoorstel, maar vindt het dat dit op bepaalde belangrijke punten
aangevuld resp. verbeterd zou moeten worden:
– het toepassingsgebied van de Richtlijn zou ter wille van de harmonisatie van de veiligheidseisen

uitgebreid moeten worden tot alle wegtunnels van meer dan 500 m.;
– het Comité kan zich niet vinden in de voorziene uitzonderingen; het vindt dat er helemaal geen

uitzonderingen toegestaan zouden mogen worden;
– het Comité stelt voor chauffeurs van vrachtwagens met een gewicht van meer dan 16 ton een

speciale cursus te laten volgen en het met succes afronden van deze cursus middels een speciale
aantekening op hun rijbewijs te vermelden;

– de veiligheidsbeambte, die een centrale positie in de Richtlijn inneemt, dient onafhankelijk te zijn
van de tunnelbeheerder en moet zijn bekwaamheid kunnen aantonen.

Het EESC stelt tevens voor een "Europees vervoersinfrastructuurfonds" op te richten, dat voor de
lastige kwestie van de financiering van infrastructuurprojecten oplossingen moet gaan bieden. Het
kondigt ten slotte aan dat het alle financieringsaspecten van vervoersinfrastructuurmaatregelen in een
initiatiefadvies uitvoerig zal onderzoeken.
 

– Contactpersoon: de heer JANTSCHER
(Tel.: 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Toewijzing slots / zomerdienstregeling 2004
 Algemeen afdelingsrapporteur: GREEN (werkgevers - DK)

 
– Ref.: COM(2003) 207 def. – 2001/0140 COD – CESE 754/2003

– Contactpersoon: de heer LOBO
(Tel.: 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

5. MILIEUBESCHERMING / VOLKSGEZONDHEID

•  Verontreiniging van de zee/sancties
 Rapporteur: CHAGAS (werknemers - P)
 Co-rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (werkgevers - EL)

 
– Ref.: COM(2003) 92 def. – 2003/0037 COD – CESE 755/2003

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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– Kernpunten:
 

 Het EESC kan zich vinden in de belangrijkste doelstellingen van het Commissievoorstel, maar vraagt de
Commissie evenwel nog eens na te denken over:
o de term "grove nalatigheid"; deze zou in het belang van een uniforme toepassing en

interpretatie van de regels in de lidstaten moeten worden vervangen door een betere term met
hetzelfde of een beter effect;

o de vraag of accidentele vervuiling ook onder de richtlijn moet vallen.

Voorts is het EESC van mening dat:
– sancties geen disproportionele vormen mogen aannemen - hier dient streng op te worden toegezien;
– onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen opzettelijke en accidentele vervuiling; boetes voor

opzettelijke vervuiling worden niet door de verzekeringspolissen gedekt; boetes voor accidentele
vervuiling zouden wél door verzekeringsmaatschappijen ten laste moeten worden genomen;

– tegen kapiteins en zeevarenden niet te streng mag worden opgetreden; derhalve dringt het er bij de
Commissie op aan voorstellen inzake de behandeling en bescherming van bij milieu-incidenten
betrokken kapiteins en zeevarenden uit te werken en hierbij UNCLOS-artikel 292 ("prompt release
of vessels and crews") in acht te nemen.

 
−  Contactpersoon: de heer LOBO

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  VOS-emissies/verven
 Rapporteur: SEARS (werkgevers - UK)

 
– Ref.: COM(2002) 750 def. – 2002/0301 COD – CESE 750/2003
 
−  Contactpersoon: de heer KIND

(Tel.: 00 32 2 546 91 11 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Zwemwater
 Rapporteur: BUFFETAUT (werkgevers - F)

 
– Ref.: COM(2002) 581 def. – 2002/0254 COD – CESE 749/2003
 
– Kernpunten:
 

Het EESC is het ermee eens dat er een nieuwe richtlijn moet komen waarin rekening wordt gehouden
met recente technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Wel vindt het EESC dat de regels en
normen realistisch moeten blijven en de volksgezondheid duidelijk ten goede moeten komen. In dit
opzicht gaat het EESC ermee akkoord dat recreatiewateren van de Richtlijn worden uitgesloten. Het
juicht de komst van strengere verplichte criteria toe en pleit voor de toepassing van de nieuwste en meest
betrouwbare technieken en het gebruik van snelle communicatietechnieken ter informatie van de
betrokken autoriteiten en het publiek. In het zwemwaterprofiel (bijlage III) dient het type vervuiling
nauwkeuriger te worden aangegeven. Bovendien zou het profiel moeten worden aangepast: een aantal

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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bepalingen die in de praktijk absoluut niet haalbaar zijn, moet eruit worden gehaald. De Commissie zou
ten slotte speciale maatregelen moeten vastleggen voor de overgang van de oude naar de nieuwe normen.

De zwemwaterzones in de EU worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Het EESC dringt
derhalve erop aan dat het subsidiariteitsbeginsel, dé sleutel tot gedegen Europees bestuur, in acht wordt
genomen.

 
−  Contactpersoon: de heer KIND

(Tel.: 00 32 2 546 91 11 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Emissies van inwendige-verbrandingsmotoren
Rapporteur: BARROS VALE (werkgevers - P)

− Ref.: COM(2002) 765 def. – 2002/0304 COD – CESE 744/2003

− Contactpersoon: de heer PEREIRA DOS SANTOS
(Tel.00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 
6. ONDERZOEK

•  Ruimtevaart (groenboek)
Rapporteur: BUFFETAUT (werkgevers - F)

− Ref.: COM(2003) 17 def. – CESE 745/2003

– Kernpunten:

Wil Europa een rol gaan spelen in de ruimtevaart, dan moet het de nodige politieke wil tonen en
duidelijke beslissingen op budgettair gebied nemen. De invoering van een gedeelde en/of parallelle
bevoegdheid voor de ruimtevaart in de toekomstige grondwet van de EU zou haar de politieke,
wetgevende en financiële middelen in handen geven om een ruimtevaartbeleid te voeren waarmee:

– Europa's autonome toegang tot de ruimte gegarandeerd zou zijn;
– Europa zijn strategische onafhankelijkheid zou kunnen vergroten;
– een geavanceerd wetenschappelijk programma kan worden opgezet;
– toepassingen kunnen worden gestimuleerd die de bevolking en de sectorale beleidsmaatregelen van

de EU ten goede komen;
– een onderzoeksprogramma op het gebied van de ruimtevaarttechnologie kan worden ontwikkeld om

Europa's onafhankelijkheid veilig te stellen bij de uitvoering van civiele, commerciële, veiligheids-
en defensieactiviteiten.

Europa beschikt over uitstekende wetenschappelijke, technische en industriële capaciteiten op
ruimtevaartgebied. Het project Galileo maakt duidelijk dat we nu spijkers met koppen moeten slaan, zo
niet dan zal Europa zijn schitterende vooruitzichten op ruimtevaartgebied in rook zien opgaan. Het gaat
om de cruciale vraag of de EU de politieke wil en het economische vermogen heeft om haar
onafhankelijke ruimtevaart te bewaren en ook in de toekomst in het voorste gelid te lopen.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Contactpersoon: de heer MARTINEZ
(Tel.00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

7. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

•  Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging
Rapporteur: LAGERHOLM (werkgevers - S)

 
− Ref.: COM(2003) 63 def. – 2003/0032 COD – CESE 747/2003

− Contactpersoon: de heer DEL FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Resultaten/Actieplan eEurope 2002
 Rapporteur: KORYFIDIS (werknemers - EL)

– Ref.: COM(2003) 66 def. – CESE 748/2003

− Contactpersoon: de heer DEL FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

8. INTERNE MARKT

•  Beleggingsdiensten
 Rapporteur: BOVING (werkgevers - D)

 
− Ref.: COM(2002) 625 def. – 2002/0269 COD – CESE 741/2003
 
− Contactpersoon: de heer MARTINEZ

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

•  Vereenvoudiging procesvoering
 Rapporteur: von FÜRSTENWERTH (werkgevers - D)

 
– Ref.: COM(2002) 746 def. – CESE 742/2003

− Contactpersoon: de heer ANDERSEN
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Elektromagnetische compatibiliteit
 Rapporteur: GREEN (werkgevers - DK)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.in
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– Ref.: COM(2002) 759 def. – 2002/0306 COD – CESE 743/2003

− Contactpersoon: de heer ANDERSEN
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 9. BELASTINGEN
 

•  Reisdiensten/BTW
 Rapporteur: BARBADILLO LÓPEZ (werkgevers – E)
 
– Ref.: COM(2003) 78 def. – 2003/0230 (COD) – CESE 753/2003

– Contactpersoon: de heer ALLENDE
 (Tel.: 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

Overzicht van de
aangenomen resoluties en besluiten,
vergaderthema's en gegeven gevolg

Dit document is beschikbaar op

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm  (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm  (Internet)

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


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: 46
Type: http:

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: http:

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 69
Type: http:

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