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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:

17/03 E-mailgebruik binnen het Europees Parlement

26/03 Accreditatiecentrum in Brussel

27/03 Fietsstallingen in het Europees Parlement in Brussel

28/03 Belangrijkste bepalingen in de nationale reglementeringen met betrekking tot de na
te leven termijnen in geval van opzegging van het arbeidscontrat van een medewerker

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 30 juni 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Ana Clara Maria MIRANDA DE LAGE

ter vervanging van  de heer Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES),  met ingang van 20 juni 2003.

____________________

ONTSLAGNEMING VAN EEN BELGISCHE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Carlos WESTENDORP  Y CABEZA (PSE/ES)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 18 juni 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 30 juni 2003 akte genomen van
deze ontslagneming.

_______________
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ONTSLAGNEMING VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 7 juli 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 3 juli 2003 akte genomen van
deze ontslagneming.

_______________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE BENOEMING VAN DE
WAARNEMERS IN HET EUROPEES PARLEMENT

In de vergadering van 1 juli 2003, heeft het Europees Parlement kennis genomen van de benoeming van de
volgende waarnemers,  met ingang van 30 juni 2003:

POLEN (kamer)

De heer Maciej GIERTYCH

De heer Witold TOMCZAK

De heer Marcin LIBICKI
ter vervanging van de heer  Kazimierz Michal UJAZDOWSKI, ontslagnemer.

POLEN (senaat)

de heer Adam BIELA

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN     (Stand van zaken op 25.08.2003)

Indiener Onderwerp Nr.

Konstantinos Hatzidakis Gebruik van clophen in Griekenland E-2049/03

Konstantinos Hatzidakis Hinderen van een Grieks luchtvaarttoestel door Turkse
oorlogsvliegtuigen

E-2050/03

Caroline Jackson Etherische oliën en consumentenbescherming E-2051/03

Caroline Jackson Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling:
profiel van de nationaliteit van de medewerkers

E-2052/03

Anders Wijkman en anderen Bedreigde monniksrob E-2053/03

Monica Frassoni Milieubederf in de speciale beschermingszone (SBZ)
IT5210070 - Trasimeense Meer (Italië)

E-2054/03

Bartho Pronk Vakbondsrechten voor politiemensen in Letland E-2055/03

Kathleen Van Brempt Ethyleen E-2056/03

Bartho Pronk Munten van één en twee eurocent E-2057/03

Nelly Maes ACP bananen E-2058/03

Camilo Nogueira Román Leegpompen van de voor de kust van Galicië gezonken
tanker "Prestige" met een jaar vertraagd door de Spaanse
regering

E-2059/03

Peter Liese Medische producten met derivaten uit menselijk bloed E-2060/03

Stavros Xarchakos Verontreiniging en geluidsoverlast in Griekse scholen E-2061/03

Mihail Papayannakis Clofeenlek in het Griekse Ministerie van Economische
Zaken

E-2062/03

Ioannis Marinos en Stavros
Xarchakos

Watervoorziening en waterkwaliteit in Griekenland E-2063/03

Bart Staes Harmonisering statuut sportbeoefenaars uit derde landen E-2064/03

Maurizio Turco en anderen Acties van de Belgische politie op Nederlands
grondgebied

E-2065/03

Maurizio Turco Toepassing door Italië van de BTW-richtlijn inzake
leveringen binnen de Gemeenschap

E-2066/03

Maurizio Turco en anderen Schending van de vrijheid van baptistische staatsburgers
van Kazachstan om hun godsdienst uit te oefenen

E-2067/03
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Marco Cappato en anderen Invoering van de sharia in een provincie van Pakistan E-2068/03

Véronique De Keyser Precisering in verband met de Nederlandse munt van 2
euro

P-2069/03

Albert Maat Uitzondering voor garnalenvissers zonder quotum bij
invoering Vessel Monitoring System

P-2070/03

Anne Jensen BTW-teruggaaf E-2071/03

Brigitte Langenhagen Regelingen met betrekking tot scheepsbemanningen E-2072/03

Robert Evans Zorgtoelage voor gehandicapten E-2073/03

Robert Evans Mensenhandel en het EU-beleid E-2074/03

Elspeth Attwooll en Catherine
Stihler

Opheffing van het verbod op het vervoederen van vismeel
aan herkauwers

E-2075/03

Erik Meijer Financiering van het behoud van wolven in Rusland in
een natuurlijke omgeving door middel van omvangrijke
reservaten zoals die binnen de EU niet mogelijk zijn

E-2076/03

Paulo Casaca Communautaire steun voor slachtoffers van foltering E-2077/03

Ilda Figueiredo Melkquota in Portugal P-2078/03

Mario Borghezio Frankrijk: voor moslimvrouwen gereserveerde
zwembaden - discriminatie?

P-2079/03

Jonas Sjöstedt Overzicht van steun  aan bedrijven P-2080/03

Konstantinos Hatzidakis Regeringspropaganda in Griekenland met middelen van
het derde communautair bestek

E-2081/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Schendingen Griekse luchtruim door Turkse
vliegtuigen/Veiligheid bewoners eilanden Egeïsche Zee

E-2082/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Schendingen Griekse luchtruim door Turkse
vliegtuigen/Veiligheid bewoners eilanden Egeïsche Zee

E-2083/03

Graham Watson UNESCO-Verdrag 1970 E-2084/03

Graham Watson Junkmail E-2085/03

Glenys Kinnock Situatie van christenen in Egypte E-2086/03

Marjo Matikainen-Kallström Erkenning van het Finse ingenieursdiploma in diverse
landen rond de Middellandse Zee

E-2087/03

Marjo Matikainen-Kallström Erkenning van het Finse ingenieursdiploma in Estland E-2088/03

José Gil-Robles Gil-Delgado Vaststelling van de begrotingslijn voor niet-
gouvernementele organisaties die zich inzetten tegen
foltering

E-2089/03
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Bert Doorn Afscherming binnenlandse postmarkt door Franse
autoriteiten tegen buitenlandse aanbieders

E-2090/03

Paulo Casaca Regels voor de berekening van steun voor tropische
producten uit de ACS-landen

E-2091/03

Paulo Casaca Afwikkeling van de rekeningen bij de betaalorganen voor
de EOGFL-garantie in Portugal

E-2092/03

Paulo Casaca Mogelijke inbreuk op de bepalingen van de
communautaire richtlijn bij de behandeling van stedelijk
afvalwater in Ponta Delgada

E-2093/03

Amalia Sartori Ongevallen thuis - arbeidsplaats P-2094/03

Jean Lambert Bouw van een hoogvoltage-energiecentrale door het
Griekse bedrijf PPC in het gebied van Argyroupolis en
Ilioupolis

E-2095/03

Jean Lambert Bouw van een hoogvoltage-energiecentrale door het
Griekse bedrijf PPC in het gebied van Argyroupolis en
Ilioupolis

E-2096/03

Paul Lannoye Gefedereerde entiteiten in België - Waals gewest -
debudgetteringspraktijk

E-2097/03

Sebastiano Musumeci Preventieve maatregelen tegen SARS E-2098/03

José Ribeiro e Castro Visserij - westelijke vangstgebieden E-2099/03

José Ribeiro e Castro Visserij - westelijke vangstgebieden E-2100/03

José Ribeiro e Castro Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
- plafonnering

E-2101/03

José Ribeiro e Castro Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid -
mediterrane gewassen

E-2102/03

Olle Schmidt Grensoverschrijdende investeringen P-2103/03

Bob van den Bos Burmese Rohingya-vluchtelingen P-2104/03

Niels Busk Mogelijke opheffing van het invoerverbod op vismeel E-2105/03

Christopher Huhne Voedingsmiddelenwetgeving E-2106/03

Isabelle Caullery Niet-gouvernementele organisaties in Moldavië P-2107/03

Claude Moraes Uitzendkrachtenrichtlijn P-2108/03

Sebastiano Musumeci Illegale immigratie P-2109/03

Margrietus van den Berg Sluiting Europa Centrum in Nederland P-2110/03

Proinsias De Rossa Vergelijkende studie over de onderwijssystemen voor
leerlingen met specifieke behoeften

E-2111/03
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Proinsias De Rossa Richtlijn betreffende personen met een handicap E-2112/03

Erik Meijer Het in Europa binnendringen van een nieuw monopolie op
nieuwsvoorziening per Internet en hinderlijke
gegevensverzameling over personen

E-2113/03

Erik Meijer Het weren van andere bezoekers dan genodigden,
overheidsfunctionarissen en ondernemers uit Europese
niet-EU-staten met een lage levensstandaard

E-2114/03

Ilda Figueiredo Rechten van bedrijfspachters in de landbouw E-2115/03

Claude Moraes De situatie in Sudan E-2116/03

Claude Moraes Richtlijn betreffende gegevensbescherming E-2117/03

Claude Moraes Richtlijn betreffende de arbeidsvoorwaarden voor
uitzendkrachten

E-2118/03

Isabelle Caullery Ontwikkeling van hernieuwbare energie in Armenië E-2119/03

Isabelle Caullery Ontwikkeling van hernieuwbare energie in Moldavië E-2120/03

Isabelle Caullery Ontwikkeling van infrastructuren op Madagaskar en
bevordering van werkgelegenheid

E-2121/03

Isabelle Caullery Ontwikkeling van hernieuwbare energie in Turkije E-2122/03

Isabelle Caullery Bevordering van hernieuwbare energie en
afvalverwerking op het eiland Mauritius

E-2123/03

Bart Staes Aanwerving ambtenaren uitbreidingslanden E-2124/03

Bart Staes Vaste boekenprijs E-2125/03

Bart Staes Verplichte basisbankdiensten voor alle EU-burgers E-2126/03

Bart Staes Waarborgen correctheid financiële gegevens
ondernemingen

E-2127/03

Bart Staes Promilleverlagende drank - voorlichtingscampagnes BOB E-2128/03

Karl-Heinz Florenz Europese afvalstoffenrichtlijn E-2129/03

Markus Ferber Ondersteuning van NGO's door de Commissie E-2130/03

Mihail Papayannakis Werking van een mijn voor de ontginning van edele
metalen in Bergama (Turkije)

E-2131/03

Christopher Huhne Handelsgewassen E-2132/03

Mario Borghezio Illegale immigratie:  Amerikaans Ministerie van
Buitenlandse Zaken versus Griekenland en Turkije

E-2133/03

Margrietus van den Berg Inzet EU-macht Congo E-2134/03
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Rosemarie Müller Verplichte verzekering tegen schade veroorzaakt door
natuurrampen

P-2135/03

Francesco Speroni Oneigenlijk gebruik van een geografische term voor de
benaming van een voedingsproduct

P-2136/03

Marco Cappato Verklaringen van de Italiaanse minister voor Institutionele
Hervormingen Bossi over het immigratiebeleid

P-2137/03

Theodorus Bouwman Inbreuk arbeidstijdenrichtlijn (richtlijn betreffende een
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd) door
een aantal lidstaten

P-2138/03

Maurizio Turco Schending van godsdienstvrijheid en wettelijke
beperkingen voor de godsdienstuitoefening in Wit-
Rusland

E-2139/03

Maurizio Turco Schending van godsdienstvrijheid in Oezbekistan E-2140/03

Olle Schmidt Duitse wegenbelasting E-2141/03

Adriana Poli Bortone Ramp bij de Ilva in Tarente P-2142/03

Gabriele Stauner Contracten van de Commissie met de firma Planistat E-2143/03

Michl Ebner Kwaliteitsnormen voor importgoederen P-2144/03

Reinhold Messner Behoud van de natuurlijke loop van de rivier de
Tagliamento (Friuli-Venezia Giulia, Italië)

E-2145/03

John Bowis Antwoord van de Commissie op de conclusies van de
Raad inzake gezondheidsaangelegenheden

E-2146/03

Nuala Ahern Hernieuwde overeenkomst inzake samenwerking op
wetenschappelijk en technologisch gebied

E-2147/03

Giovanni Pittella Non-profit-organsaties E-2148/03

Astrid Lulling Eurostat P-2149/03

Jean Lambert Uitvoering van arbeidswetgeving in VK met betrekking
tot seksuele geaardheid

E-2150/03

Giovanni Pittella Parameters voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) E-2151/03

Stefano Zappalà Erkenning van beroepsbekwaamheden E-2152/03

José Ribeiro e Castro Visserij - Publieke opinie bezorgd over naderende invasie
van Spaanse vissers in de wateren voor de Portugese kust

E-2153/03

Herbert Bösch Vertraging bij de uitbetaling van MKB-projecten P-2154/03

Hanja Maij-Weggen Positie Rohingya's in Bangladesh P-2155/03

Heinz Kindermann Satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen met een
lengte van minder dan 24 meter

P-2156/03
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Wilhelm Piecyk Satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen met een
lengte van minder dan 24 meter

P-2157/03

Danielle Darras Onderaanneming, Europese steun en Isbergues P-2158/03

Karin Riis-Jørgensen Mogelijke oneerlijke concurrentie door EU-werf via
verboden gebruik van scheepsbouwsubsidies

P-2159/03

Antonios Trakatellis Verstrekking van omroepvergunningen, regeling voor
overheidssteun aan de openbare omroep en reclamemarkt
in de media in Griekenland

E-2160/03

Glenys Kinnock Steun voor toetreding en ACS-landen E-2161/03

Herbert Bösch Begrotingslijn B7-7010: geen oproep tot het indienen van
voorstellen in 2003 en gevolgen voor de mensenrechten
van gehandicapten

E-2162/03

Joan Vallvé Betrekkingen Europese Unie-Irak E-2163/03

Samuli Pohjamo Cadmium in meststoffen E-2164/03

Vitaliano Gemelli Contractuele regels van het Vijfde Kaderprogramma voor
onderzoek en technologische ontwikkeling

E-2165/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Stand van zaken over de steun van de Italiaanse staat en
de regio Campanië voor het programmacontract van de
vennootschap Agrifuturo

E-2166/03

Erik Meijer Een duurzame oplossing voor de gevoeligheden van de
staatsnaam Macedonië die recht doet aan de uiteenlopende
verlangens van Macedoniërs, Albanezen en Grieken

E-2167/03

Jean Lambert Onveilige arbeidsomstandigheden in het Olympisch
Stadion in Maroussi, Griekenland

E-2168/03

Monica Frassoni Verdere elementen met het oog op urgente maatregelen
voor de bescherming van de SBZ "Ravijnen en steppen in
het zuidwesten van de Gargano" in Appulië (Italië)

E-2169/03

Monica Frassoni, Lucio Manisco
en Luigi Vinci

Niet-naleving van Richtlijn 89/618/Euratom door de
Italiaanse staat (stralingsgevaar)

E-2170/03

Johanna Boogerd-Quaak Steun voor plattelandsontwikkeling E-2171/03

Johanna Boogerd-Quaak Steun voor plattelandsontwikkeling E-2172/03

Paulo Casaca Eerbiediging van de Europese wetgeving inzake asbest E-2173/03

Françoise Grossetête Bestrijding klimaatverandering P-2174/03

Christopher Huhne Handel in diensten E-2175/03

Christopher Huhne Plaatsen van opdrachten E-2176/03

Christopher Huhne Plaatsen van opdrachten E-2177/03
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Christopher Huhne Belemmering voor de diensten handel E-2178/03

Glyn Ford Wetenschappelijke en technologische overeenkomst
EU/Korea

E-2179/03

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Schade door wilde dieren in de Finse rendierteeltgebieden E-2180/03

Olivier Dupuis Vijfendertigste dag van de hongerstaking van cyber-
dissident Zouhair Yahyaoui

E-2181/03

Maurizio Turco en anderen Schending van de vrijheid van meningsuiting in Vietnam E-2182/03

Maurizio Turco Nog meer schendingen van de godsdienstvrijheid en
wettelijke beperkingen van de godsdienstbeoefening in
Wit-Rusland

E-2183/03

Maurizio Turco Nog meer schendingen van de godsdienstvrijheid in
Turkmenistan

E-2184/03

Erik Meijer Het onder gevaarlijke omstandigheden door middel van
onderbetaalde arbeid slopen van oude schepen met
vrijkomend giftig materiaal op kusten in Zuid-Azië

E-2185/03

Erik Meijer Noodzaak verbetering bescherming consument bij
grensoverschrijdende e-commerce tegen kwaadwillende
of onzorgvuldige praktijken

E-2186/03

Sérgio Marques Concrete maatregelen voor de deelneming van de
ultraperifere regio's in OTO-kaderprogramma's

E-2187/03

María Sornosa Martínez en María
Valenciano Martínez-Orozco

Discriminatie van zwangere vrouwen bij de toekenning
van beurzen door het Spaanse Ministerie van Arbeid

E-2188/03

Cristiana Muscardini Gemeenschappelijk immigratiebeleid E-2189/03

José Ribeiro e Castro Visserij - Westelijke wateren - Verontruste publieke
opinie in het vooruitzicht van de aangekondigde invasie
van de Spaanse visserijvloot in de aan de Portugese kusten
grenzende wateren

E-2190/03

José Ribeiro e Castro Financiering van de organisatie IRENE E-2191/03

Paulo Casaca Zuivelanalysemethoden E-2192/03

Glenys Kinnock Toekomst van de staalindustrie E-2193/03

Michael Cashman Namaakartikelen en piraterij P-2194/03

Michael Cashman Namaak en roof van intellectuele eigendom E-2195/03

Geoffrey Van Orden Burgerbescherming E-2196/03

Bart Staes Transport van vee - bevindingen CATRA E-2197/03

Niall Andrews Mensenrechten in Mexico P-2198/03
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Marco Pannella Onder onmenselijke en vernederende omstandigheden
zitten in Cubaanse gevangenissen 75 Cubaanse
dissidenten vast die in april zijn veroordeeld in een
"wassen neus"-proces; het gaat vooral om Martha Beatriz
Roque Cabello

P-2199/03

Maurizio Turco Uitlatingen van de voorzitter van de Europese Commissie
over het verband tussen godsdienst en Europese grondwet,
gedaan op 13 juni 2003 in Alessano (Lecce)

P-2200/03

Marie-Arlette Carlotti Follow up presidentsverkiezingen Mauretanië P-2201/03

Fodé Sylla Verkiezingen in juni 2003 in Togo P-2202/03

Véronique Mathieu Droogte P-2203/03

Gabriele Stauner Eurostat en de ontslagneming van de interne controleur
van de Commissie

E-2204/03

Gabriele Stauner Voortzetting van het OLAF-onderzoek in verband met
Eurostat

E-2205/03

Gerhard Schmid Waarborgen dat bepaalde producten uitsluitend in de
Tsjechische Republiek in de handel gebracht worden

E-2206/03

Charles Tannock Etikettering van dierlijke producten, met inbegrip van
pluimveeproducten, en problemen voor leden van
religieuze minderheden die deze producten eten

E-2207/03

Charles Tannock Etikettering van eieren van hennen met vrije uitloop E-2208/03

Peter Skinner BTW op herstellingswerken aan beschermde gebouwen
bestemd voor de uitoefening van de eredienst in het
Verenigd Koninkrijk

E-2209/03

Claude Moraes Vorderingen op het gebied van asiel in Thessaloniki E-2210/03

Claude Moraes Vorderingen op het gebied van asiel in Thessaloniki E-2211/03

Piia-Noora Kauppi Ontwikkeling van de mogelijkheden voor de EU-burgers
om invloed uit te oefenen en te participeren, aan de hand
van de interactieve informatietechnologie

E-2212/03

Marco Pannella Onmenselijke en vernederende omstandigheden voor 75
Cubaanse gevangenen, onder wie Martha Beatriz Roque
Cabello

E-2213/03

Roberta Angelilli Project Europese veiligheid E-2214/03

Cristiana Muscardini Erkenning van vrije beroepen E-2215/03

Marco Pannella en anderen Arrestatie van twaalf leden van een evangelische kerk in
China

E-2216/03

Maurizio Turco Schendingen van de godsdienstvrijheid in Slovenië E-2217/03
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Monica Frassoni Transversale Italiaanse hogesnelheidslijn, tracé Milaan-
Genua en Milaan-Verona

E-2218/03

Bart Staes Luchthaven Deurne en Europese milieu-effectbeoordeling E-2219/03

Bart Staes Taalgebruik persmededelingen Commissie - Midday
Express

E-2220/03

Alexander de Roo Positie HFR in Petten E-2221/03

Bart Staes Europese harmonisatie terrorismeverzekeringen E-2222/03

Paulo Casaca Geheime akkoorden van de Europese Unie met derde
landen over kernenergie

E-2223/03

Paulo Casaca Aanvullend protocol voor de bescherming van nucleair
materiaal

E-2224/03

Torben Lund Financiering van milieukeurmerken (ecolabels) E-2225/03

Paul Rübig en Harald Ettl Taaldiscriminatie bij vacatures E-2226/03

Michael Cashman Rechten van de mens in de Westelijke Sahara E-2227/03

Jules Maaten Problemen bij grensoverschrijdende arbeid E-2228/03

José Ribeiro e Castro Inkomsten uit olie, Angola, transparantie E-2229/03

Ole Sørensen Toelating van voertuigen voor universeel gebruik in
Denemarken

P-2230/03

Bill Newton Dunn Schending van de rechten van de mens in Birma E-2231/03

Sebastiano Musumeci De Euromediterrane Bank op Sicilië E-2232/03

Sebastiano Musumeci De Euromediterrane Bank op Sicilië E-2233/03

Bartho Pronk Aanvraag AOW-pensioen vanuit Griekenland E-2234/03

Wilhelm Piecyk Regeling inzake de bevoegdheid binnen de EU tot uitgifte
van zeevaartboeken

E-2235/03

Stavros Xarchakos Vernietiging van het milieu in Griekenland E-2236/03

Luigi Cocilovo en Markus Ferber Verbod voor zwaar verkeer (meer dan 7,5 ton) om gebruik
te maken van de A 12 (Tirol)

E-2237/03

Proinsias De Rossa Artikel 10 EG-Verdrag en Ierland E-2238/03

Mario Borghezio Pest in Algerije, controle van illegale en legale
immigranten uit de risicogebieden

E-2239/03

Bartho Pronk Vervolg op het aanvragen van een rijbewijs in een andere
EU-lidstaat

E-2240/03

Kathalijne Buitenweg en Jean
Lambert

Financiering gedwongen terugkeer E-2241/03
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Uma Aaltonen Verspreiding van hondsdolheid in landen waar de ziekte
onder controle is

P-2242/03

Christoph Konrad Mededingingsverstoringen door Duitse
vrachtwagenheffing

P-2243/03

Elspeth Attwooll Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand op Malta E-2244/03

María Sornosa Martínez en Bárbara
Dührkop Dührkop

Afwikkeling van de klacht 2002/4893 SG (2002) over
milieugevolgen van uitbreiding van de luchthaven van
San Sebastián

E-2245/03

María Sornosa Martínez en Bárbara
Dührkop Dührkop

Klacht 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 over uitbreiding
van de luchthaven San Sebastián (de Spaanse reactie)

E-2246/03

Juan Naranjo Escobar Eén loket voor het aanvragen van steun en subsidie van de
Europese Unie

E-2247/03

Caroline Lucas Nanotechnologie P-2248/03

Pedro Marset Campos De positie van de werknemers van het bedrijf SINTEL
(Spanje)

P-2249/03

Maurizio Turco en anderen Schending van de godsdienstvrijheid in China. Arrestatie
van pater Lu Xiaozhou, priester van de "clandestiene"
katholieke kerk

E-2250/03

Joaquim Miranda Handvest kind en ziekenhuis E-2251/03

Glenys Kinnock Niet-vastgelegde en niet-uitgegeven EG-middelen voor
Zuid-Afrika

P-2252/03

Enrico Ferri Vergelijkende onderzoeken COM/B/2/01 en COM/A/6/01 E-2253/03

Piia-Noora Kauppi Maatregelen van de EU tegen spamming E-2254/03

Olivier Dupuis Opsluiting van drie westerlingen en vier Laotianen E-2255/03

Maurizio Turco Schendingen van de godsdienstvrijheid van de leden van
de Pinkstergemeente in Wit-Rusland

E-2256/03

Maurizio Turco Schendingen van de godsdienstvrijheid van de leden van
de Pinkstergemeente in Georgië

E-2257/03

Erik Meijer Het weren van nieuwe vluchtelingen uit het grondgebied
van de EU door middel van de bouw van opvangkampen
in toekomstige lidstaten of op grotere afstand

E-2258/03

Linda McAvan Informatie van de patiënt P-2259/03

Margrietus van den Berg Europees licentiesysteem betaaldvoetbalorganisaties E-2260/03

Margrietus van den Berg Inventarisatie overheidssteun aan
betaaldvoetbalorganisaties

E-2261/03
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Mario Mastella Ernstige politieke, sociale en economische crisis in
Venezuela

P-2262/03

Elspeth Attwooll Geld uit de structuurfondsen in Schotland P-2263/03

Erik Meijer Verontreiniging van bevroren kippenvlees voor de export
door toevoeging van water en proteïnen afkomstig van
varkens en runderen en bewerking met blote handen

E-2264/03

Erik Meijer Het inzetten van een fonds en misleiding om overheden en
andere grootgebruikers te weerhouden van het gebruik
van goedkopere software van de concurrent

E-2265/03

Erik Meijer Financiering en afspraken door de EU voor de bouw in
toekomstige EU-lidstaten van opvangkampen voor
vluchtelingen die toegang vragen in de huidige lidstaten

E-2266/03

Jules Maaten Discriminatie vrouwen E-2267/03

Giorgio Celli Zware metalen in wilde paddestoelen P-2268/03

Hiltrud Breyer Sterfte onder bijen/gebruik van imidaclopride als
werkzame stof in pesticiden

E-2269/03

Adriana Poli Bortone Bari: zetel van de Europese Bank voor het Middellandse-
Zeegebied

P-2270/03

Konstantinos Hatzidakis Aanleg van riolering in de stad Zakynthos P-2271/03

Pedro Marset Campos De positie van de werknemers van het bedrijf SINTEL
(Spanje)

P-2272/03

Pietro-Paolo Mennea Asbest in het Palaghiaccio (IJspaleis) van de Olympische
Spelen in Turijn in 2006

P-2273/03

Erik Meijer Opwarming, zoetwaterschaarste en verdrinking van Zuid-
Europese recreatiekusten en gevolgen van verplaatsing
van vakantiegangers naar andere tijden en gebieden

E-2274/03

Georges Berthu Landbouw - droogte en braakliggende gronden P-2275/03

Vraag geannuleerd E-2276/03

Mihail Papayannakis Slechte uitvoering van Ionische snelweg E-2277/03

Roger Helmer Nationaal staatsburgerschap E-2278/03

Koenraad Dillen Veroordeling van twee journalisten in Laos E-2279/03

Christopher Huhne Waarschuwingssignalen van treinen E-2280/03

Graham Watson Jumelage van steden E-2281/03

Elspeth Attwooll Vangstmogelijkheden E-2282/03

Elspeth Attwooll Ontwikkeling van kabeljauwkwekerijen E-2283/03
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Elspeth Attwooll Milieunormen in de aquacultuur E-2284/03

Carlos Bautista Ojeda Contraproductieve campagne van het gemeentebestuur
van Malaga

P-2285/03

Ozan Ceyhun Douanevoorschriften aan de grens van Servië en
Montenegro (voormalig Joegoslavië)

P-2286/03

Herbert Bösch BTW-tarieven voor sojaproducten P-2287/03

Ozan Ceyhun Behandeling van onderdanen van derde landen in
gevangenissen in EU-lidstaten

E-2288/03

Ioannis Marinos Niveau van de lonen en de pensioenen in Griekenland E-2289/03

Alexander de Roo Export en sloop van gifschepen E-2290/03

Marjo Matikainen-Kallström Gelijke behandeling van lidstaten bij het vervullen van
vacatures voor de EU

E-2291/03

Philip Claeys Bezoek van Europees commissaris Lamy aan China E-2292/03

Erik Meijer Stopzetting van grensoverschrijdende nachttreinen binnen
de EU door de vrije markt die leidt tot te hoge betalingen
voor het rijden over het railnet van andere staten

E-2293/03

José Ribeiro e Castro Europees handvest van het kind in het ziekenhuis E-2294/03

Christopher Huhne Door de EU gefinancierde projecten E-2295/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Door de autonome regio Catalonië geheven belasting op
door megawinkels gebruikte oppervlakten

E-2296/03

Esko Seppänen Rechtsgrondslag van de richtlijn over nucleaire veiligheid E-2297/03

Esko Seppänen Emissierechten in de balans van de bedrijven E-2298/03

Mechtild Rothe Doelstellingen inzake hernieuwbare energiebronnen tot
2020

P-2299/03

Helena Torres Marques BTW-aftrek P-2300/03

Alexandros Alavanos Tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/70/EG P-2301/03

Miguel Martínez Martínez Moord in Equatoriaal-Guinea op de jonge Spaanse
ontwikkelingswerker Ana Isabel Sánchez Torralba

P-2302/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Delegatie Europese Commissie- mensenrechten P-2303/03

Emma Bonino Opening van een delegatie van de Europese Commissie in
Jemen

E-2304/03

Philip Claeys Campagne "Voor diversiteit - tegen discriminatie" E-2305/03

Philip Claeys Campagne "Voor diversiteit - tegen discriminatie",
indirecte discriminatie

E-2306/03
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 José Ribeiro e Castro Timor - massamoorden 1999 - berechting schuldigen.
Indonesië - mensenrechten

E-2307/03

José Ribeiro e Castro Afrika - olie - armoede E-2308/03

José Ribeiro e Castro "Extasy" en Nederland E-2309/03

Baroness Sarah Ludford EU-burgers in Japanse gevangenissen P-2310/03

Luciana Sbarbati Vrijheid en pluralisme van de communicatiemiddelen en
verlening van de desbetreffende bevoegdheden aan de
Unie middels de Europese grondwet

P-2311/03

Ilda Figueiredo Melkquota van de Autonome Regio der Azoren P-2312/03

Roger Helmer Effecten van de chemicaliënrichtlijn E-2313/03

Paul Rübig Beperking van toegang tot de markt van op basis van
bloedplasma vervaardigde medische producten in Japan

E-2314/03

Paul Rübig Beperking van toegang tot de markt van op basis van
bloedplasma vervaardigde medische producten in
Australië

E-2315/03

Armando Cossutta Talenkennis in de Unie E-2316/03

Armando Cossutta Privacy-rechten van de Europese burger E-2317/03

Armando Cossutta Privacy-rechten van de Europese burger E-2318/03

Philip Claeys Campagne "Voor diversiteit - tegen discriminatie" E-2319/03

Christoph Konrad Medische verzorging in noodgevallen op de plaats van een
ongeval

E-2320/03

Freddy Blak Aantal ambtenaren van de Commissie dat zich met
externe betrekkingen bezighoudt

E-2321/03

Véronique De Keyser Het Nederlandse 2-euromuntstuk P-2322/03

Christopher Heaton-Harris UCLAF P-2323/03

Bill Newton Dunn Is het juist dat de Britse regering verschillende pensioenen
betaalt aan verschillende categorieën personen die in de
Britse nationale gezondheidsdienst hebben gewerkt?

E-2324/03

Pedro Marset Campos en Laura
González Álvarez

Herstel van het milieu in de Portman-baai E-2325/03

Alexandros Alavanos Discriminatie tussen arbeiders en bedienden inzake
ontslagvergoeding

E-2326/03

Konstantinos Hatzidakis Stelsel van compenserende vergoedingen voor berg- en
achtergestelde gebieden in Griekenland

E-2327/03

Glyn Ford Helicopterdiensten naar de Scilly-eilanden E-2328/03
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Piia-Noora Kauppi Opneming van koolstofscheidingstechnieken in richtlijn
emissiehandel

E-2329/03

Véronique Mathieu Uitvoer van gebottelde drank naar Duitsland E-2330/03

Olivier Dupuis Goedkeuring van een wetgeving waarmee de burgerlijke
vrijheden verder worden beknot

E-2331/03

Franz Turchi Niet-naleving van artikel 43 van het EG-Verdrag door de
Italiaanse republiek

E-2332/03

Bart Staes Meer geboorteafwijkingen in omgeving van crematoria E-2333/03

Norbert Glante Afschaffing van de voorlopige belasting door beperking
van de vooraftrek overeenkomstig artikel 17 van de zesde
BTW-richtlijn

P-2334/03

Stavros Xarchakos Voorlichting van het publiek door de Griekse autoriteiten
over door de EU medegefinancierde projecten

E-2335/03

Brian Simpson Project ACCESS (Advance Communication for Cumbria
and Enabling Sustainable Services)

E-2336/03

Christopher Heaton-Harris Gebruik van alcoholische dranken in Europese steden E-2337/03

Christopher Heaton-Harris Consumptie van alcoholische dranken in vliegtuigen E-2338/03

Ilda Figueiredo Delocalisatie van het bedrijf American Tool in
Albergaria-a-Velha

E-2339/03

Giovanni Fava Nationale stortplaats voor radioactief afval op Sardinië P-2340/03

Stavros Xarchakos Brieven aan de Griekse overheid betreffende het correcte
gebruik van communautaire middelen in het regionaal
beleid

P-2341/03

Paul Rübig Kas voor bouwvakarbeiders van de autonome provincie
Bolzano (Cassa Edile Provincia Autonoma Bolzano);
premiebetalingen door buitenlandse bouwbedrijven

E-2342/03

Jean-Maurice Dehousse De zaak Eurostat: financiële belangen en imago van de
Europese instellingen

E-2343/03

Toine Manders Bureaucratie Interreg E-2344/03

Erik Meijer en Alexander de Roo Bescherming van ongerept natuur- en cultuurlandschap
met potenties voor eco-toerisme in het berggebied van de
Poolse provincie Dolnoslaśkie (Neder-Silezië)

E-2345/03

Erik Meijer en Alexander de Roo Verwoesting van ongerept natuur- en cultuurlandschap en
vernietiging eco-toerisme door groei van dagmijnbouw in
de Poolse provincie Dolnoslaśkie (Neder-Silezië)

E-2346/03
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Camilo Nogueira Román Verdrinkingsdood voor de Zuid-Europese kusten voor
immigranten die naar de EU vluchten op zoek naar werk
en een nieuw leven

E-2347/03

Camilo Nogueira Román Maatregelen tegen de voortdurende vervuiling van de
kusten van Galicië en de Golf van Biskaje door olie uit het
wrak van de "Prestige"

E-2348/03

Camilo Nogueira Román Galicië en de hervorming van het GLB E-2349/03

Elspeth Attwooll Bescherming van de Darwin Mounds P-2350/03

Rosemarie Müller Keurmerk voor internetapotheken P-2351/03

Hiltrud Breyer Het op industriële schaal fokken van reptielen E-2352/03

Hiltrud Breyer Kerncentrale van Paks in Hongarije E-2353/03

Mary Honeyball Plaatselijke overheden in ACS-landen E-2354/03

Proinsias De Rossa Publiek bewustzijn inzake natuurlijke en kunstmatige
risico's

E-2355/03

Ria Oomen-Ruijten en anderen Interpretatie van de RoHS-richtlijn (2002/95/EG) E-2356/03

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid van moslims in
Oezbekistan

E-2357/03

Maurizio Turco en anderen Schending van de godsdienstvrijheid in China - Nog meer
arrestaties van priesters van de clandestiene katholieke
kerk

E-2358/03

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Kosovo E-2359/03

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid en wettelijke
beperkingen voor het uitoefenen van godsdienstige
activiteiten in Slowakije

E-2360/03

Maurizio Turco Bescherming van de godsdienstvrijheid in Wit-Rusland
door een nieuw concordaat dat de orthodoxe kerk grotere
bevoegdheden verleent

E-2361/03

Stavros Xarchakos Onderzoek door een Turks schip in de Griekse territoriale
wateren in de Egeïsche Zee

E-2362/03

Stavros Xarchakos Onderzoek door een Turks schip in de Griekse territoriale
wateren in de Egeïsche Zee

E-2363/03

Salvador Garriga Polledo Steun voor Spanje bij de aanleg van meer passen over de
Pyreneeën

E-2364/03

Salvador Garriga Polledo Afbakening van de visserijgebieden tussen Portugal en
Spanje

E-2365/03
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Salvador Garriga Polledo De huidige planning van het programma Iberoeka inzake
samenwerking tussen bedrijven

E-2366/03

Jorge Hernández Mollar Waterzuivering aan de Costa del Sol E-2367/03

Jorge Hernández Mollar Toetreding van de EU tot het programma inzake
instandhouding van de Spaanse lynx

E-2368/03

Jorge Hernández Mollar Registratie van EU-burgers in gemeenten in een ander dan
hun eigen land

E-2369/03

Anna Karamanou Groepsverkrachtingen van vrouwen door Britse soldaten
in Kenia

P-2370/03

Michael Cashman Associatieovereenkomst EU-Egypte P-2371/03

Eija-Riitta Korhola Overbrenging van gedetineerde EU-burgers naar
gevangenissen in hun vaderland

P-2372/03

Francesco Fiori Beoordeling van de GMO voor tabak P-2373/03

Raffaele Costa Aanbestedingen en onderaanbestedingen voor diensten in
opdracht van de Europese Commissie

P-2374/03

Alexander de Roo Eidereenden bedreigd door kokkelvisserij P-2375/03

Lucio Manisco Uitzetting van Al Sahri door Italië en zijn executie in
Syrië

P-2376/03

James Nicholson Kentekens voor de strijdkrachten van de Europese Unie E-2377/03

Christopher Huhne Transparantievereisten E-2378/03

Christopher Huhne Kleine ondernemingen en openbare aanbestedingen E-2379/03

Christopher Huhne Nieuwe bedrijfsvorming E-2380/03

Christopher Huhne Interne markt E-2381/03

Christopher Huhne Interne markt E-2382/03

Christopher Huhne Beoordeling van staatssteun E-2383/03

Christopher Huhne Beoordeling van staatssteun E-2384/03

Christopher Huhne Beoordeling van staatssteun E-2385/03

Raffaele Costa Financieringsproject ter bevordering van de
gezondheidszorg

E-2386/03

Raffaele Costa Infrastructuur voor de bevordering van de gezondheid op
de werkplek

E-2387/03

Raffaele Costa Uitvoering SAPARD-programma E-2388/03

Raffaele Costa Programma ter bevordering van de gezondheid 1997-2002 E-2389/03
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Mogens Camre Overheidssteun aan Duitse ambachtslieden die  in
Denemarken gaan werken

E-2390/03

Elisabeth Jeggle Varkens- en runderstapel in de vijftien lidstaten en de tien
kandidaatlanden

E-2391/03

Anna Karamanou Steniging van Cemse Allak in Turkije E-2392/03

Bill Miller Witboek van de Commissie 'Een nieuw elan voor Europa's
jeugd' (COM(2001) 681 def.)

E-2393/03

Bill Miller Witboek van de Commissie 'Een nieuw elan voor Europa's
jeugd' - stand van zaken

E-2394/03

Proinsias De Rossa Uitvoering van de richtlijn tegen discriminatie op het werk
(200/78/EG)

E-2395/03

María Sornosa Martínez Maatregelen ter bestrijding van woestijnvorming in de EU E-2396/03

Joan Vallvé Wetgeving inzake gegiste zuivelproducten E-2397/03

Monica Frassoni Structurele steun voor Valencia en overheveling van het
water van de Ebro

E-2398/03

Elspeth Attwooll Europese financiering voor aansluiting op het
stroomvoorzieningsnet

E-2399/03

Avril Doyle Vrijstelling van BTW op briefport voor
liefdadigheidsinstellingen

E-2400/03

Avril Doyle Vrijstelling van BTW op briefport voor
liefdadigheidsinstellingen

E-2401/03

Mario Borghezio Boekverbrandingen en de aanstelling door de overheid
van 15.000 imams in Turkije

E-2402/03

Pietro-Paolo Mennea Vervuiling in Canosa di Puglia E-2403/03

Bart Staes Zinkbacitracine in de konijnenkweek ter bestrijding van
de dikkebuikenziekte: ingevolge EU-regels verboden in
België, maar opnieuw in gebruik in Nederland en
Frankrijk

E-2404/03

Bart Staes Verzekering motorvoertuigen E-2405/03

Bart Staes Verzekering motorvoertuigen E-2406/03

Bart Staes Verzekering motorvoertuigen E-2407/03

Bart Staes Gebruik LCD-scherm tijdens het besturen van een
voertuig

E-2408/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - tegenstand van lokale actoren P-2409/03

Freddy Blak Duitse tolheffing voor autosnelwegen E-2410/03
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Karl-Heinz Florenz en anderen Keukenafval en etensresten uit commerciële keukens E-2411/03

Charlotte Cederschiöld Netwerk- en informatiebeveiliging E-2412/03

Avril Doyle Subsidies voor uitwisselingen van kinderzangkoren E-2413/03

Peter Skinner Toepassing van de verordening betreffende internationale
standaarden voor jaarrekeningen op niet in de EU
gevestigde ondernemingen

E-2414/03

Concepció Ferrer Totstandbrenging van een geïntegreerde en concurrerende
communautaire energiemarkt

E-2415/03

Concepció Ferrer Mededeling over de strategie ten aanzien van PVC E-2416/03

Esko Seppänen Verbod op teer E-2417/03

Dominique Souchet Duurzaam gebruik van pesticiden en sproeien vanuit de
lucht

E-2418/03

Lucio Manisco Uitzetting van Al Sahri door Italië en zijn executie in
Syrië

E-2419/03

Erik Meijer Herhaalde Israëlische beschuldigingen tegen Palestijnse
media en schoolboeken en de op grond daarvan
voortgezette campagne tegen betalingen door de EU

E-2420/03

Kathleen Van Brempt Brulkikkers E-2421/03

Kathleen Van Brempt LCD-scherm in auto E-2422/03

Kathleen Van Brempt Toegestane maximum alcoholgehalten tijdens het rijden E-2423/03

Kathleen Van Brempt Zoutgehaltes van kindervoeding E-2424/03

Maurizio Turco Harmonisatie van de belasting over de inkomsten uit
spaargelden van burgers van de Europese Unie in een
ander dan hun eigen land

E-2425/03

Maurizio Turco Harmonisatie van de belasting over de inkomsten uit
spaargelden van burgers van de Europese Unie in een
ander dan hun eigen land

E-2426/03

Niels Busk Staatssteun aan Italiaanse melkproducenten P-2427/03

Niels Busk Staatssteun aan Italiaanse melkproducenten E-2428/03

Niels Busk Staatsteun aan Italiaanse melkproducenten E-2429/03

Niels Busk Staatssteun aan Italiaanse veehouders E-2430/03

Marco Cappato AIDS in de landen van Centraal-Azië E-2431/03

Frédérique Ries en Olivier Dupuis Rechten van de mens in Laos E-2432/03

Ilda Figueiredo Suikerquota in de autonome regio van de Azoren E-2433/03
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Ilda Figueiredo Sancties tegen Portugese boeren E-2434/03

Ilda Figueiredo Rijbeperkingen voor zware voertuigen E-2435/03

Ilda Figueiredo Steun aan vissers die op biologische gronden niet mogen
uitvaren

E-2436/03

Ilda Figueiredo Bouw van vervuilende fabriek E-2437/03

Ilda Figueiredo Afschaffing van het visum voor verplaatsingen van
immigranten van derde landen die legaal in Zwitserland
verblijven

E-2438/03

Hiltrud Breyer Risico's voor de gezondheid ten gevolge van brandstoffen
voor militair gebruik

P-2439/03

Diana Wallis Toevoeging van water en proteïnen aan kippenvlees P-2440/03

Marianne Thyssen Werking van de nationale mededingsautoriteiten P-2441/03

Jürgen Zimmerling Leverantie van hulpgoederen aan Madagaskar E-2442/03

Geoffrey Van Orden Op zee levende roofvogels E-2443/03

Proinsias De Rossa VS-marinebasis in Guantanamo Bay E-2444/03

Proinsias De Rossa Illegale import van uit het oerwoud afkomstig vlees E-2445/03

Alonso Puerta en Alejandro Cercas Bescherming van het Europees cultureel erfgoed E-2446/03

Marie-Arlette Carlotti Uitvoeringsbepalingen voor de technische en financiële
bijstand voor de traditionele leveranciers van bananen in
de ACS-landen

E-2447/03

Georges Berthu Ongewenste aanmoediging voor de vernietiging van
hagen

E-2448/03

Georges Berthu Bescherming van hagen E-2449/03

Marco Cappato Niet-naleving van de wetgeving inzake arbeidscontracten
voor bepaalde duur door de Kamer van Koophandel van
Salerno

E-2450/03

Margrietus van den Berg Habitatrichtlijngebieden en Natura 2000 E-2451/03

Erik Meijer Toenemende Amerikaanse druk op toekomstige lidstaten
van de EU om hun medewerking aan het Internationaal
Strafhof duurzaam te beëindigen

E-2452/03

Erik Meijer Eurostat: Datum van eerste constatering van fraude en de
simpele mogelijkheid voor inzicht in contracten met
bedrijven alsmede bedragen per bedrijf

E-2453/03

Erik Meijer Eurostat: Wijziging van standpunt Commissie met
betrekking tot erkenning en aanpak van fraude en
gevolgen voor onafhankelijk onderzoek door OLAF

E-2454/03
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Erik Meijer Eurostat: 'Kasstromen-audit' en 'value for money'-
onderzoek als aanvullende maatregelen om de gang van
zaken op te helderen en herhaling te voorkomen

E-2455/03

Erik Meijer Eurostat: Traag tempo van verwerking van twee jaar
geleden aangeleverd materiaal dat mede betrekking heeft
op inmiddels erkende onregelmatigheden

E-2456/03

Patricia McKenna Mededingingsverstorende handelingen van de Ierse staat
op de elektriciteitsmarkt

E-2457/03

Concepció Ferrer Hogesnelheidslijnen in Zuid-Europa E-2458/03

Concepció Ferrer Spoorwegnet in Zuid-Europa E-2459/03

Patricia McKenna Concurrentievervalsende maatregelen van de Ierse staat
op de elektriciteitsmarkt

P-2460/03

Antonios Trakatellis Goedkeuring financiering en aanleg metro in Thessaloniki P-2461/03

Rosa Miguélez Ramos Leningen van de Europese Investeringsbank in Galicië P-2462/03

Professor Sir Neil MacCormick Minderjarige burgers van de Unie E-2463/03

Piia-Noora Kauppi Prijzen van elementaire postdiensten E-2464/03

Giuseppe Gargani, Fiorella
Ghilardotti en Enrico Ferri

Richtlijn 2001/29 over het auteursrecht door de lidstaten E-2465/03

Erik Meijer Voorlichting aan politie, ondernemers en vakantiegangers
om stelselmatig te vermijden dat buitenlandse toeristen
worden bestraft voor onbekende overtredingen

E-2466/03

Catherine Stihler Digitale tachografen: Verbeteringen van Bijlage 1B E-2467/03

Catherine Stihler Invoering van digitale tachografen E-2468/03

Catherine Stihler Digitale tachografen: herziene invoeringstermijnen E-2469/03

Catherine Stihler Digitale tachograaf: Goedkeuringscertificaat E-2470/03

Catherine Stihler Italië en naleving van de verordening inzake dierenwelzijn E-2471/03

Marie Isler Béguin en anderen Randgebieden aan de buitengrenzen van de uitgebreide
Europese Unie

E-2472/03

Marie Isler Béguin en anderen Randgebieden aan de buitengrenzen van de uitgebreide
Europese Unie

E-2473/03

Ingo Friedrich Vrije interne markt E-2474/03

Glenys Kinnock Birma E-2475/03

Juan Naranjo Escobar Verlaagd BTW-tarief voor hotels, restaurants en cafés in
de Europese Unie

E-2476/03

Miet Smet Vrouwenrechten in Afghanistan E-2477/03
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Miet Smet Vrouwenrechten in Afghanistan E-2478/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tonijnconserven uit Thailand, de Filippijnen en Indonesië E-2479/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tonijnconserven uit Thailand, de Filippijnen en Indonesië E-2480/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Overdraagbare visserijquota E-2481/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bescherming van de bossen tegen brand: Verordening
(EEG) nr. 2158/92

E-2482/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bescherming van de bossen tegen brand: Verordening
(EEG) nr. 2158/92

E-2483/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicië en de hervorming van het GLB E-2484/03

Ria Oomen-Ruijten Dubbelebelastingverdragen en Verordening (EEG) nr.
1408/71

E-2485/03

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid van adventisten en
leden van de Protestantse Kerk van Azië in Oezbekistan

E-2486/03

Maurizio Turco Schendingen van de godsdienstvrijheid in Turkmenistan
en bescherming van de islam en de Russisch-orthodoxe
kerk

E-2487/03

Margrietus van den Berg Overlast van scooters E-2488/03

Sérgio Marques Stand uitvoering steun aan Venezuela E-2489/03

Bob van den Bos en Bashir
Khanbhai

Voedselhulp voor Ethiopië E-2490/03

Christopher Huhne Eurostat E-2491/03

Christopher Huhne Openbaarheid in verband met de koop van aandelen E-2492/03

Christopher Huhne Toegezegde openbaarheid E-2493/03

Christopher Huhne Pensioenen E-2494/03

Christopher Huhne Gemeenschappelijk Landbouwbeleid E-2495/03

Christopher Huhne Afwijkingen op de mondiale lopende rekening E-2496/03

Christopher Huhne Rechtstreekse buitenlandse investeringen E-2497/03

Christopher Huhne Investeringen E-2498/03

Christopher Huhne Zindelijkheid van stranden E-2499/03

Christopher Huhne Export van rundvlees E-2500/03

Anne Jensen Begrotingspost B3-4000 in 2002 E-2501/03

Martin Callanan Ontwerp-EU-verordening "REACH" E-2502/03

Christopher Heaton-Harris Autoverhuurbedrijven E-2503/03
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Esko Seppänen Dubbele belastingheffing voor gerepatrieerden E-2504/03

Maurizio Turco Inbreukprocedure 2001/2151, krachtens artikel 226 van
het Verdrag, tegen Italië wegens schending van Richtlijn
89/552/EEG (Televisie zonder grenzen)

E-2505/03

Mauro Nobilia Governance - tripartiete overeenkomsten op milieugebied E-2506/03

Paolo Bartolozzi Toeristenbelasting E-2507/03

Paolo Bartolozzi Inbreukprocedure E-2508/03

Roberto Bigliardo Veeltaligheidsbeginsel - webstek van het Bureau voor
personeelsselectie van de Gemeenschap

E-2509/03

Roberto Bigliardo Huur van het "City Center"-gebouw E-2510/03

Mario Borghezio Onderbreking spoorverbinding Ventimiglia-Monaco -
optreden Commissie ten aanzien van Frankrijk

E-2511/03

Koenraad Dillen Steun aan slachtoffers van de crisis in de Palestijnse
gebieden

E-2512/03

Koenraad Dillen BTW-tarieven in horeca E-2513/03

Dorette Corbey Geneesmiddelen: specifieke uitzondering op
octrooirechten

P-2514/03

Herbert Bösch Advies van het OLAF-Comité van toezicht inzake de
Eurostat-task force

E-2515/03

Herbert Bösch Eurostat-task force en de onafhankelijkheid van OLAF E-2516/03

Herbert Bösch Toelaatbaarheid van de titel "directeur h.c. van de
Europese Commissie"

E-2517/03

Dorette Corbey Transatlantische samenwerking inzake het behoud van de
biologische diversiteit

E-2518/03

Ria Oomen-Ruijten en Françoise
Grossetête

Verplicht statiegeld in Duitsland E-2519/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Taalkundig pluralisme op paspoorten in Spanje E-2520/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Taalkundig pluralisme op paspoorten in Spanje E-2521/03

Dorette Corbey en Margrietus van
den Berg

Mosselbanken in Duits deel Waddenzee E-2522/03

Erik Meijer De waarde voor andere delen van de EU van het
succesvolle Vlaamse model om het openbaar vervoer uit
te breiden, passagiers te winnen en financiën te regelen

E-2523/03

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Italië E-2524/03

Nicholas Clegg Richtlijn edele metalen P-2525/03
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Nicholas Clegg Eierproducenten in de EU E-2526/03

Glenys Kinnock Rum E-2527/03

David Bowe Piercing E-2528/03

David Bowe Piercing E-2529/03

Gabriele Stauner Task force Eurostat P-2530/03

Gabriele Stauner Profiteurs en rovers in Kosovo E-2531/03

Gabriele Stauner Belangenconflicten van de rekenplichtige van de
Commissie

E-2532/03

Gabriele Stauner Inkomensverbeteringen voor leden van het Europese Hof
van Justitie

E-2533/03

Margrietus van den Berg Problematiek "grensleerlingen" E-2534/03

Ilda Figueiredo Landbouwinkomsten in Portugal E-2535/03

Ilda Figueiredo Resultaat van de afspraken over de GLB-hervorming in
Portugal

E-2536/03

Ilda Figueiredo Nettobijdrage voor het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

E-2537/03

Ilda Figueiredo Voorstellen over de ontmanteling van het GLB en de
structuurfondsen - "Geheim verslag"

E-2538/03

Karl-Heinz Florenz Beleid voor chemische stoffen - REACH-systeem E-2539/03

Maurizio Turco Overeenkomsten tussen de Spaanse staat en het Vaticaan
die de fundamentele rechten schenden

E-2540/03

Maurizio Turco De zaak "Gescartera" en de overeenkomsten tussen de
Spaanse staat en de Heilige Stoel

E-2541/03

Maurizio Turco Schending van godsdienstvrijheid in Rusland E-2542/03

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Armenië E-2543/03

Antonio Di Pietro De aanleg van infrastructuur in het regionale natuurpark
Partenio

E-2544/03

Olle Schmidt Zweedse regels in strijd met interne markt E-2545/03

Jules Maaten Evaluatie van tabaksproducten E-2546/03

Joan Vallvé Taalkundig pluralisme op Spaanse paspoorten E-2547/03

Joan Vallvé Taalkundig pluralisme op Spaanse paspoorten E-2548/03

Michl Ebner Gedifferentieerde tol - ecogevoelige zones E-2549/03
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Avril Doyle Financiële steun voor maatschappelijke initiatieven op het
gebied van de kunst

E-2550/03

Avril Doyle Onvermogen van de EU om overzeese hulp uit te betalen E-2551/03

Jules Maaten De zaak-Vinh Binh Trinh in Vietnam E-2552/03

Marco Cappato De zaak van de Tunesische journalist Abdallah Zouari E-2553/03

Marco Cappato De zaak van de Tunesische journalist Abdallah Zouari E-2554/03

Robert Evans Exploitanten van de veerdiensten over het Kanaal E-2555/03

Robert Evans Deelname aan de verkiezingen op Mallorca E-2556/03

Robert Evans Mensenrechten in Egypte E-2557/03

Robert Evans Mensenrechten in Peru E-2558/03

Robert Evans Subsidies voor transport van levende dieren E-2559/03

Roberta Angelilli Financiering van het artistiek ambacht E-2560/03

Maurizio Turco Herstructurering van het Berlaymont-gebouw E-2561/03

Maurizio Turco Zijn de schendingen door het Soedanese dictatoriale
regime wel verenigbaar met de overeenkomst die de
Europese Unie met Soedan heeft gesloten?

E-2562/03

Maurizio Turco Zijn de schendingen door het Soedanese dictatoriale
regime wel verenigbaar met de overeenkomst die de
Europese Unie met Soedan heeft gesloten?

E-2563/03

Mario Borghezio Schending door Poolse autoriteiten van de algemene
beginselen van het communautair recht

E-2564/03

Hiltrud Breyer Hormoon- en antibioticaresiduen en ftalaten in het
drinkwater

E-2565/03

Markus Ferber EU-subsidie voor bouwproject van Italiaans bedrijf E-2566/03

David Bowe Vloeibaar acrylmonomeer methylmethacrylaat (MMA) E-2567/03

Christopher Huhne EG-Comité voor rijbewijzen E-2568/03

Christopher Huhne Rijden met bifocale lenzen E-2569/03

Maurizio Turco Kerkbelasting die door de Bondsrepubliek Duitsland
wordt geheven op werkloosheidsuitkeringen voor
werkzoekenden die niet bij een kerkgenootschap zijn
aangesloten

E-2570/03

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Azerbeidzjan E-2571/03

Maurizio Turco Schendingen van de godsdienstvrijheid van leden van de
pinkstergemeente, baptisten, katholieken, orthodoxen en
getuigen van Jehova in Georgië

E-2572/03
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Maurizio Turco Schendingen van de verplichtingen uit hoofde van de
OVSE ten aanzien van de vrijheid van gedachte, geweten
en godsdienst door Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland,
Georgië, Kazakstan, Rusland, Turkmenistan en
Oezbekistan

E-2573/03

Margrietus van den Berg Schending internationale richtlijnen door Nederlands
bedrijf in DRC

E-2574/03

Philip Claeys Vestiging van nieuwe ambtenaren in en rond Brussel E-2575/03

Philip Claeys "Enlargement Weekly" enkel in het Engels E-2576/03

Erik Meijer Tegenwerking bij toevoeging van glucose en koolstof aan
drijfmest ter bescherming van agrarische bodems tegen
verontreiniging en ammoniakuitstoot

E-2577/03

Erik Meijer Het door automobilisten in een buurstaat binnen de EU
behalen van een rijbewijs ter vervanging van een na een
verkeersovertreding ingetrokken rijbewijs

E-2578/03

Erik Meijer Beslaglegging op eurobiljetten en beroving van gezinnen
van Turkse herkomst uit EU-lidstaten tijdens hun
jaarlijkse doorreis door Bulgarije

E-2579/03

Erik Meijer De verwachting van een toenemende productie van valse
eurobiljetten in dunbevolkte landen waar de euro
belangrijk wordt als parallelmunteenheid

E-2580/03

Erik Meijer Gang van zaken met klokkenluider Europese Rekenkamer
1: advies en samenstelling disciplinair comité en het
veelal zwijgen van de ambtelijke top

E-2581/03

Erik Meijer Gang van zaken met klokkenkluider Europese
Rekenkamer 2: complicaties bij beoordeling door
gelijktijdige noodzaak tot onderzoek naar superieuren

E-2582/03

Graham Watson Statuut van de Europese scholen E-2583/03

Graham Watson Invoer van timmerhout uit Indonesië E-2584/03

Konstantinos Hatzidakis Belastingheffing op Low Proofs E-2585/03

Maurizio Turco Nieuwe cijfers over restituties bij de export van
landbouwproducten uit lidstaten naar Vaticaanstad

E-2586/03

Marco Pannella Executie van Faramaz Mohammadi, 19 jaar oud, actief in
de studentenbeweging aan de Universiteit van Tabriz in
Iran

E-2587/03

Marco Pannella Executie van Faramaz Mohammadi, 19 jaar oud, actief in
de studentenbeweging aan de Universiteit van Tabriz in
Iran

E-2588/03
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Philip Claeys Nieuwe verantwoordelijkheden voor commissaris
Verheugen

E-2589/03

Claude Moraes Situatie in Liberia P-2590/03

Roberta Angelilli Noodtoestand als gevolg van de droogte in de regio Lazio P-2591/03

Gerhard Schmid Bekeuring voor het ontbreken van een
nationaliteitskenteken op motorvoertuigen in de
Tsjechische Republiek

E-2592/03

Graham Watson Vervolging van christenen in Pakistan E-2593/03

Claude Moraes Vervolging van christenen E-2594/03

Theresa Villiers De omstandigheden in de Londense ondergrondse E-2595/03

Theresa Villiers De omstandigheden in de Londense ondergrondse E-2596/03

Roberta Angelilli Natuurramp in Italië E-2597/03

Roberta Angelilli Mogelijkheden voor steunverlening aan kuuroorden E-2598/03

Camilo Nogueira Román Stand van de werkzaamheden voor de aanleg van het
voetbalveld van het Altamira-college, als

E-2599/03

Maurizio Turco Werkzaamheden van de adviesgroep op hoog niveau
"Interculturele dialoog in het Middellandse-Zeegebied" en
van de groep "Culturele en spirituele dimensie van
Europa"

P-2600/03

Roberta Angelilli Herstel van de oude binnenstad van Rieti E-2601/03

Claude Moraes Vooruitgang in de lidstaten bij het omzetten van richtlijn
2000/78/EG over leeftijdsdiscriminatie

P-2602/03

Olivier Dupuis Mogelijke uitwijzing uit Frankrijk naar de Russische
Federatie van een vooraanstaande Tsjetsjeen

E-2603/03

Alexandros Alavanos Bescherming van de opgravingen in het antieke Salamina
op Cyprus

E-2604/03

Elizabeth Lynne Erkenning van kwalificaties van taaldocenten E-2605/03
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VRAGENUUR(B5-0098/03) 1 en 2 juli 2003

25 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Alexandros ALAVANOS Verbod op reizen Palestina-Europa Europese burgers H-0351/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Zelfmoordaanslagen in Casablanca tegen Europese doelen H-0352/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De EU en de terroristische aanslag in Marokko met 41
dodelijke slachtoffers

H-0355/03

Sarah LUDFORD Vaststelling van daderprofielen van terroristen H-0354/03

Patricia McKENNA Onwettige bezetting van Irak H-0361/03

John McCARTIN Mensenrechten in Rusland H-0363/03

Malcolm HARBOUR Stempelen van voorwerpen van edelmetaal H-0372/03

Lennart SACRÉDEUS Verslag over vrijheid van geloof en godsdienst in de wereld H-0377/03

Bernd POSSELT Kloonverbod H-0379/03

Linda McAVAN Mensenrechtenactivisten in Indonesië H-0381/03

María IZQUIERDO ROJO Oorlogsslachtoffers Irak H-0308/03/
rev.1

Seán Ó NEACHTAIN Doelstelling-1 regio's en Structuur- en Cohesiefondsen H-0384/03

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Christos ZACHARAKIS Schending van de internationale rechtsregels door Turkije en
het risico van een ernstig ongeval met een passagiersvliegtuig
in het Griekse luchtruim

H-0389/03

Carlos LAGE Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en
stabiliteitsprincipe

H-0393/03

Proinsias DE ROSSA EU-steun aan het Internationaal Programma voor afschaffing
van kinderarbeid van de IAO

H-0405/03
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De stand van de associatie tussen Mercosul en de Europese
Unie gezien de nieuwe politieke situatie in Brazilië en
Argentinië. De economische betrekkingen met beide landen

H-0356/03

Bernd POSSELT Handel met het zuiden van Afrika H-0380/03

Glenys KINNOCK WTO - TRIPS H-0392/03

Juan BAYONA de
PEROGORDO

Oneerlijke concurrentie van invoer uit China H-0399/03

De Heer BOLKESTEIN

Lennart SACRÉDEUS Belastinggeld van een lidstaat voor abortussen bij burgers uit
andere EU-landen

H-0376/03

Antonios TRAKATELLIS Toewijzing van overheidsopdrachten aan de hand van een
mathematische formule: vervalsing van de
mededingingsregels

H-0398/03

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Beginsel van billijke compensatie H-0402/03

 De Heer BYRNE

Patricia McKENNA Rapid Alert Notifications H-0362/03

John PURVIS Kosten-batenanalyse van de identificatie en registratie van
schapen en geiten

H-0369/03

María IZQUIERDO ROJO Een onverantwoordelijke stijging van het aantal gevallen van
"gekke koeien"-ziekte in Spanje

H-0378/03

_____________
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OVERZICHT VRAGENUUR
JULI 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 29 12 17 7 0 0 0 de heer FRATTINI

Commissie 49 13 34 5 0 1 1
de heer FISCHLER
de heer NIELSON
de heer LAMY
de heer BOLKESTEIN
de heer BYRNE

Totaal 78 25 51 12 0 1 1
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 21

7/2003 331.591 Catherine GUY-QUINT, Colette
FLESCH, Freddy BLAK, Brian
SIMPSON enTerence WYNN

Discriminatie van een minderheidssport 14.04.2003 14.07.2003 146

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

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

12.05.2003 12.08.2003 98

                                                     
1 Situatie op 03.07.2003
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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 138

10/2003 333.582 Richard CORBETT Artikel 289 van het EG-Verdrag en artikel 189 van het
EGA-Verdrag

06.06.2003 06.09.2003 51

11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ en Marie-
France STIRBOIS

Wijziging van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van
2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

12.06.2003 12.09.2003 8

12/2003 333.585 José RIBEIRO E CASTRO, Ole
KRARUP, Per GAHRTON, Martin
CALLANAN en Patricia McKENNA

De volgende IGC en de noodzaak om in de Europese
Unie de democratie te eerbiedigen

16.06.2003 16.09.2003 10

13/2003 333.618 Jonathan EVANS, John BOWIS,
Christopher HEATON-HARRIS,
Philip BRADBOURN en Neil
PARISH

De zetel van het Europees Parlement in Straatsburg 18.06.2003 18.09.2003 46

14/2003 333.620 Marco CAPPATO, Paulo CASACA,
Carlo FATUZZO, Ulla SANDBÆK en
Michiel van HULTEN

Een democratisch en vrij Iran 13.06.2003 13.09.2003 17

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Institution du parc naturel de Lampedusa et la création
de centres d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile
au-delà des frontières de l'Union européenne

30.06.2003 30.09.2003 7
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Immigratie: oprichting netwerk
immigratieverbindingsfunctionarissen,
initiatief Griekenland

AFET (A) 08.07.03 C5-0260/03

BROK
(PPE-DE)

Voornaamste aspecten en fundamentele
keuzen van het GBVB en hun financiële
gevolgen voor de EG-begroting

AFET (P) 08.07.03

PSE-Fraktie Jaarverslag over de mensenrechten in de
wereld in 2002 en het beleid van de Unie
terzake

AFET (P) 08.07.03

PPE-DE-Fraktie Externe betrekkingen: organisaties ter
bevordering van wederzijds begrip,
actieprogramma 2004-2006

AFET (P) 08.07.03 C5-0350/03

PSE-Fraktie Stabiliteitspact Zuid-Oosteuropa:
rechtskader financiële steun, MINUK en
OHR,(wijz. verord. (EG) 1080/2000)

AFET (P) 08.07.03 C5-0325/03

BÖGE
(PPE-DE)

Het initiatief 'Nieuwe buren' en 'Wider
Europe'

BUDG (A) 10.07.03 C5-0110/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Externe betrekkingen: organisaties ter
bevordering van wederzijds begrip,
actieprogramma 2004-2006

BUDG (A) 10.07.03 C5-0350/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Jongeren in Europa: steun voor niet-
gouvernementele organisaties,
actieprogramma

BUDG (A) 10.07.03 C5-0257/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Onderwijs en opleiding: steun voor op
Europees niveau actieve organisaties,
actieprogramma

BUDG (A) 10.07.03 C5-0255/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Actief Europees burgerschap (civic
participation): bevordering,
actieprogramma

BUDG (A) 10.07.03 C5-0321/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Gelijkheid mannen en vrouwen: steun
voor op Europees niveau actieve
organisaties, actieprogramma

BUDG (A) 10.07.03 C5-0261/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Cultuur: steun voor op Europees niveau
actieve organisaties, actieprogramma

BUDG (A) 10.07.03 C5-0262/03

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Asiel en migratie: programma voor
technische en financiële bijstand aan
derde landen

BUDG (A) 10.07.03 C5-0267/03

WYNN
(PSE)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

BUDG (A) 10.07.03 C5-0340/03

HAUG
(PSE)

Eigen middelen: aanpassing financiële
regelingen (wijz. verord. 1150/2000/EG)

BUDG (P) 10.07.03 C5-0326/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Actief Europees burgerschap (civic
participation): bevordering,
actieprogramma

CULT (A) 08.07.03 C5-0321/03

IIVARI
(PSE)

Cultuur: steun voor op Europees niveau
actieve organisaties, actieprogramma

CULT (P) 08.07.03 C5-0262/03

PACK
(PPE-DE)

Onderwijs en opleiding: steun voor op
Europees niveau actieve organisaties,
actieprogramma

CULT (P) 08.07.03 C5-0255/03

PRETS
(PSE)

Jongeren in Europa: steun voor niet-
gouvernementele organisaties,
actieprogramma

CULT (P) 08.07.03 C5-0257/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

DEVE (A) 01.07.03 C5-0340/03

SAUQUILLO
PEREZ DEL
ARCO
(PSE)

Asiel en migratie: programma voor
technische en financiële bijstand aan
derde landen

DEVE (A) 09.07.03 C5-0267/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

ECON (A) 02.07.03 C5-0340/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BLOKLAND
(EDD)

Belasting toegevoegde waarde BTW:
afwijkende maatregelen,
uitvoeringsbevoegdheden (wijz. richtl.
77/388/EEG)

ECON (P) 02.07.03 C5-0281/03

FLAUTRE
(VERTS/ALE)

Diensten van algemeen belang.
Groenboek

EMPL (A) 02.07.03 C5-0376/03

PSE-Fraktie Interne markt: strategie, prioriteiten
2003-2006. Mededeling

EMPL (A) 02.07.03 C5-0379/03

PPE-DE-Fraktie Comité sociale bescherming EMPL (P) 02.07.03 C5-0317/03

JACKSON
(PPE-DE)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

ENVI (A) 08.07.03 C5-0340/03

MUSSA
(UEN)

Volksgezondheid: kankerscreening,
aanbevelingen aan de lidstaten

ENVI (P) 08.07.03 C5-0322/03

DYBKJÆR
(ELDR)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

FEMM (A) 09.07.03 C5-0340/03

GRÖNER
(PSE)

Begroting 2004: Overige afdelingen FEMM (A) 10.07.03

ELDR-Fraktie Immigratie en werkgelegenheid:
integratie van immigranten. Mededeling

FEMM (A) 10.07.03 C5-0382/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Gerechtelijke samenwerking: ouderlijke
verantwoordelijkheid en de bescherming
van kinderen, Verdrag van Den Haag
1996

FEMM (A) 10.07.03 C5-0302/03

PSE-Fraktie Comité sociale bescherming FEMM (A) 10.07.03 C5-0317/03

PPE-DE-Fraktie Gelijkheid mannen en vrouwen: steun
voor op Europees niveau actieve
organisaties, actieprogramma

FEMM (P) 10.07.03 C5-0261/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Verbetering van het wetenschappelijk en
technisch advies ten behoeve van het
communautaire visserijbeheer

ITRE (A) 10.07.03 C5-0241/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PPE-DE-Fraktie Afvalstoffen: kwantitatieve en
kwalitatieve preventie en recycling.
Mededeling

ITRE (A) 10.07.03 C5-0385/03

PPE-DE-Fraktie Mijnbouwindustrie: afvalverwerking ITRE (A) 10.07.03 C5-0256/03

PSE-Fraktie Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

ITRE (A) 10.07.03 C5-0340/03

READ
(PSE)

Trans-Europese telematicanetwerken:
IDABC-programma, levering aan
overheidsdiensten, ondernemingen en
burgers

ITRE (P) 10.07.03 C5-0310/03

GARGANI
(PPE-DE)

Ontwerp van interinstitutionele
overeenkomst "Naar een betere
wetgeving"

JURI (A) 07.07.03

GEBHARDT
(PSE)

Gerechtelijke samenwerking: ouderlijke
verantwoordelijkheid en de bescherming
van kinderen, Verdrag van Den Haag
1996

JURI (A) 07.07.03 C5-0302/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Socialezekerheidsregelingen van
toepassing op werknemers en hun
gezinsleden

JURI (A) 07.07.03 C5-0290/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Europese governance: een krachtige
cultuur van raadpleging en dialoog in de
Unie

JURI (A) 07.07.03 C5-0200/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Europese governance: kader voor
Europese regelgevende agentschappen

JURI (A) 07.07.03 C5-0203/03

FERRI
(PPE-DE)

Verdrag van Athene - vervoer van
passagiers

JURI (P) 07.07.03 C5-0356/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Uitbreiding: landen die toetreden tot de
Unie per 1 mei 2004, aanwerving van
ambtenaren

JURI (P) 07.07.03 C5-0287/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek om verdediging van de
immuniteit van de heer Cappato

JURI (P) 07.07.03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GARGANI
(PPE-DE)

Gezondheid op het werk: bescherming
van werknemers tegen
kankerverwekkende stoffen (richtl.
89/391/EEG). Codificatie

JURI (P) 08.07.03 C5-0053/99

ELDR-Fraktie Cohesiefonds (gecodificeerde versie) JURI (P) 07.07.03 C5-0291/03

OREJA
(PPE-DE)

Zeevervoer: veiligheid van schepen en
haveninstallaties

LIBE (A) 09.07.03 C5-0218/03

PACIOTTI
(PSE)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

LIBE (A) 09.07.03 C5-0340/03

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Onderwijs en opleiding: steun voor op
Europees niveau actieve organisaties,
actieprogramma

LIBE (A) 09.07.03 C5-0255/03

DEPREZ
(PPE-DE)

Vrij verkeer van personen:
minimumaanduidingen op borden aan
grensovergangen buitengrenzen. Initiatief
Griekenland

LIBE (P) 09.07.03 C5-0253/03

HERMANGE
(PPE-DE)

Gerechtelijke samenwerking: ouderlijke
verantwoordelijkheid en de bescherming
van kinderen, Verdrag van Den Haag
1996

LIBE (P) 09.07.03 C5-0302/03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Drugsbestrijding: bestrijding door de
douane van illegale handel op zee

LIBE (P) 09.07.03 C5-0249/03

ROURE
(PSE)

Immigratie: oprichting netwerk
immigratieverbindingsfunctionarissen,
initiatief Griekenland

LIBE (P) 09.07.03 C5-0260/03

SOUCHET
(NI)

Herstelmaatregelen noordelijk
heekbestand

PECH (P) 09.07.03 C5-0314/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Visserijbeheer: controlemaatregelen in
het gebied dat onder het Verdrag
multilaterale samenwerking
Noordoostelijk deel A

PECH (P) 09.07.03 C5-0284/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GEMELLI
(PPE-DE)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

PETI (A) 09.07.03 C5-0340/03

van DAM
(EDD)

Ontwerpverdrag tot invoering van de
Europese grondwet en het advies van het
EP over de samenroeping van de IGC

RETT (A) 08.07.03 C5-0340/03

PEX
(PPE-DE)

Preventie verontreiniging vanaf schepen
en invoering strafrechtelijke sancties voor
milieumisdrijven

RETT (P) 07.07.03 C5-0076/03

CAVERI
(ELDR)

Snelheidsbegrenzers of soortgelijke
begrenzingssytemen voor
motorvoertuigen (wijziging richtlijn
92/24/EEG)

RETT (P) 08.07.03 C5-0272/03

CAVERI
(ELDR)

Veiligheidsgordels en
bevestigingssystemen van
motorvoertuigen

RETT (P) 08.07.03 C5-0282/03

CAVERI
(ELDR)

Zitplaatsen en hoofdsteunen in
motorvoertuigen

RETT (P) 08.07.03 C5-0283/03

CAVERI
(ELDR)

Bevestigingspunten voor
veiligheidsgordels

RETT (P) 08.07.03 C5-0286/03
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie
- Alarmsysteem nr. 3/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 541
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie
- Alarmsysteem nr. 4/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 542
def.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Mogelijk
misbruik van handelsmerkrechten in de EU in verband met
communautaire uitputting van rechten

JURI SEC (03) 575
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en
het Europees Economisch en Sociaal Comité over de
tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/84/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de
rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit,
voorwaardelijke toegang

CULT
ECON
JURI

COM (03) 198
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: over de aanwijzing van
de culturele hoofdstad van Europa voor 2006

CULT COM (03) 210
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Stand van zaken bij de
onderhandelingen over het internationale ITER-project voor
onderzoek op het gebied van kernfusie-energie

ENVI
ITRE

COM (03) 215
def.

Scorebord voor staatssteun - Editie voorjaar 2003 ITRE
ECON

COM (03) 225
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 814/2000 van de
Raad betreffende voorlichtingsacties op het gebied van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid

CULT
AGRI

COM (03) 235
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Verbetering van de tenuitvoerlegging van de nieuwe-
aanpakrichtlijnen

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 240
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan de begrotingsautoriteit over de stand
van de algemene-begrotingsgaranties op 30 juni 2002

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 249
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
over de tenuitvoerleggin van communautaire wetgeving, Richtlijn
75/442/EEG betreffende afvalstoffen, Richtlijn 91/689/EEG
betreffende gevaarlijke afvalstoffen, Richtlijn 75/439/EEG
betreffende afgewerkte olie, Richtlijn

ITRE
ENVI

COM (03) 250
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
(FLEGT) - Voorstel voor een EU-Actieplan

DEVE
ENVI
ITRE

COM (03) 251
def.

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
van een Overeenkomst over een multilateraal nucleair
milieuprogramma in de Russische Federatie en het Protocol inzake
vorderingen, rechtsvervolging en schadeloosstelling en voorstel voor
een besluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door
de Commissie van een Overeenkomst over een multilateraal nucleair
milieuprogramma in de Russische Federatie en het Protocol inzake
vorderingen, rechtsvervolging en schadeloosstel

COM (03) 255
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad vereist krachtens het
gemeenschappelijk optreden inzake nieuwe synthetische drugs
(97/396/JBZ), over TMA-2 vereist krachtens het gemeenschappelijk
optreden inzake nieuwe synthetische drugs (97/396/JBZ), over 2C-I
vereist krachtens het gemeenschappelijk optreden inzake nieuwe
synthetische drugs (97/396/JBZ), over 2C-T-2 vereist krachtens het
gemeenschappelijk optreden inzake nieuwe synthetische drugs
(97/396/JBZ), over 2C-T-7

LIBE COM (03) 258
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en de Europese Centrale Bank: De toepassing op financiële diensten
van artikel 3, leden 4 tot en met 6, van de richtlijn inzake
elektronische handel

CULT
JURI

COM (03) 259
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's De
sociale dimensie van de strategie van Lissabon versterken: de open
coördinatie stroomlijnen op het gebied van de sociale bescherming

ECON
ENVI
EMPL

COM (03) 261
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de ontwikkeling van energiebeleid voor de
uitgebreide Europese Unie, haar buurlanden en partnerlanden

AFET
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 262
def.

 Medeling van de Commissie over de betrekkingen EU-Canada ITRE
AFET

COM (03) 266
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal  Comité en het Comité van de Regio's:
Naar een wereldwijd partnerschap in de informatiemaatschappij: EU-
standpunten voor de Wereldtop over de informatiemaatschappij van
de Verenigde Naties (WSIS)

CULT
ITRE

COM (03) 271
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Voorstel voor basisbesluiten voor de subsidies die
momenteel vallen onder de administratieve autonomie van de
Commissie (deel A van de begroting) of de uitoefening van haar
institutionele prerogatieven: algemene inleiding

AFCO
AFET
CONT
DEVE
ITRE
LIBE

FEMM
CULT
BUDG

COM (03) 274
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: de westelijke Balkan en Europese integratie

ITRE
AFET

COM (03) 285
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad
en het Europees Economisch en Sociaal Comité: de Europese
Stichting voor Opleiding

BUDG
EMPL

COM (03) 287
def.

Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de
ondertekening  van een Overeenkomst over een multilateraal nucleair
milieuprogramma in de Russiche Federatie en het Protocol inzake
vorderingen, rechtsvervolging en schadeloosstelling en gewijzigd
voorstel voor een besluit van de Raad  houdende goedkeuring van de
sluiting door de Commissie namens de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie van een Overeenkomst over een multilateraal nucleair
milieuprogramma in de Russische Federatie en het Protocol inzake
vorderingen, rechtsvervolging en schadeloosstelling

ENVI
ITRE

COM (03) 289
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de
vorderingen op het gebied van de  totstandbrenging van een ruimte
van "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de Europese Unie
(Eerste Halfjaar van 2003)

JURI
LIBE

COM (03) 291
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Een nieuwe impuls voor EU-maatregelen inzake
mensenrechten en democratisering met mediterrane partners -
Strategische richtsnoeren

FEMM
AFET

COM (03) 294
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Geïntegreerd productbeleid  - Voortbouwen op een
milieugericht levenscyclusconcept

ITRE
ENVI

COM (03) 302
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Experiment met een verlaagd BTW-tarief voor bepaalde
arbeidsintensieve diensten

EMPL
ECON

COM (03) 309
def.

Mededeling van de Commissie: Europees actieprogramma voor
verkeersveiligheid - Terugdringing van het aantal
verkeersslachtoffers  in de Europese Unie met de helft in de periode
tot 2010:  een gedeelde verantwoordelijkheid

ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (03) 311
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees
Parlement, aan het Europees economisch en sociaal Comité en aan
het Comité van de Regio's Tussentijdse evaluatie van de agenda voor
het sociaal beleid

FEMM
EMPL

COM (03) 312
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de veiligheid van consumentendiensten

ECON
ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 313
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Mogelijkheden om de economische ontwikkeling van het
noorderlijk deel van Cyprus te bevorderen en dit gebied nader tot de
Unie te brengen

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 325
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie Algemeen verslag over de
pretoetredingssteun (Phare - Ispa - Sapard) in 2001

BUDG
ENVI
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 329
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de toepassing en de doeltreffendheid van de m.e.r.-richtlijn
(Richtlijn 85/337/EEG als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG) - Hoe
goed wordt de m.e.r.-richtlijn door de lidstaten in de praktijk
gebracht?

ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 334
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité: een Europese
strategie voor milieu en gezondheid

ITRE
ENVI

COM (03) 338
def.

Werkdocument van de Commissie: Tweede actieplan voor de
noordelijke dimensie, 2004-2006

TOUT
AFET

COM (03) 343
def.

Mededeling van de Commissie: Naleving van de regels van het
gemeenschappelijk visserijbeleid: "Werkprogramma en socrebord"

PECH COM (03) 344
def.

Verslag van de Commissie: Vierde verslag van de Commissie over de
werking van het systeem voor de controle van de traditionele eigen
middelen (2000-2002) (Artikel 18, lid 5, van Verordening [EG,
Euratom] nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000)

CONT
BUDG

COM (03) 345
def.

26e Jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de Veiligheid, de
hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats - 2001

ENVI
EMPL

COM (03) 346
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Op weg naar duurzame productie - Vorderingen bij de
tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

ITRE
ENVI

COM (03) 354
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Verslag over de situatie in de Portugese landbouw

AGRI COM (03) 359
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de ontwikkeling van een euro-mediterraan
vervoersnetwerk

AFET
ITRE
RETT

COM (03) 376
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

63/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het besluit
van de nationale veiligheidsraad van de Afghaanse overgangsregering

om alle douaneontvangsten aan de centrale regering over te maken
Brussel,  3 juni 2003

De Europese Unie is ingenomen met het besluit van de nationale veiligheidsraad van de Afghaanse
overgangsregering van dinsdag 20 mei, om alle gouverneurs te verzoeken alle douaneontvangsten aan de
centrale regering over te maken en ervoor te zorgen dat al hun activiteiten in overeenstemming zijn met de
wetgeving en het beleid van de centrale regering.

De Unie is van oordeel dat deze eisen in overeenstemming zijn met de geest van het akkoord van Bonn en
een cruciale rol kunnen spelen bij de wederopbouw van de Afghaanse natie en bij de consolidering van de
financiële middelen en van het politieke gezag van de centrale regering in het gehele land. De Unie feliciteert
president Karzai met dit initiatief en waardeert het verantwoordelijkheidsgevoel van de Afghaanse politieke
leiders die dit initiatief hebben ondersteund.

De Europese Unie steunt ten volle de Afghaanse overgangsregering bij de volgende stappen die zij zal
moeten nemen om te zorgen voor een spoedige en volledige uitvoering van dit besluit. Zij steunt met name
de Afghaanse overgangsregering in haar legitiem optreden dat erop gericht is de inning van de nationale
douaneontvangsten volledig te controleren.

De Unie dringt er bij alle actoren op aan dit besluit na te leven, opdat de wederopbouw van de natie vlot kan
worden voortgezet.

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

________________________

64/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

voorafgaand aan de algemene staking in Zimbabwe
Brussel, 3 juni 2003

De Europese Unie heeft de situatie in Zimbabwe voortdurend gevolgd en heeft haar verontrusting
uitgesproken over de vastgestelde negatieve evolutie op het gebied van democratie en mensenrechten in het
land.

De EU neemt er nota van dat de leider van de Beweging voor Democratische Verandering (MDC), de heer
Morgan Tsvangirai, heeft opgeroepen tot een algemene staking van vijf dagen en tot vreedzame
protestmarsen in het hele land.

De EU is zoals steeds voorstander van de dialoog en dringt er bij regering en oppositie op aan, deze bij
uitstek democratische aanpak te volgen.
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De EU spoort de MDC en de civiele samenleving dan ook aan erop toe te zien dat de betogingen inderdaad
vreedzaam verlopen. Tevens verzoekt zij de regering van Zimbabwe zich van iedere vorm van geweld te
onthouden en het recht van de burgers om te betogen en hun mening vreedzaam te uiten, te eerbiedigen. In
geen geval mag opnieuw buitensporig geweld worden aangewend, zoals tijdens de algemene staking van 18
en 19 maart.

Derhalve spoort de EU de politieke partijen opnieuw aan tot een hervatting van de dialoog en bevestigt zij
nogmaals haar gehechtheid aan de mensenrechten en aan de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en
van vergadering in Zimbabwe.

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

_______________

65/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Cuba
Brussel, 5 juni 2003

Naar aanleiding van de onlangs door de Cubaanse autoriteiten genomen betreurenswaardige maatregelen
waarbij niet alleen de fundamentele vrijheden in Cuba worden geschonden, maar de burgers ook het ultieme
recht van de mens, namelijk het recht op leven wordt ontnomen, betreurt de EU het dat de Cubaanse
autoriteiten het de facto moratorium op de doodstraf hebben verbroken en deelt zij de internationale
gemeenschap mee dat zij op 5 juni de onderstaande demarche aan de Cubaanse autoriteiten heeft doen
toekomen:

"De EU is uiterst ongerust over de aanhoudende flagrante schendingen van de mensenrechten en van de
fundamentele vrijheden van leden van de Cubaanse oppositie en van onafhankelijke journalisten die van hun
vrijheid worden beroofd omdat zij hun mening vrijelijk hebben geuit en roept de Cubaanse autoriteiten
opnieuw op om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten.

In afwachting van een positief antwoord van de Cubaanse autoriteiten doet de EU, ongerust over het
toenemend aantal berichten volgens welke gevangenen met ernstige gezondheidsproblemen in slechte
omstandigheden gedetineerd zijn, met klem een beroep op de Cubaanse autoriteiten om ervoor te zorgen dat
de gevangenen in de tussentijd niet zinloos lijden en aan onmenselijke behandelingen worden blootgesteld.".

Voorts heeft de EU ten aanzien van de huidige situatie in Cuba met eenparigheid van stemmen besloten:
- de bilaterale regeringsbezoeken op hoog niveau te beperken;
- de omvang van de deelname van de lidstaten aan culturele evenementen te beperken;
- Cubaanse dissidenten uit te nodigen voor de vieringen van nationale feestdagen;
- het gemeenschappelijk standpunt van de EU opnieuw te bezien.

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

________________________
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66/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Venezuela

Brussel, 5 juni 2003

De Europese Unie feliciteert de Venezolaanse regering en oppositie met de ondertekening van een politiek
akkoord op 29 mei. De EU erkent tevens de onschatbare rol die de secretaris-generaal van de Organisatie van
Amerikaanse Staten, het Carter Centre en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties hebben
gespeeld bij de bevordering van een bemiddelingsproces tussen de vertegenwoordigers van de regering en
van de oppositie in de afgelopen zeven maanden. De EU doet een beroep op alle partijen om onverwijld een
begin te maken met de noodzakelijke follow-up, bijvoorbeeld de wederinstelling van de kiesraad, de
bijwerking van het kiesregister en andere in het akkoord genoemde voorbereidingen. De EU is bereid om tot
de uitvoering van het akkoord bij te dragen en technische bijstand te bieden voor de voorbereiding van welke
vorm van volksraadpleging dan ook.

De Europese Unie hoopt dat dit recente akkoord een belangrijke stap en een solide basis zal vormen voor de
oplossing van de politieke crisis in Venezuela binnen het kader van de grondwet, de rechtsstaat en de
democratische beginselen.

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

________________________

67/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de uitzetting
van 18 Tibetaanse asielzoekers uit Nepal naar China

Brussel, 13 juni 2003

De EU is uitermate bezorgd over de recente beslissing van de Nepalese regering tot uitzetting van  18
Tibetaanse asielzoekers uit Kathmandu naar China. Deze beslissing tot uitzetting, die een groep van
asielzoekers betreft waartoe het HCR, ondanks de acht minderjarigen die er deel van uitmaken,  de toegang
is geweigerd, is een flagrante schending van de humanitaire beginselen en druist in tegen het internationale
recht.

De EU betreurt dat de Nepalese regering geen aandacht heeft besteed aan het herhaaldelijk aandringen van
de EU-missies in Kathmandu om de asielzoekers vrij te laten en hen in overeenstemming met de door de
HRC vastgestelde praktijk en in samenwerking met de organisatie te behandelen, alsook dat de regering niet
de minste toelichting of verantwoording heeft gegeven bij de strenge maatregelen die nu ten aanzien van
deze mensen zijn genomen.
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De eerbiediging van de internationale normen en de mensenrechten is een van de fundamenten waarop de
samenwerking tussen de EU en Nepal berust; dit geldt voor alle partners waar de EU op het gebied van
ontwikkeling mee samenwerkt.

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

________________________

68/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Liberia
Brussel, 13 juni 2003

De Europese Unie spreekt haar grote ongerustheid uit over de recente uitbreiding van de gevechten en het
geweld in Liberia en het toegenomen lijden van de Liberiaanse bevolking. De Europese Unie doet een
beroep op alle strijdende partijen om alle vijandelijkheden onmiddellijk te staken, het internationaal
humanitair recht te eerbiedigen, ervoor te zorgen dat humanitaire initiatieven bescherming genieten en
toegang te verlenen tot het door hen gecontroleerde gebied voor humanitaire werkers.

De Europese Unie veroordeelt alle pogingen van gewapende rebellengroeperingen om de macht in Liberia
met geweld over te nemen. Tevens roept zij alle strijdende partijen op om de vijandelijkheden onmiddellijk
te staken en een oplossing op basis van onderhandelingen voor de Liberiaanse crisis te zoeken. De EU
herinnert de aangrenzende staten aan hun verplichtingen uit hoofde van Resolutie 1478 (2003) van de VN-
Veiligheidsraad.

De Europese Unie staat volledig achter de vredesbesprekingen die momenteel in Ghana onder auspiciën van
ECOWAS en overeenkomstig de conclusies van de internationale contactgroep inzake Liberia worden
gehouden. De Europese Unie dringt er bij alle Liberiaanse belanghebbenden op aan om van deze
gelegenheid voor vrede, verzoening en democratische hervorming in Liberia gebruik te maken. De Europese
Unie blijft bij haar toezegging om ondersteuning te verlenen voor een alomvattend kader voor vrede als
resultaat van deze dialoog, ook via de speciale vertegenwoordiger van het voorzitterschap voor de landen
van de Unie van de rivier Mano, de heer Hans Dahlgren.

De Europese Unie herhaalt haar krachtige steun voor het speciaal tribunaal van Sierra Leone in zijn cruciale
taak om de voornaamste plegers van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Sierra
Leone voor het gerecht te brengen. De Europese Unie is van oordeel dat de tenlastelegging tegen
Charles Taylor de lopende vredesinspanningen in Ghana niet mag belemmeren. De Europese Unie doet een
beroep op president Charles Taylor om met het speciaal tribunaal samen te werken.

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

________________________
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69/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Guinee-Bissau
Brussel, 18 juni 2003

De Europese Unie vindt het erg belangrijk dat de beginselen van democratie, rechtsstaat en goed bestuur
worden geëerbiedigd, aangezien zij deze essentieel acht voor de politieke en economische ontwikkeling van
Guinee-Bissau. De Europese Unie is ernstig verontrust over de toenemende destabilisering in het land, zowel
op politiek, maatschappelijk als economisch gebied.

Zij maakt zich tevens zorgen over de verzwakking van de rechtsstaat en van de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht, de afnemende scheiding tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht, de
schendingen van de vrijheid van meningsuiting en van de toegang tot informatie, alsook over het gebrek aan
transparantie en goed bestuur op begrotingsgebied. In dit verband hoopt de EU dat het niet-afkondigen van
de nieuwe grondwet een zaak is die zeer spoedig kan worden geregeld, zodat het land over een onbetwist
institutioneel en juridisch kader kan beschikken.

De EU is er tevens bezorgd over dat leden van de oppositie en de civiele maatschappij, voormalige ministers
en militair personeel zonder proces worden vastgehouden, en zij roept de autoriteiten van Guinee-Bissau op
de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht volledig te eerbiedigen. De EU hoopt op een
onmiddellijke oplossing voor het probleem van de verkiezingen voor het Hooggerechtshof. De EU is
hoopvol gestemd door de recente rechterlijke beslissing om het onafhankelijke radiostation, Radio
Bombolom, opnieuw te laten uitzenden en verzoekt de autoriteiten van Guinee-Bissau ervoor te zorgen dat
de onafhankelijke media ongestoord hun werk kunnen doen.

Het verontrust de EU dat Guinee-Bissau sinds november 2002 geen functionerende, door het volk verkozen
Nationale Assemblee meer heeft. In dit verband benadrukt de Europese Unie het belang van de voor 6 juli
2003 geplande parlementsverkiezingen. De Europese Unie roept de autoriteiten van Guinee-Bissau op alle
nodige maatregelen te treffen opdat de verkiezingen op een democratische manier en conform de
internationaal erkende wettelijke procedures kunnen worden georganiseerd. In dit opzicht herinnert de
Europese Unie eraan dat de volgende voorwaarden noodzakelijk worden geacht voor het houden van
democratische verkiezingen:

a)  eerbiediging van de grondwet, de kieswet en de internationale normen, en in het bijzonder van de
desbetreffende fundamentele rechten en vrijheden,
b)  vrijheid van kandidaten van politieke partijen of allianties om zich te organiseren, te vergaderen en hun
standpunten publiekelijk te verkondigen,
c)  toegang van alle kandidaten, politieke partijen of allianties tot de staatsmedia (radio, televisie en de pers),
alsook het waarborgen van een doeltreffende en grote persvrijheid, met inbegrip van de vrijheid om privé-
radiostations te bezitten,
d)geen misbruik van goederen en middelen van de overheid om bepaalde politieke partijen te bevoordelen,
e)geen bedreigingen, arrestaties en illegale behandeling van kandidaten, politieke partijen en leden van de
oppositiepartijen,
f)onpartijdigheid van de verkiezingsautoriteiten, en vooral van de autoriteiten die belast zijn met de
registratie van kiezers, kandidaten, politieke partijen en allianties.
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De Europese Unie roept de autoriteiten van Guinee-Bissau op zich voor deze beginselen te beijveren. Zij is
bereid om samen te werken met het oog op de uitvoering ervan en wil tegelijkertijd hulp bij de komende
parlementsverkiezingen in overweging nemen, mits bovengenoemde beginselen worden nageleefd.

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

_______________________

71/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

met betrekking tot een verklaring van de toetredende landen Cyprus, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië,

de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië, alsmede de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte inzake het

gemeenschappelijk standpunt van de EU betreffende het Internationaal Strafhof
Brussel ,   23 juni2003

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 2003/444/GBVB betreffende het Internationaal Strafhof zoals vastgesteld door de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen van 16 juni 2003 op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt
overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________

73/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende schendingen van het staakt-het-vuren-akkoord in Somalië

Brusssel, 23 juni 2003

De Europese Unie, die vastberaden haar financiële en politieke steun heeft verleend aan het vredesproces in
Somalië, is hoopvol gestemd door de vooruitgang op de verzoeningsconferentie van Mbagathi en erkent dat
de conferentie een cruciale fase ingegaan is waarin een nieuw overgangshandvest moet worden aangenomen
en een nieuw overgangsparlement en een nieuwe overgangsregering moeten worden verkozen.

De EU spreekt haar welgemeende erkentelijkheid uit voor de belangrijke rol die is vervuld door speciale
vertegenwoordiger B. Kiplagat en de regering van Kenia, die als gastheer is opgetreden voor de
vredesonderhandelingen in Nairobi en de besprekingen politiek heeft bevorderd.
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De EU spreekt andermaal haar steun uit voor het door de Intergovernmental Authority on Development
(IGAD) gesteunde vredesproces en zij dringt er bij alle politieke en militaire leiders, alsook bij de
traditionele en religieuze autoriteiten en de vertegenwoordigers van de civiele samenleving op aan, hun
inspanningen extra kracht bij te zetten, om te komen tot billijke en evenwichtige compromisoplossingen voor
de nog openstaande kwesties en, in deze slotfase van de conferentie, een veelomvattend vredesakkoord te
bereiken.

De EU doet een beroep op de politieke en militaire leiders die zich nog in Somalië bevinden, om zich zonder
verwijl bij de leiders in Mbagathi aan te sluiten.

De EU veroordeelt krachtig de herhaalde schendingen van de verklaring van 27 oktober 2002 betreffende het
staken der vijandelijkheden, met name de recente gevechten in Midden-Shebelle en in Mogadishu, en zij
roept op tot een onmiddellijk en blijvend staken van de vijandelijkheden. De EU verklaart opnieuw bereid te
zijn passende maatregelen te overwegen, waaronder intelligente sancties, tegen personen en groepen die het
vredesproces ondermijnen. De EU neemt nota van de inhoud van het recente verslag van de groep van VN-
deskundigen en roept alle landen op tot strikte naleving van het wapenembargo dat de VN tegen Somalië
heeft uitgevaardigd.

De EU verzoekt de ministers van de IGAD-frontlijnstaten werk te maken van hun belofte van grotere
betrokkenheid bij het houden van toezicht op en het steunen van de verzoeningsconferentie.

De EU is ingenomen met het verslag van de onderzoeksmissie die door de Afrikaanse Unie en de IGAD naar
Somalië is gezonden om na te gaan of de inzet van waarnemers van het staakt-het-vuren haalbaar is en of de
voorwaarden voor demobilisatie aanwezig zijn. De EU is volgaarne bereid, met de Afrikaanse Unie, de
IGAD en andere betrokken partijen en met name met de Verenigde Naties om de tafel te gaan zitten om
gedetailleerde voorstellen voor toezicht op het staakt-het-vuren, demobilisatie en reïntegratie van voormalige
strijders te bespreken.

Overeenkomstig de herhaaldelijk door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vastgestelde beginselen
en richtsnoeren, spreekt de EU opnieuw haar bereidheid uit, steun te verlenen aan een ruim en evenwichtig
vredesakkoord en aan instellingen waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn en die belast moeten
worden met de uitvoering van het vredesakkoord in de interimperiode, met name op het gebied van
demobilisatie, geleidelijke democratisering en verzoening.

De EU verzoekt alle betrokken partijen een actieve rol te spelen ter ondersteuning van dit proces, waarvan
het welslagen cruciaal is voor de stabiliteit van de gehele regio van de Hoorn van Afrika en in de strijd tegen
het terrorisme.

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

________________________
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74/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het akkoord tot afkondiging van een staakt-het-vuren in Liberia

Brussel, 23 juni 2003

De Europese Unie is ingenomen met de ondertekening op dinsdag 17 juni in Ghana van een akkoord over
een staakt-het-vuren tussen de Liberiaanse regering en vertegenwoordigers van de rebellengroeperingen
LURD en MODEL.

De EU dringt er bij de partijen op aan het akkoord volledig na te leven en op constructieve wijze samen te
werken met de bemiddelaar van de ECOWAS, de vertegenwoordigers van de Liberiaanse politieke partijen
en van de civiele maatschappij teneinde te komen tot een duurzaam vredesakkoord voor Liberia. De
Europese Unie bevestigt haar krachtige steun aan de inspanningen van de ECOWAS om een vreedzame
oplossing te vinden voor de Liberiaanse crisis, alsmede haar vastbeslotenheid om een alomvattend
vredesakkoord voor Liberia te ondersteunen.

De Europese Unie herinnert de ondertekenaars van het akkoord over het staakt-het-vuren eraan dat zij het
internationaal humanitair recht moeten naleven, ervoor moeten zorgen dat humanitaire acties bescherming
krijgen en het humanitair personeel toegang moeten verlenen tot het grondgebied dat zij controleren.

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

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING VAN 16 EN 17 JULI 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")

Gastsprekers tijdens de zitting van 16 en 17 juli 2003 waren de heer BUTIGLIONE,
Italiaans minister van Europese aangelegenheden, die sprak namens het fungerend voorzitterschap van de
Raad, en de heer GENRO, minister en hoofd van het bijzonder secretariaat van de Raad voor economische
en sociale ontwikkeling van de Federale Republiek Brazilië.
 

 1. INTERNE MARKT EN INDUSTRIEBELEID

•  Industriebeleid
 Rapporteur: SIMPSON (Diverse werkzaamheden - UK)
 

� Ref.: COM(2002) 714 def. � CESE 935/2003

� Kernpunten:

In de mededeling worden hoofdzakelijk, en op goede gronden, de perspectieven in verband met een aantal
relevante vraagstukken geschetst. Gedetailleerde toepassingskwesties komen niet aan de orde. Logischerwijs
moet de Commissie nu voortbouwen op de beleidsimplicaties van het document en pro-actief beleid
uitwerken ter ondersteuning van de industriële ontwikkeling. Het Comité is daarbij bereid om de Commissie
met zijn ervaring en adviezen te assisteren.

Het stemt tot bezorgdheid dat op een aantal gebieden onvoldoende oog bestaat voor de impact van de
uitbreiding.

http://www.cese.europa.eu
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De uitbreiding van de interne markt kan vooral worden belemmerd omdat de infrastructuur in veel nieuwe
lidstaten niet beantwoordt aan de normen in de rest van de EU. Daarom wordt aanbevolen, te bezien welke
de prioriteiten en financiële mechanismen zijn (met een vast te stellen bijdrage uit Gemeenschapsmiddelen)
om de belangrijkste onderdelen van de infrastructuur aldaar te moderniseren, de trans-Europese netwerken
inbegrepen.

De waarde van de Commissiemededeling is dat zij meer inzicht biedt in de krachten die van invloed zijn op
de ontwikkeling van de industrie in de Gemeenschap. De centrale boodschap, waarin het Comité zich kan
vinden, luidt dat de industrie zelf, ondernemingsverenigingen, alsook lokaal, regionaal, nationaal en
Europees bestuur gezamenlijk dienen in te zien dat het industrieel concurrentievermogen binnen een
duurzame context moet worden gehandhaafd en opgevoerd en dat zij daartoe de nodige maatregelen dienen
te nemen.

Het voorstel om alle EG-beleidsterreinen die de industrie raken voortdurend aan een monitoring te
onderwerpen, verdient bijval. Het Comité is ingenomen met deze positieve herijking van de beleidsvorming,
alsook met het voornemen om evaluatiemethoden op effectbeoordelingen te baseren.

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

•  Strategie voor de interne markt 2003-2006
Algemeen rapporteur: CASSIDY (werkgevers - UK)

 
� Ref.: COM(2003) 238 def. � CESE 932/2003

 
� Kernpunten:

Het Comité kan zich in de Commissiemededeling vinden en schaart zich achter de conclusies, maar vindt
wel dat een aantal belangrijke zaken niet zijn behandeld. De Commissie besteedt met name te weinig
aandacht aan het creëren van nieuwe banen. Weliswaar merkt zij in algemene termen op dat de interne markt
voor werkgelegenheid zal zorgen, maar zij komt in dit verband niet met bewijs.

Voorts rept de Commissie in haar mededeling praktisch met geen woord over de consument noch over de
vruchten die de interne markt hem/haar zou moeten opleveren.

Alléén zal de interne markt de problemen van de Europese arbeidsmarkt niet kunnen oplossen; hiervoor is
ook ander proactief beleid nodig.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Het Comité vindt dat arbeidsmarkten voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn: arbeidsplaatsen
verdwijnen door economische herstructureringen, de internationale arbeidsverdeling verandert, er is sprake
van technologische ontwikkeling, enz. Succesvol met veranderingen omgaan is een grote uitdaging voor de
Commissie en vooral de sociale partners.

De ontwikkeling van de interne markt is met de verdere ontwikkeling van de socialebeschermingsstelsels
verweven. Bij een discussie over de toekomstige vormgeving van deze stelsels mag echter niet alleen worden
gekeken naar de interne markt en begrotingskwesties; de stelsels moeten als een geheel worden gezien en de
doelstellingen ervan dienen in aanmerking te worden genomen.

De trage vooruitgang met het proces van Lissabon begint tot zorg te stemmen, maar ook daar schenkt de
Commissie geen aandacht aan.

De welvaart in de EU zal niet uitsluitend toenemen door de liberalisering van de markten en de stimulering
van concurrentie. Voor de succesvolle voltooiing van de interne markt is een flankerend, op groei en
werkgelegenheid gericht, macro-economisch beleid van wezenlijk belang.

Tot verbazing van het Comité, ten slotte, heeft de Commissie verzuimd als strategische prioriteit aan te
geven dat het vertrouwen van de burgers (consumenten en werknemers) moet worden herwonnen en dat deze
moet kunnen profiteren van de vooruitgang die met de voltooiing van de interne markt is geboekt.

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

2. EXTERNE BETREKKINGEN
•  De rol van het maatschappelijk middenveld in het Europese

ontwikkelingsbeleid
Rapporteur: FLORIO (werkgevers - IT)

− Ref.: Initiatiefadvies � CESE 933/2003

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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− Kernpunten:

In de op 26 april 2000 goedgekeurde Mededeling over "Het ontwikkelingsbeleid van de Europese
Gemeenschap"1 heeft de Commissie gewezen op de cruciale rol van de civiele samenleving en verklaarde
zij dat "toekomstig EG-beleid gericht zal zijn op de verdere consolidatie van de burgermaatschappij en de
verdere betrokkenheid van actoren uit de burgermaatschappij bij het communautair ontwikkelingsbeleid". In
de recente, op 7 november 2002 goedgekeurde Mededeling van de Commissie over de "Participatie van
niet-overheidsactoren in het EG-ontwikkelingsbeleid"2 wordt eveneens gewezen op het belang van een zo
breed mogelijke inbreng van alle maatschappelijke sectoren als een hoeksteen van het EG-
ontwikkelingsbeleid, waarmee tevens de democratische structuur van de maatschappij wordt onderstreept. 

Gezien de grote betrokkenheid en ervaring van het EESC op dit gebied, kan het Comité met een
initiatiefadvies over de rol van het maatschappelijk middenveld in het Europees ontwikkelingsbeleid een
belangrijke bijdrage leveren tot het denkproces dat momenteel over deze materie in de Unie gaande is.

De belangrijkste aanbevelingen van het advies luiden als volgt: 

•  op korte of middellange termijn moeten methoden en instrumenten voor de participatie van niet-
overheidsactoren in een gemeenschappelijke overeenkomst worden vastgelegd. Een en ander moet
uitmonden in een systeem om de dialoog te reguleren en te legitimeren.

•  Voor een vlotter verlopende dialoog en een grotere deelname van de niet-overheidsactoren is het zaak
dat er bredere en duidelijker selectiesystemen in kaart worden gebracht.

•  In het kader van het proces om het beleid te decentraliseren en de delegaties een grotere rol te geven
moeten mechanismen worden uitgewerkt die een daadwerkelijke uitwisseling met niet-
overheidsactoren uit derde landen mogelijk maken.

•  Er moeten specifieke opleidingsmaatregelen komen met het oog op de capaciteitsopbouw van niet-
overheidsactoren uit derde landen.

•  Het is van wezenlijk belang dat er een ononderbroken en wijdvertakte informatiestroom op gang
wordt gebracht en dat er maatregelen worden getroffen om deze informatie op brede schaal te
verspreiden.

•  Er moeten meer instrumenten voor corruptiebestrijding komen, hetgeen één van de
hoofdvoorwaarden zou moeten blijven voor verstrekking van financiële middelen. 

                                                     
1 COM(2000) 212 def.
2 COM(2002) 598
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•  Er moet een zowel kwalitatief als kwantitatief monitoringsysteem worden ingevoerd voor een
daadwerkelijke deelname van niet-overheidsactoren aan het proces van uitstippeling en evaluatie van
het ontwikkelingsbeleid in de landen die gebruik maken van Europese middelen.

•  Iinitiatieven van niet-overheidsactoren, zoals het forum voor verenigingen van ondernemers of de
vakbondscomités die vertegenwoordigd zijn in Euromed en EU-Mercosur of in andere nog op te
richten verenigingen, moeten de steun krijgen van de Commissie. 

•  Om te voorkomen dat het beleid van de EU en dat van de afzonderlijke lidstaten tegen elkaar indruist,
moet de EU het voortouw nemen om voor alle lidstaten gelijke randvoorwaarden vast te stellen.

•  De rol van vrouwen in samenwerkingsbeleid moet worden versterkt en hun rechten met betrekking
tot het ontwikkelingsproces mogen niet over het hoofd worden gezien.

•  Het zou ook zinvol zijn als de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Internationale
Arbeidsorganisatie en andere Europese instellingen zich sterk zouden maken voor een grotere inbreng
van de sociale partners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden.

•  Er moeten meer middelen rechtstreeks naar niet-overheidsactoren uit ontwikkelingslanden
gaan.

− Contactpersoon: mevr. Baizou
(Tel.: 00 32 2 546 98 45 - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

•  Betrekkingen EU-China

� Rapporteur: ETTY (werknemers - NL)
Co-rapporteur: DIMITRIADIS (werkgevers, EL)

�      Ref.: Initiatiefadvies � CESE 934/2003

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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� Kernpunten:

Volgens het EESC is een geslaagde overgang naar een markteconomie in China niet mogelijk zonder
drastische politieke hervormingen. In de toekomstige contacten tussen de EU en China, en ook in die
tussen het EESC en de Chinese Sociaal-Economische Raad, verdient dit vraagstuk bijzondere aandacht.

Het EESC is er sterk voorstander van dat de EU steun blijft verlenen voor de opleiding van personen in de
wetgevende en rechtsprekende macht die op de verschillende niveaus bij de tenuitvoerlegging van de
WTO-regels door China zijn betrokken.

Het EESC beveelt de Commissie aan, nauw samen te werken met de Kamer van Koophandel van de EU
in China, die uit de eerste hand informatie over de tenuitvoerlegging van de WTO-regels kan verschaffen.

De met de transitie gepaard gaande problemen kunnen alleen doeltreffend worden aangepakt als
maatschappelijke organisaties hierbij worden betrokken. De Commissie is zich ervan bewust dat ngo's
een wezenlijke rol kunnen spelen, maar heeft tot op heden helaas verzuimd voldoende aandacht te
besteden aan de rol van vrije en onafhankelijke economische en sociale belangengroepen.

Het EESC stelt voor dat er in nauw overleg met de Chinese Sociaal-Economische Raad inspanningen
worden gedaan om de bestaande onduidelijkheden in voor ngo's geldende regels weg te werken.

Als vooraanstaand lid van de Internationale Arbeidsorganisatie zou China er goed aan doen alle acht
IAO-verdragen m.b.t. fundamentele mensenrechten te ratificeren en in de praktijk ten uitvoer te leggen.
Ook zou China niet langer een voorbehoud moeten maken bij art. 8, lid 1a), van het Internationale
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

In het mensenrechtenoverleg met China zou de Commissie nog meer moeten hameren op de voortdurende
Chinese schending van het recht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen, en zou zij moeten
benadrukken hoe belangrijk het is dat vrije, onafhankelijke en democratische economische en
maatschappelijke belangengroepen ten volle bij de overgang naar een markteconomie worden betrokken.

De EU zou het overleg tussen maatschappelijke en sociaal-economische organisaties uit de EU en China
moeten steunen en promoten.

Het EESC zal nauwlettend in de gaten houden hoe de politieke en burgerrechten en de economische,
sociale en culturele rechten worden uitgebouwd in het kader van het in Hongkong en Macao toegepaste
beginsel van "één land, twee systemen". Het wijst op de mogelijkheid de OESO-richtsnoeren voor
multinationale ondernemingen te gebruiken als leidraad voor de activiteiten van in Hongkong gevestigde
bedrijven en hun toeleveranciers in China zelf. De EESC-delegatie die Hongkong en Macao bezocht,
concludeerde dat de betrekkingen tussen de EU en zowel Hongkong als Macao sinds de
soevereiniteitsoverdracht nog steeds uitstekend zijn. Tegelijkertijd echter stelde zij vast dat het wellicht
tijd is om voor deze relaties een meer gestructureerd kader te creëren.



ALGEMENE INFORMATIE72

Bulletin 01.09.2003 - NL- PE 332.927

Het ontwikkelingssamenwerkingbeleid zou volgens het EESC gericht moeten zijn op verbetering van de
leefomstandigheden, opvoering van de sociale rechtvaardigheid, werkgelegenheid en sociale zekerheid,
en ondersteuning van bedrijfsscholingsmaatregelen.

Het EESC onderschrijft dat de EU nog meer prikkels moet geven voor de overdracht van kennis,
technologie en beleidservaringen.

De kansen die liberalisering op het gebied van handel en investeringen biedt, kunnen volgens het EESC
pas volledig benut worden als de Chinese bedrijven grondig worden geherstructureerd.

In de China-programma's van de Commissie moet duidelijker tot uiting komen dat Europa veel belang
hecht aan goed bestuur, inschakeling van de civil society, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. In
alle armoedebestrijdingsprogramma's in China moet een beleidsstrategie worden ingebouwd die gericht is
op de aanpak van de specifieke problemen van vrouwen.

Het EESC en de Chinese Sociaal-Economische Raad hebben afgesproken om sociaal-economische
kwesties van wederzijds belang en vraagstukken inzake mensenrechten en de rechtsstaat op regelmatige
basis te bespreken en te onderzoeken. Toekomstige bezoeken van het EESC aan China moeten niet alleen
worden aangewend om de banden met de Chinese Sociaal-Economische Raad aan te halen, maar ook om
de contacten met ngo's in China te vernieuwen en te verruimen.

− Contactpersoon: de heer Wells
(Tel.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail : michael.wells@esc.eu.int)

•  De voorbereiding van de vijfde ministerconferentie van de
Wereldhandelsorganisatie
Rapporteur: VEVER (werkgevers - FR)

� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 940/2003

� Kernpunten:
Van 10 tot en met 14 september 2003 - precies halverwege de termijn waarbinnen de Ontwikkelingsagenda
van Doha moet zijn uitgevoerd - vindt in het Mexicaanse Cancun de vijfde ministerconferentie van de WTO
plaats. Deze conferentie vormt een belangrijk scharnierpunt want in Cancun zal duidelijk worden of de
onderhandelingen vóór eind 2004 tot een goed einde zullen kunnen worden gebracht. De conferentie móet
dan ook een succes worden als men  de internationale economische groei, die sinds de Conferentie van Doha
aanzienlijk is afgenomen, nieuwe impulsen wil geven, het vertrouwen van de investeerders, dat door de
aanhoudende financiële en beursperikelen sterk is aangetast, weer wil opkrikken, en het huidige algemene
klimaat, dat nog steeds wordt beheerst door de problematiek rond internationale veiligheid en
terrorismebestrijding, wil verbeteren.

Aan de vooravond van de conferentie is de situatie nog steeds erg verward.

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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Wil men bereiken dat de Conferentie van Cancun het onderhandelingsproces een beslissende impuls geeft,
dan is het van groot belang dat álle partijen het gevoel hebben dat er op het vlak van de markttoegang sprake
is van een "dynamisch evenwicht", wat moet worden aangetoond door middel van impactanalyses en
proportionaliteitstests.

Verder moet de conferentie ook in ieder geval leiden tot een drastische vermindering van het aantal non-
tarifaire belemmeringen, en met name een grotere transparantie op de markt voor overheidsopdrachten, een
akkoord over directe buitenlandse investeringen, betere en efficiëntere antidumping- en antisubsidieregels,
en adequate milieuregels.

In verband met de ontwikkelingsdimensie van de "agenda van Doha" is het verder van cruciaal belang dat al
een aantal concrete initiatieven worden genomen om de implementatiekwesties uit de wereld te helpen,
uitgaande van het beginsel van "speciale en gedifferentieerde behandeling", dat het begrip
"ontwikkelingsland" nauwkeuriger wordt gedefinieerd om een onderscheid te kunnen maken tussen landen
die er qua economische ontwikkeling nog helemaal niet op vooruit zijn gegaan en landen waar dit wèl het
geval is, en dat de minst ontwikkelde landen op een efficiënte manier worden geholpen bij de uitbouw van
hun bestuursapparaat.

Het Comité blijft belang hechten aan de naleving van de sociale grondrechten - een aspect dat helemaal niet
op gespannen voet hoeft te staan met de ontwikkelingsdoelstellingen van "Doha.

Ten slotte roept het Comité de diverse geledingen van het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleven,
maatschappelijke en beroepsorganisaties, sociale partners, ngo's) op om:

deel te nemen aan de informatiecampagne over de voordelen die van een succesvolle afronding van de Doha-
ronde mogen worden verwacht;

internationale ontmoetingen te organiseren, zowel op branche- als op brancheoverkoepelend niveau;

door middel van eigen analyses, voorstellen en initiatieven bij te dragen aan een duurzame mondiale
ontwikkeling.

Het Comité gaat ook zélf zijn steentje hieraan bijdragen door de WTO-problematiek ook bij andere sociaal-
economische organisaties, zowel binnen als buiten de Unie, aan te kaarten en nog vóór het einde van de
Doha-ronde (eind 2004) met eigen voorstellen te komen, met de bedoeling ook de stem van het
maatschappelijk middenveld te laten horen en op die manier de participatiedemocratie te versterken.

� Contactpersoon: de heer Bence
(Tel.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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3. ONDERZOEK EN GEZONDHEID

•  Gezondheidszorg

Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden �FR)

� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 928/2003

� Kernpunten:

Rekening houdend met de respectieve bevoegdheden van de staten en de Europese Unie, de
bestaande problematiek en de betrokkenheid van tal van actoren, stelt het Europees Economisch en
Sociaal Comité op grond van de open coördinatiemethode een aantal maatregelen voor.

Hiervan moet snel werk worden gemaakt.

De doelstellingen zouden kunnen zijn:

� modernisering van de nationale systemen, door een programma ter bevordering van de kwaliteit
van de gezondheidszorg te ontwikkelen;

� betere samenwerking tussen de lidstaten.

De lidstaten zouden door samen te werken gemeenschappelijke doelstellingen kunnen vaststellen op
het gebied van gezondheidszorg en zorg voor ouderen. Deze doelstellingen zouden moeten
uitmonden in nationale actieplannen, waarover met regelmatige tussenpozen voortgangsverslagen
zouden kunnen worden opgesteld.

Om een open coördinatiemethode tot stand te brengen die zichtbaar en geloofwaardig is en een
solide inhoud heeft, acht het Europees Economisch en Sociaal Comité het van essentieel belang dat
een lichte, flexibele en doeltreffende structuur wordt opgericht, die goed is uitgerust om de in dit
advies genoemde prioriteiten uit te voeren.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité zou graag zien dat de gehele problematiek van de
gezondheidszorg een apart beleidsterrein wordt, met inachtneming van het bestaande politieke en
juridische kader van de Unie. Het is van mening dat op Europees niveau instrumenten moeten
worden ontwikkeld om de collectieve "intelligentie" van de Europese burgers te stimuleren, die
meer om het lijf heeft dan de discussie over de toekomst van de nationale stelsels van sociale
zekerheid. Het Europees Economisch en Sociaal Comité constateert de behoefte aan politieke wil
om de kennis over de gezondheidssituatie te bevorderen en de meest innoverende praktijken op
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medisch en sociaal gebied te verspreiden. Dat is dan ook de reden waarom het Comité voorstelt,
doeltreffende instanties in het leven te roepen waarmee een fundamenteel recht van de burgers van
de Europese Unie gewaarborgd is, namelijk toegang voor iedereen tot een betere gezondheid.

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

•  Biowetenschappen en biotechnologie
 Rapporteur: BRAGHIN (werkgevers - IT)
 

� Ref.: COM(2003) 96 def. � CESE 920/2003
 

� Kernpunten:

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon moet het volgens het Comité een
topprioriteit van de EU en van de lidstaten zijn om het concurrentievermogen van de Europese

biotechnologische industrie te helpen verbeteren.  

Het model van "onderzoeksclusters" en "biotechnologische incubatorfaciliteiten" vormt een uitgangspunt
om inzicht te verkrijgen in de dynamiek van het concurrentievermogen, de synergetische werking van
maatregelen, de overdracht van technologie en doelmatigere financieringsmethoden: de samenwerking
tussen de lidstaten en de Commissie, alsook het overnemen en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden
zouden zich met name tegen die achtergrond moeten afspelen, zodat oplossingen kunnen worden
gevonden waarmee een versneld groeiproces op gang kan worden gebracht.

Er moet een extra inspanning worden gedaan om duidelijkheid te verkrijgen over de kenschetsende
eigenschappen van het MKB in de biotech-sector en om uit te maken aan welke specifieke
financieringsvereisten bij dit soort bedrijven moet worden voldaan.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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4. CONSUMENTENBESCHERMING EN VOEDSELVEILIGHEID

•  Consumentenkrediet
Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden - PT)

� Ref.: COM(2002) 443 def. � 2002/0222 COD � CESE 918/2003
 
 � Kernpunten:

Het Europees Economisch en Sociaal Comité acht het voorstel van de Commissie voor herziening van de
richtlijn betreffende consumentenkrediet opportuun. Toch pleit het Comité niet voor goedkeuring van het
voorstel, althans niet in zijn huidige vorm. Eerst moet het voorstel op een aantal punten grondig worden
gewijzigd, en wel omdat:

•  de inhoud ervan moet worden afgestemd op het bepaalde in andere EU-wetgevingsinstrumenten op
dit gebied;

•  eerst nauwkeurig moet worden nagegaan wat het effect is van de voorgestelde maatregelen op
velerlei fronten, en met name op de voltooiing van de interne markt voor financiële dienstverlening
en de toename van het consumentenvertrouwen;

•  een aantal bepalingen in overeenstemming moet worden gebracht met het evenredigheids- en
noodzakelijkheidsbeginsel om te voorkomen dat de keuze voor totale harmonisering het niveau van
consumentenbescherming naar beneden haalt en onder het niveau brengt dat thans, op grond van de
minimumclausule, wordt bereikt.

De belangrijkste onderdelen die volgens het EESC moeten worden aangepast om beter aan te sluiten bij
de doelstellingen van het voorstel, zijn:

•  de rechtsgrondslag van de richtlijn;

•  de werkingssfeer van de richtlijn, zowel wat eronder valt als wat er niet onder valt;

•  de wijze waarop voor totale harmonisatie wordt gepleit zonder in te staan voor een onverminderd
hoog niveau van consumentenbescherming;

•  de wijze waarop het verschijnsel probleemschulden wordt gebagatelliseerd, alsof alles wordt
opgelost met een ondoelmatige en, in sommige gevallen, onevenredige lange opsomming van
informatieverplichtingen, terwijl andere verplichtingen die er werkelijk toe doen, zijn geschrapt;

•  de verdere uitwerking van de structuur, de werking en de gebruikgaranties van de centrale
gegevensbanken.
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 � Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 

•  Algemeen kader voor de financiering van communautaire acties ter
ondersteuning van het consumentenbeleid

 Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - ES)
 
� Ref.: COM(2003) 44 def. � 2003/0020 COD � CESE 936/2003
 
� Kernpunten:
 

Het Comité is net als de Commissie van mening dat het noodzakelijk is om voor de financiering van
communautaire maatregelen ter ondersteuning van het consumentenbeleid een algemeen rechtskader op te
stellen.

 

Het besluit om � in beginsel � een tweejarige projectcyclus vast te stellen en � als minimum � om de twee
jaar een oproep tot het indienen van voorstellen te lanceren, mag er evenwel niet toe leiden dat de
gesubsidieerde projecten een looptijd van twee jaar moéten hebben; een dergelijke eis is namelijk te
stringent.

Het EESC is tot de conclusie gekomen dat maar één organisatie aan de voorwaarden voor toekenning van
de steun in kwestie voldoet en verzoekt de Commissie dan ook meer flexibiliteit aan de dag te leggen.

Voorts wordt de Commissie verzocht, ervoor te zorgen dat de steuncriteria geen afbreuk doen aan de
criteria betreffende vertegenwoordiging in het consumentencomité.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de omvang, de middelen en de Europese of nationale
uitstraling van een organisatie enerzijds, en de reikwijdte en het Europese belang van haar voorstellen
anderzijds.

In het licht van de Europese integratie had de Commissie in de omschrijving moeten opnemen dat de
consumentenorganisaties op een democratische en transparante manier moeten werken en gegevens over
hun interne organisatie voor het publiek toegankelijk moeten maken.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Het Comité vraagt zich af waarom de bovengrens van 95% van de subsidiabele kosten voor de uitvoering
van een project niet mag worden gehanteerd voor de medefinanciering van concrete projecten.

Het Comité herhaalt tenslotte dat overheidsmiddelen ter beschikking moeten worden gesteld voor de
oprichting van een Europees onderzoeksorgaan voor de bescherming van de rechten van de consument.

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

•  Controle/diervoeders en levensmiddelen
 Rapporteur: CHIRIACO (werknemers - IT)
 Ref.: COM(2003) 52 def. � 2003/0030 COD � CESE 925/2003

� Kernpunten:

Het EESC stemt in met de geïntegreerde aanpak van de Commissie en acht het voorstel een nuttige bijdrage
tot de verwezenlijking van het beginsel dat de voedselveiligheid prioriteit krijgt in het systeem van officiële
controles van diervoeders en levensmiddelen.

Om het succes van deze geïntegreerde aanpak te waarborgen acht het Comité het noodzakelijk een sterk
partnerschap te bevorderen tussen de verschillende actoren in de sector, gebaseerd op wederzijds vertrouwen
en transparantie, waarbij er evenwicht moet zijn tussen regelingen voor officiële controle en regelingen voor
zelfcontrole, en waarbij producenten zelf verantwoordelijk zijn en vrijwillig overgaan tot certificering.

Het EESC is van mening dat de voedselveiligheid in de Europese Unie niet kan worden gegarandeerd indien
de samenwerking met derde landen niet wordt bevorderd en versterkt via specifieke overeenkomsten en
maatregelen, waarbij onderscheid dient te worden gemaakt op grond van hun ontwikkelingsniveau.
Hetzelfde geldt voor de internationale samenwerking in het kader van de Codex Alimentarius, waarbij de rol
van de Unie moet worden versterkt, en de SPS-code (WTO).

Het EESC beveelt aan bijzondere aandacht te besteden aan de harmonisatie van de controles in de kandidaat-
lidstaten, en dringt erop aan actie te ondernemen op het gebied van opleiding en voorlichting, niet alleen
voor controleurs maar ook voor de andere actoren in de sector en het grote publiek.

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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•  Pesticiden: maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen
Rapporteur: CASSINA (werknemers � IT)

 
� Ref.: COM(2003) 117 def. � 2003/0052 COD � CESE 927/2003
 
� Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio
 (Tel : 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 5. VERVOER, TELECOMMUNICATIE
 

•  Bescherming voetgangers
 Rapporteur: LEVAUX (werkgevers - FR)
 

� Ref.: COM(2003) 67 def. � 2003/0033 COD � CESE 919/2003
 

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

•  Motorfietsen – beveiligingssysteem
 Rapporteur: PESCI (werkgevers - IT)
 

� Ref.: COM(2003) 145 def. � 2003/0058 COD � CESE 921/2003

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

•  Motorfietsen – standaard
 Rapporteur: PESCI (werkgevers - IT)
 

� Ref.: COM(2003) 147 def. - 2003/0059 COD � CESE 922/2003
 

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

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Overeenkomsten luchtdiensten/lidstaten en derde landen
Rapporteur: GHIGONIS (Diverse werkzaamheden � FR)

 
� Ref.: COM(2003) 94 def. � 2003/0044 COD � CESE 923/2003
 
� Contactpersoon: de heer Jantscher

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Algemene regels financiële bijstand/eTEN

Rapporteur: SIMONS (werkgevers � NL)
 

� Ref.: COM(2003) 220 def. � 2003/0086 COD � CESE 924/2003
 
� Contactpersoon: de heer Jantscher

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6. MILIEUBESCHERMING
 

•  Bewakingssysteem uitstoot broeikasgassen/tenuitvoerlegging van het
Protocol van Kyoto
Rapporteur: LE NOUAIL (werknemers � FR)

 
� Ref.: COM(2003) 51 def. � 2003/0029 COD � CESE 931/2003
 
� Contactpersoon: de heer Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Pan-Europese samenwerking op milieugebied (Kiev)
Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden � DE)

 
� Ref.: COM(2003) 62 def. � CESE 926/2003
 
� Contactpersoon: de heer Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur/wijziging
Algemeen rapporteur: CASSINA (werknemers � IT)

 
� Ref.: COM(2003) 219 def. � 2003/0084 COD � CESE 937/2003
 
� Contactpersoon: de heer Wright
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

7. ORDENING VAN DE LANDBOUWMARKT

•  GOM/ruwe tabak (gecodificeerde versie)
Algemeen rapporteur: MORALEDA QUILEZ (Diverse werkzaamheden � ES)

 
� Ref.: COM(2003) 243 def. � 2003/0096 CNS � CESE 938/2003
 
� Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  GOM/varkensvlees (gecodificeerde versie)
Algemeen rapporteur: CABALL I SUBIRANA (Diverse werkzaamheden � ES)

 
� Ref.: COM(2003) 297 def. � 2003/0104 CNS � CESE 939/2003
 
� Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio

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

8. ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG

•  Tweede voortgangsverslag cohesie
Rapporteur: BARROS VALE (werkgevers - PT)

 
� Ref.: COM(2003) 34 def. – CESE 929/2003

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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� Kernpunten:

Hoewel de afgelopen jaren positieve resultaten zijn geboekt op het vlak van economische en sociale
samenhang in de EU, stelt het Comité vast dat de kloof tussen de regio's nog steeds aanzienlijk is. Deze
kloof dreigt groter te worden na de komende uitbreiding. Terwijl de steun en de overige instrumenten van
de Commissie nog altijd voornamelijk zijn bestemd voor de regio's met een ontwikkelingsachterstand,
met name in de nieuwe lidstaten, is het volgens het Comité zaak dat bij de toewijzing van de middelen
die voor elk van de cohesiedoelstellingen ter beschikking worden gesteld, voorrang wordt gegeven aan
de regio's met de hoogste werkloosheid.

Het Comité steunt de door de Commissie voorgestelde criteria waaraan regio's moeten voldoen om na de
uitbreiding in aanmerking te komen voor steun uit hoofde van doelstelling 1, maar acht het raadzaam te
bestuderen of de hoogte van de financiering voldoende is om een ambitieus cohesiebeleid uit te voeren in

een Unie met 25 leden. 
− Contactpersoon: de heer Pietrasanta

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

9. BELASTINGEN

•  Accijnstarief/Tabaksproducten – verlenging Corsica
 Rapporteur: BURANI (werkgevers - IT)

 
− Ref.: COM(2003) 186 def. – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003

− Kernpunten:

Het EESC van oordeel dat de onderhavige maatregel in het licht van de aangevoerde argumenten nauwelijks
te rechtvaardigen valt, en dat men zich kan afvragen of het hier niet om staatssteun gaat in plaats van om een
tijdelijke maatregel voor belastingvrijstelling; anderzijds is het EESC zich bewust van de overbekende
politieke omstandigheden en van de betrekkingen tussen het eiland en het moederland. Een afwijzing zou
gevolgen hebben die de betrekkelijk geringe waarde van dit vraagstuk verre zouden overtreffen.
Schoorvoetend dus, maar in het besef van zijn verantwoordelijkheid, hecht het EESC zijn goedkeuring aan
onderhavig richtlijnvoorstel.

− Contactpersoon: de heer Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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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: 66
Type: http:

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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Page: 79
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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