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NI Niet-ingeschrevenen

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

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

32/03 Distributie van een CD-ROM met de debatten van de plenaire vergaderingen van 2002

33/03 Secretariaatsvergoeding - eind van de zittingsperiode

34/03 Financiële bepalingen met betrekking tot het einde van de zittingsperiode

36/03 Talencursussen voor de waarnemers uit de toetredende lidstaten

37/03 Anti-flu vaccinations

38/03 Kerst- en nieuwjaarskaarten 2003/2004

39/03 "Fair trade"-week van 6 t/m 10 oktober 2003

40/03 Uiterste termijn voor de indiening van verzoeken om betaling van kosten en
vergoedingen voor het jaar 2002

41/03 Newspaper kiosks of the European Parliament in Strasbourg

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

ONTSLAGNEMING VAN EEN BRITSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 The Lord BETHELL (PPE-DE/UK)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 30 september 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 25 september 2003 genomen van
deze ontslagneming.

_______________

ONTSLAGNEMING VAN EEN NEDERLANDSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 Mevrouw Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 1 oktober 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 25 september 2003 genomen van
deze ontslagneming.

_______________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN NEDERLANDSE
AFGEVAARDIGDE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 8 oktober  2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Cees BREMMER

ter vervanging van mevrouw Hanja  MAIJ-WEGGEN  (PPE-DE/NL),  met ingang van 1 oktober 2003

____________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 8 oktober  2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Saïd EL KHADRAOUI

ter vervanging van mevrouw Kathleen VAN BREMPT (PSE-BE),  met ingang van 7 oktober 2003

____________________
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EINDE VAN HET MANDAAT VAN EEN BELGISCH LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn vergadering van 8 oktober 2003, heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van

mevrouw Kathleen VAN BREMPT (PSE/ BE)

tot een ambt dat onverenigbaar is met het ambt van lid van het Europees Parlement en heeft haar zetel vacant
verklaard.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, eindigt haar mandaat in het Europees Parlement met
ingang van 29 september 2003.

_______________

ONTSLAGNEMING VAN EEN PORTUGESE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

 de heer Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement, met ingang van 1 oktober 2003.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 8 oktober  2003 genomen van
deze ontslagneming.

_______________
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EINDE VAN HET MANDAAT VAN EEN PORTUGEES LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn vergadering van 9 oktober 2003, heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van

de heer Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE DE/PT)

tot een ambt dat onverenigbaar is met het ambt van lid van het Europees Parlement en heeft zijn zetel vacant
verklaard.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, eindigt haar mandaat in het Europees Parlement met
ingang van 6 oktober  2003.

_______________
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VERVANGING VAN EEN WAARNEMER VAN DE REPUBLIEK SLOWAKIJE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

De bevoegde autoriteiten van de Republiek Slowakije hebben laten weten dat de heer
Imrich BÉRES, waarnemer in het Europees Parlement, is vervangen door de heer

Jozef HERIBAN

en wel met ingang van 9 september 2003.

Het Europees Parlement heeft hiervan nota genomen op zijn vergadering van 25 september 2003.

__________________

VERVANGING VAN EEN WAARNEMER VAN CYPRUS
IN HET EUROPEES PARLEMENT

De bevoegde autoriteiten van Cyprus hebben laten weten dat de heer Demetris SYLLOURIS,
waarnemer in het Europees Parlement, is vervangen door mevrouw

mevrouw Eleni THEOCHAROUS

en wel met ingang van 6 oktober 2003.

Het Europees Parlement heeft hiervan nota genomen op zijn vergadering van 8 oktober  2003.

__________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering van 22 september 2003 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Pietro-Paolo MENNEA

is toegetreden tot de Niet-ingeschrevenen (NI), met ingang van 8 juli 2003

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Indiener Onderwerp Nr.

Geoffrey Van Orden Fondsen voor kinderbescherming in Bulgarije E-2701/03

Bill Miller Illegaal gekapt hout E-2702/03

Luigi Vinci Proces tegen de socioloog Mehemet Bercet en de
directrice van de vluchtelingenorganisatie Goc-Der van
Istanboel, Sefika Gurbuz, wegens aansporing tot
rassenhaat in Turkije

E-2703/03

Luigi Vinci Omzetting van richtlijn 2000/78/EG van 27 november
2000 in de Italiaanse wetgeving

E-2704/03

Raffaele Costa Hernieuwbare energie E-2705/03

Raffaele Costa Daphne-programma E-2706/03

Raffaele Costa Elektronische gezondheidskaart E-2707/03

Raffaele Costa City-Res Network-project E-2708/03

Maurizio Turco OLAF-onderzoeken naar Eurostat E-2709/03

Kathleen Van Brempt Wierook E-2710/03

Kathleen Van Brempt Vrije nicotine E-2711/03

Kathleen Van Brempt Vals geld E-2712/03

Kathleen Van Brempt TISPOL-verkeerscontroles E-2713/03

Kathleen Van Brempt Schadeclaims bij onterechte geboorte E-2714/03

Kathleen Van Brempt Rohypnol E-2715/03

Kathleen Van Brempt Radardetectoren E-2716/03

Kathleen Van Brempt Fietsroutenetwerken E-2717/03

Anne Van Lancker Fietsroutenetwerken E-2718/03

Margrietus van den Berg Vervolgvraag problematiek grensleerlingen E-2719/03

Erik Meijer Uitholling van de EU-ambities voor een dynamische
kennismaatschappij in 2010 en het daarvoor benodigde
onderwijs en onderzoek als gevolg van het Stabiliteitspact

E-2720/03

Erik Meijer Initiatieven om de EU-ambities voor een dynamische
kennismaatschappij in 2010 te beschermen tegen
onbedoelde negatieve gevolgen van het Stabiliteitspact

E-2721/03
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Joan Colom i Naval Toepassing van verordening (EEG) nr. 2158/92 van de
Raad betreffende de bescherming van de bossen in de
Gemeenschap tegen brand

P-2722/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Europees initiatief voor democratie, mensenrechten en
inheemse volkeren

P-2723/03

Antonios Trakatellis Ongecontroleerde storting van toxisch afval en chemische
stoffen in Griekenland en schending van de
milieuwetgeving door een verwerkingsinstallatie voor
toxisch afval te Larymna (arrondissement Fthiotida,
Griekenland)

P-2724/03

Jules Maaten Corruptie bij de Bulgaarse grens E-2725/03

Nelly Maes Scholen voor de Russische minderheid in Letland P-2726/03

Antonio Tajani Telekom Servië P-2727/03

Ewa Hedkvist Petersen Norrbottniaspoorweg P-2728/03

Toine Manders Onjuist invoeren aangepast statiegeldsysteem Duitsland P-2729/03

Herbert Bösch Naleving van de Europese bepalingen bij de VOEST-
privatisering in Oostenrijk

P-2730/03

Mihail Papayannakis Kaderovereenkomst voor een douane-unie tussen Turkije
en het noordelijk deel van Cyprus

P-2731/03

Herbert Bösch Mogelijke belangenconflicten bij DG mededinging E-2732/03

Hiltrud Breyer Steunverlening aan staalfabriek Georgsmarienhütte E-2733/03

Glyn Ford Encryptie van EU-communicatie E-2734/03

Glyn Ford De kosten van het gebruik van Microsoftprogrammatuur E-2735/03

Glyn Ford Zeeduivelquota E-2736/03

Glyn Ford Mensenrechten in Vietnam E-2737/03

Glyn Ford Doorreisvisa in de EU E-2738/03

Bernd Lange Leader+ - voorfinanciering door de projectorganisaties E-2739/03

Bernd Lange Terugvordering van minimale bedragen bij EU-
steunprogramma's

E-2740/03

Richard Corbett Kroatië E-2741/03

Richard Corbett Slowakije E-2742/03

Richard Corbett Slowakije E-2743/03

Richard Corbett Slowakije E-2744/03



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN18

Bulletin 20.10.2003 - NL- PE 332.929

Joan Vallvé Gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven van
Eivissa (Ibiza) voor het milieu

E-2745/03

Luigi Vinci Overtredingen van de Europese regels inzake de speciale
beschermingszones en de gebieden van communautair
belang, alsmede het gebruik van Europese subsidies voor
de herbebossing van het gebied Alta Murgia (Bari)

P-2746/03

Paul Rübig Benadeling van Oostenrijkse bouwbedrijven bij
dienstverlening op bouwplaatsen in Duitsland

E-2747/03

Konstantinos Hatzidakis Lagere school in Rizokarpasso E-2748/03

Jan Dhaene Terugbetaling Duitse LKW-maut door regering van het
Vlaamse Gewest

E-2749/03

Jan Dhaene Fietsen als bagage op internationale treinen E-2750/03

Gabriele Stauner Strafbare manipulaties bij de gunning van opdrachten aan
CSD-Roma

P-2751/03

Kathalijne Buitenweg en Joost
Lagendijk

Associatie-overeenkomst EEG-Turkije-Nederlandse
verhoging leges verblijfsvergunningen

E-2752/03

Elly Plooij-van Gorsel Aanpassing Nederlandse Mediawet E-2753/03

Samuli Pohjamo Mogelijkheid voor vertalers van de Commissie om vanuit
hun land van herkomst te werken

E-2754/03

Glyn Ford Verplichte vermelding van de nationaliteit op het rijbewijs E-2755/03

Marjo Matikainen-Kallström Gegevens van passagiers op vluchten tussen de EU en de
VS

E-2756/03

Marco Cappato Nucleaire crisis rond Noord-Korea P-2757/03

Werner Langen Inwerkingtreding van de generieke
vrijstellingsverordening voor autodealers

P-2758/03

Fernando Fernández Martín Methode ter berekening van de financiële bijstand aan
traditionele ACS- leveranciers van bananen

E-2759/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) "Mexillón de
Galicia"

E-2760/03

Erik Meijer Sterke stijging van transporten van ongesorteerd
bedrijfsafval van Nederland naar Duitsland om daardoor
kosten voor scheiding en verwerking te verlagen

E-2761/03

Erik Meijer Openbaarheid met betrekking tot volledige samenstelling
en mutaties van de kabinetten van de leden van de
Europese Commissie in verleden, heden en toekomst

E-2762/03
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Erik Meijer Ongeldigheid van buitenlandse diploma's voor
onderwijsbevoegdheid in Frankrijk op grond van een
ongewijzigde recrutering via een Frans examen

E-2763/03

Mihail Papayannakis Turks nationaal kadaster en eigendommen op Imvros E-2764/03

Raffaele Lombardo en Francesco
Musotto

Wijziging Verordening (EG) nr. 1623/2000 wat het
gebruik van geconcentreerde druivenmost en
gerectificeerde geconcentreerde druivenmost betreft

E-2765/03

Elly Plooij-van Gorsel Internationale bouwfraude P-2766/03

Dana Scallon De financiering van NGO's P-2767/03

Alexandros Alavanos Uitvoering van bestellingen van de Griekse
spoorwegmaatschappij OSE door het bedrijf Ellinika
Nafpijia A.E.

E-2768/03

Christopher Huhne Examens voor veiligheidsadviseur voor het vervoer van
gevaarlijke goederen

E-2769/03

Robert Evans Uitkeringen bij lichamelijk letsel E-2770/03

Glyn Ford Europese middelen voor het ENABLE-project E-2771/03

Glyn Ford Hoogte van de dekking van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor kleine
verzekeringsfirma's

E-2772/03

Mogens Camre Regels inzake bezetting van alarmcentrales in EU-landen E-2773/03

Theresa Villiers Opneming van Hamas in de lijst met terroristische
organisaties

E-2774/03

Jules Maaten Onrechtmatige gevangenhouding EU-onderdaan in
Thailand

E-2775/03

Hans Kronberger Conflict tussen de doelstelling van de EU-richtlijn
betreffende de hernieuwbare energiebronnen 2001/77/EG
en de omzetting van de EU-waterkaderrichtlijn in
Oostenrijk

P-2776/03

Stavros Xarchakos Gebruik van het Aroemeens, Albanees, Slavisch-
Macedonisch en Pomaaks in Griekenland

E-2777/03

Erik Meijer Criteria voor het komen, vertrekken en onvindbaar
worden van ambtenaren met de status van speciaal
adviseur

E-2778/03

Erik Meijer Uitbreiding van het vervoer van poststukken en goederen
per spoor in Duitsland en stimulansen om in andere
lidstaten hetzelfde te doen

E-2779/03

António Campos Bosbranden in de EU P-2780/03
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Maurizio Turco en anderen Schending van de godsdienstvrijheid in China ten aanzien
van de Falun Gong

E-2781/03

Torben Lund MER-verklaring en habitatrichtlijn P-2782/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa en Adriana Poli Bortone

Verkiezingen in Albanië E-2783/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa en Adriana Poli Bortone

Verkiezingen in Albanië E-2784/03

Armando Cossutta Dood door schuld E-2785/03

Manuel dos Santos Herziening van het Pact voor stabiliteit en groei P-2786/03

Chris Davies Mond- en klauwzeer E-2787/03

Chris Davies Gebruik van turf voor elektriciteitsopwekking E-2788/03

Eija-Riitta Korhola Banking-regels in de EU-handel in emissierechten: het
recht van landen om emissierechten op te sparen

E-2789/03

Eija-Riitta Korhola Banking-regels in de EU-handel in emissierechten: het
onveranderlijke karakter van de in het kader van het
Burden Sharing Agreement (BSA) toegewezen eenheden
("assigned amount units", AAU's)

E-2790/03

Eija-Riitta Korhola Probleem van "double accounting" in de
emissierechtenhandel

E-2791/03

Eija-Riitta Korhola Mogelijkheden van agressieve speculatie in de
emissierechtenhandel

E-2792/03

Eija-Riitta Korhola Definitie van warme lucht en verbodsbepalingen in het
Protocol van Kyoto

E-2793/03

Eija-Riitta Korhola Publicatie van de progressie in de richting van de Kyoto-
doelstelling van de EU aan de hand van een mobiel
gemiddelde voor de vijfjarige periode

E-2794/03

Eija-Riitta Korhola Probleem met toewijzing voor de duur va de periode van
de emissierechtenhandel

E-2795/03

Erik Meijer Onzekerheden met betrekking tot de noodzaak tot
financiële compensatie door nationale overheden voor niet
meer uit EU-regiofondsen bekostigde regionale projecten
na 2006

E-2796/03

Ria Oomen-Ruijten Bestrijding legionella E-2797/03

Alexander de Roo, Dorette Corbey
en Ria Oomen-Ruijten

Elektrische veiligheid caravans E-2798/03

Domenico Mennitti Realisatie van pan-Europese corridors P-2799/03
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Paulo Casaca Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1227/2001 van 18
juni 2001

P-2800/03

Pedro Marset Campos Speciale tol in Frankrijk en Duitsland voor het
goederenvervoer over de weg

E-2801/03

Pedro Marset Campos Speciale tol in Frankrijk en Duitsland voor het
goederenvervoer over de weg

E-2802/03

Domenico Mennitti Beleid ten gunste van de Middellandse-Zeelanden E-2803/03

Elisabeth Jeggle AsiaUrbs. Contractnummer Ala/95-21-b7-3010/39 E-2804/03

Avril Doyle Zonne-energie E-2805/03

Erik Meijer Wegnemen van belemmeringen voor het opeisen van
pensioenrechten van werknemers die in het verleden in
een andere lidstaat gewerkt hebben

E-2806/03

Erik Meijer De kruistocht van het Vaticaan tegen het  homohuwelijk
binnen de EU en het recht van het Vaticaan om inkomsten
te verwerven door de uitgifte van euro-munten

E-2807/03

Albert Maat Risico's hormoontherapieën E-2808/03

Paulo Casaca Innovatieve acties in de visserijsector, 2003/C 115/08 E-2809/03

Ari Vatanen Toelaten van langere vrachtwagencombinaties in Europa P-2810/03

Rosa Miguélez Ramos Toestand van de visgronden in Mauritanië P-2811/03

Bernd Lange Herziening van de Rijbewijsrichtlijn: rijbewijs voor lichte
motorfietsen

E-2812/03

Bernd Lange Herziening van de Rijbewijsrichtlijn: vereisten voor het
gezichtsvermogen

E-2813/03

Elisabeth Jeggle Kosten voor overmakingen tussen Duitsland en Groot-
Brittannië

E-2814/03

Glyn Ford Arrestatie en opsluiting van dominee Rinaldy Damanik in
centraal Sulawesi, Indonesië

E-2815/03

Joan Vallvé Communautaire initiatieven E-2816/03

Konstantinos Hatzidakis Nieuwe Griekse luchtvaartmaatschappij P-2817/03

Konstantinos Hatzidakis Vastleggingen en opnames door Griekenland uit het
Cohesiefonds voor 2003

E-2818/03

Proinsias De Rossa Milieu-effectbeoordelingen in Ierland E-2819/03

Geoffrey Van Orden Aparte kentekens voor aanhangwagens E-2820/03

Geoffrey Van Orden Elektrisch aangedreven fietsen E-2821/03

Theresa Villiers Welzijn van melkkoeien E-2822/03
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Françoise Grossetête Bijlage richtlijn 90/435/EEG P-2823/03

Marie Isler Béguin Autosnelweg A28, Habitat-richtlijn P-2824/03

Nelly Maes Taalverscheidenheid E-2825/03

Kathleen Van Brempt Eco-rijden E-2826/03

Kathleen Van Brempt Isolatiecellen in ziekenhuizen E-2827/03

Kathleen Van Brempt Leesbaarheid herschrijfbare cd-roms E-2828/03

Jan Mulder Kosten van uitbraken van MKZ E-2829/03

Alexandros Alavanos De spoorwegen in Griekenland P-2830/03

Camilo Nogueira Román De verklaringen van de Spaanse premier, waarin hij de
Conventie bekritiseert en zijn verzet aankondigt tegen de
belangrijkste punten van de overeengekomen grondwet

E-2831/03

Camilo Nogueira Román Stabiliteits- en groeipact E-2832/03

Konstantinos Hatzidakis Programma's voor de opleiding van werklozen via het
Nationale Bureau voor arbeidsbemiddeling in Griekenland

E-2833/03

Gilles Savary Luchtvaartakkoorden met de Verenigde Staten P-2834/03

Heinz Kindermann Goedkeuring van het Terra-project "GEOPLANTOUR" -
onderzoek OLAF

P-2835/03

Ulla Sandbæk HIV en steunmaatregelen van de Commissie voor de
ontwikkeling van een betaalbaar microbicide

P-2836/03

Alexandros Alavanos Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij door
Olympic Airways

E-2837/03

Alexandros Alavanos Vernieling van de weg tussen Paradissia en Tsakona in het
departement Messinia

E-2838/03

Alexandros Alavanos Zetel van Irak in de VN en houding van de EU E-2839/03

Alexandros Alavanos Ontwerpbesluit van de Raad en vrijheden van de burgers E-2840/03

Ria Oomen-Ruijten Sociale bijstandsuitkering en verblijfsrecht E-2841/03

Ria Oomen-Ruijten Invoering Duits statiegeldsysteem E-2842/03

Astrid Thors Plaatsing van kinderen in instellingen in Letland E-2843/03

Isabelle Caullery Steun aan goedkope luchtvaartmaatschappijen P-2844/03

Isabelle Caullery De uitbreiding van de Europese Unie en het luchtvervoer E-2845/03

Isabelle Caullery De Europese richtlijn inzake
vervoersinfrastructuurheffingen

E-2846/03
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Miquel Mayol i Raynal Stedenbouwkundig project "Salobrar de Campos - Es
trenc"

P-2847/03

Mihail Papayannakis Toepassing van richtlijn 2000/53/EG E-2848/03

Stavros Xarchakos Klachten of overtredingen betreffende de toepassing van
de communautaire milieuwetgeving in Griekenland

E-2849/03

Stavros Xarchakos Praktijken van bepaalde coöperaties voor de bouw van
woningen en vakantieverblijven

E-2850/03

Monica Frassoni Aanleg van een verkeersweg zonder
milieueffectbeoordeling in het Gebied van Communautair
Belang van de "Gessi Triassici", in het Nationaal Park van
de Etruskische Apennijnen (Appennino Tosco-Emilano)
(Villa Minozzo (RE), Italië)

E-2851/03

Raffaele Costa Italiaanse projecten in het kader van het communautaire
actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid

E-2852/03

Richard Corbett Havendienstenrichtlijn: kritiek op het Parlement door een
ambtenaar van de Commissie

E-2853/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou MEDA-programma en vrouwen P-2854/03

Christopher Huhne Biocidenrichtlijn P-2855/03

Jens-Peter Bonde Status van het Turks E-2856/03

Graham Watson Seychellen E-2857/03

Pierre Jonckheer Dagbouwmijnen in het noorden van Leon (streek van de
Laciana-vallei, Spanje)

E-2858/03

Mario Borghezio Europees geld voor de Palestijnse Islamfundamentalisten
van Hamas

E-2859/03

Jens-Peter Bonde Artikel III-302 van de ontwerpgrondwet voor Europa E-2860/03

Graham Watson Genetisch gemodificeerde gewassen E-2861/03

Anne André-Léonard "Het Europees Bureau voor openbare aangelegenheden en
mensenrechten" van de scientology-kerk

P-2862/03

Ole Sørensen Dringende waarschuwing van de Commissie voor
salmonella in Deens varkensvlees

P-2863/03

Maurizio Turco Gegevens en bronnen voor de huidige rol van het
financieel bestel van het Vaticaan in de uitbetaling van
interest aan natuurlijke personen

P-2864/03

Elisabeth Schroedter en Inger
Schörling

Vernietiging van unieke onderdelen van het Europees
natuurlijk erfgoed in Brandenburg (Bondsrepubliek
Duitsland)

E-2865/03
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Anne André-Léonard "Het Europees Bureau voor openbare aangelegenheden en
mensenrechten" van de scientology-kerk

E-2866/03

Brice Hortefeux Achterstand op het gebied van hoger onderwijs E-2867/03

Brice Hortefeux Europese elektriciteitsmarkt E-2868/03

Margrietus van den Berg Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en
ontwikkelingslanden (EDCTP)

E-2869/03

Maurizio Turco Gerechtelijk onderzoek naar de gebruikmaking van de
middelen voor beroepsopleiding van het gewest
Lombardije

E-2870/03

Hiltrud Breyer Onderzoek aan menselijke embryo's en embryonale
stamcellen

P-2871/03

Margrietus van den Berg Berging veerboot Le Joola P-2872/03

Jules Maaten Roetmeting bij personenauto's; Richtlijnen 92/55/EEG,
96/96/EG en 99/52/EG

E-2873/03

Proinsias De Rossa Verwijdering en bewaring van organen van kinderen
zonder toestemming van de ouders

E-2874/03

Hélène Flautre Situatie van migranten en asielzoekers op Malta P-2875/03

Alexandros Alavanos Aanleren van voedingsgewoontes op de scholen E-2876/03

Jan Dhaene Internationale architectuurwedstrijd "Sentiers de l'Europe"
en het Jean Reyplein

E-2877/03

Jan Dhaene Technische controle dodehoeksystemen voor
vrachtwagens

E-2878/03

Jan Dhaene Technische controle dodehoeksystemen voor
vrachtwagens

E-2879/03

Jan Dhaene Fietsendiefstal E-2880/03

Jan Dhaene Fietsendiefstal E-2881/03

Antonios Trakatellis Toepassing van Richtlijn 2000/35/EG in de EU en
achterstand in de betalingen aan ziekenhuizen door de
overheid en overheidsinstanties in Griekenland

P-2882/03

Charles Tannock Beschuldigingen prijsafspraken
Kanaalveerbootondernemingen

P-2883/03

Charles Tannock Vervolging van christenen in Egypte E-2884/03

Charles Tannock Toepassing van de associatieovereenkomst tussen de EU
en Israël

E-2885/03

Charles Tannock Moeilijkheden bij de liberalisering van het
goederenvervoer per spoor

E-2886/03
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Bill Miller Dierlijke bijproducten E-2887/03

Joan Vallvé Luchtverbindingen met eilanden - kwalificatie als
openbare dienstverlening

E-2888/03

Samuli Pohjamo en Mikko Pesälä Vaststelling van een minimum invoerprijs en
invoerheffingen voor Noorse zalm en regenboogforel

E-2889/03

Anne Jensen Steun voor bedrijven in het voormalige Oost-Duitsland E-2890/03

Konstantinos Hatzidakis Ontoereikende veiligheidsmaatregelen op het werk in
Griekenland

E-2891/03

Mario Borghezio Efficiëntere systemen van certificering van
constructiestaal afkomstig uit derde landen

E-2892/03

Ole Krarup Schending van de databeschermingsvoorschriften P-2893/03

Konstantinos Hatzidakis Programma voor het verwerven van beroepservaring
(STAGE) in Griekenland

E-2894/03

Dana Scallon Ierse schapenhouders E-2895/03

Patricia McKenna EU-programma voor vrede en verzoening P-2896/03

Roberta Angelilli Werkgelegenheidscrisis bij Alcatel Italia P-2897/03

Helmut Kuhne Mogelijk ongerechtvaardigd gebruik van EU-middelen in
Spanje

E-2898/03

Konstantinos Hatzidakis Ontwikkeling van de overheidsschuld en het
overheidstekort in Griekenland in 2003

E-2899/03

Antonio Tajani Bescherming van de werkgelegenheid bij de Alcatel-
vestiging van Rieti

E-2900/03

Antonio Tajani Bescherming van de werkgelegenheid bij de Alcatel-
vestiging van Rieti

E-2901/03

Miet Smet Opschorting van samenwerkingsovereenkomsten en
uitstel van de ondertekening van
samenwerkingsakkoorden

E-2902/03

Miet Smet Opschorting van samenwerkingsovereenkomsten en
uitstel van de ondertekening van
samenwerkingsakkoorden

E-2903/03

Miet Smet CARDS-programma E-2904/03

Konstantinos Hatzidakis Werkloosheid in Griekenland op basis van de statistische
gegevens van 2001

E-2905/03

Gerhard Schmid Omzetting van richtlijn 2001/97/EG tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld

E-2906/03



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN26

Bulletin 20.10.2003 - NL- PE 332.929

Antonios Trakatellis Uitgaven en structurele indicatoren voor onderzoek en
innovatie in de EU en Griekenland

E-2907/03

Franz Turchi De plannen van Alcatel E-2908/03

Olivier Dupuis Toekomstige status van Tibet P-2909/03

Joan Vallvé Problemen aan de Duits-Poolse grens E-2910/03

Glenys Kinnock Voetbalgeweld E-2911/03

Joan Vallvé Cohesiebeleid van de Europese Unie E-2912/03

Claude Moraes Tenuitvoerlegging van de arbeidstijdenrichtlijn met
betrekking tot de offshore-sector

P-2913/03

Mario Borghezio Prodi gaat met zijn verklaringen over Arafat zijn
bevoegdheden te buiten

P-2914/03

Francesco Speroni Partijdigheid van Prodi tijdens de campagne voor het
referendum in Zweden

P-2915/03

Marianne Thyssen Communautaire financiële steun aan transnationale
telersverenigingen

P-2916/03

Gabriele Stauner 2 SDA, Camire, Marcom, World Systems, Ariane II
group, Sema Belgium

E-2917/03

Marco Cappato en Maurizio Turco Het geval van de Italiaan Maurizio Trotta, die in
Roemenië in hechtenis zit

E-2918/03

Marco Cappato en Maurizio Turco Het geval van de Italiaan Maurizio Trotta, die in
Roemenië in hechtenis zit

E-2919/03

Miquel Mayol i Raynal Alternatieve en aanvullende geneeswijzen E-2920/03

Glyn Ford Katoensubsidies E-2921/03

Claude Moraes Handelssancties tegen Birma E-2922/03

Marianne Thyssen Het octrooistelsel en het MKB E-2923/03

Salvador Garriga Polledo Europese Raad voor de energievoorziening E-2924/03

Salvador Garriga Polledo Europees productiviteitspact E-2925/03

Michl Ebner Noodzaak uitbreiding van de vrijwillige brandweer E-2926/03

Michl Ebner Noodzaak uitbreiding van de vrijwillige brandweer E-2927/03

Proinsias De Rossa Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief en het
SRUNA-project

E-2928/03

Olivier Dupuis De situatie van Thich Tri Luc, Vietnamees staatsburger in
het bezit van de door de UNHCR toegekende
vluchtelingenstatus, die in Cambodja is ontvoerd en in
afwachting is van berechting in Vietnam

E-2929/03
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Marco Cappato en anderen Benoeming van generaal Ammar tot voorzitter van het
Nationaal organiserend comité voor de
Wereldtopconferentie over de informatiemaatschappij

E-2930/03

Marco Cappato en anderen Benoeming van generaal Ammar tot voorzitter van het
Nationaal organiserend comité voor de
Wereldtopconferentie over de informatiemaatschappij

E-2931/03

Cristiana Muscardini Strijd tegen namaak E-2932/03

Cristiana Muscardini Grenswaarden voor de totale concentratie van DDT in vis E-2933/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Spaans Cultureel Centrum E-2934/03

Monica Frassoni en Guido Sacconi Afval als hernieuwbare energiebron E-2935/03

Ria Oomen-Ruijten en Alexander
de Roo

Elektrische aansluiting van caravans E-2936/03

Philip Claeys Mededeling van de Commissie over immigratie, integratie
en werkgelegenheid -  Economische rol van de immigratie

E-2937/03

Philip Claeys Mededeling van de Commissie over immigratie, integratie
en werkgelegenheid

E-2938/03

José Ribeiro e Castro EURES - Promotie en voorlichting E-2939/03

Rosa Miguélez Ramos Toewijzingen uit het Solidariteitsfonds E-2940/03

Rosa Miguélez Ramos Toewijzingen uit het Solidariteitsfonds E-2941/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Meerjarig oriëntatieprogramma (MOP) : Inkrimping van
de communautaire vissersvloot

E-2942/03

Erik Meijer Bijdragen van de Europese belastingbetalers aan het
stimuleren en in stand houden van stierengevechten en
andere plaatselijke gebruiken van dierenmishandeling

E-2943/03

Erik Meijer Opheffing van de speciale trein voor de grote stroom van
ambtenaren en fractiemedewerkers tussen de twee
vergadersteden van het Europees Parlement

E-2944/03

Dana Scallon Specifiek programma voor onderzoek E-2945/03

Dana Scallon Specifiek programma voor onderzoek E-2946/03

Peter Liese Industrieterrein Trupbach P-2947/03

Christopher Heaton-Harris Klokkenluidersregeling P-2948/03

Gian Gobbo Vermelding van diepvriesproducten P-2949/03

Dorette Corbey Toekomst van LIFE-natuurprogramma P-2950/03

Brice Hortefeux Ontwerpverordening REACH P-2951/03

Maurizio Turco en Marco Cappato Veroordeling tot de dood door steniging E-2952/03
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Maurizio Turco en Marco Cappato Veroordeling tot de dood door steniging E-2953/03

Maurizio Turco en Marco Cappato Zoveelste geval van vervolging van homoseksuelen in
Egypte

E-2954/03

Maurizio Turco en Marco Cappato Zoveelste geval van vervolging van homoseksuelen in
Egypte

E-2955/03

Bart Staes Verhogen steun Bevolkingsfonds Verenigde Naties
(UNFPA)

E-2956/03

Mogens Camre Commissievoorstel tot wijziging van richtlijn 94/35/EG E-2957/03

Armando Cossutta Prijsstijgingen in de landen van de eurozone E-2958/03

Armando Cossutta Risico stroomuitval E-2959/03

Armando Cossutta Vredesproces in het Midden-Oosten E-2960/03

Alexandros Alavanos Werknemers van de Eenheid voor organisatie en beheer
van het communautair bestek (MOD) A.E.

E-2961/03

Alexandros Alavanos Vernieling van kunstschatten in de Agia Sofia E-2962/03

Alexandros Alavanos Vermindering van kredieten voor onderzoek en
voorkoming van ongevallen

E-2963/03

Brigitte Langenhagen Digitaal controleapparaat P-2964/03

Graham Watson Financiering van het onderzoek naar endometriose E-2965/03

Brian Simpson Spaans nationaal hydrologisch plan: gevolgen van het
stuwdamproject van La Breña voor de Iberische lynx en
beschermde roofvogels

E-2966/03

Marie-Thérèse Hermange Europese ombudsman voor kinderen E-2967/03

Maurizio Turco Eurojust E-2968/03

Roberto Bigliardo Beheer van 150.000 euro aan EU-middelen -
betrokkenheid van een Roemeense minister

E-2969/03

___________________
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Het uitroepen van Lampedusa tot natuurpark en het
oprichten van asielzoekerscentra buiten de grenzen van
de Europese Unie

30.06.2003 30.09.2003 11

16/2003 335.426 Othmar KARAS Het houden van een Europees referendum over de EU-
grondwet (constitutioneel verdrag)

01.09.2003 01.12.2003 25

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS en Phillip
WHITEHEAD

Verbod op de handel in bont van katten en honden 22.09.2003 22.12.2003 84

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK en Philippe
MORILLON

Noodzakelijke verbetering van de situatie op het
gebied van de mensenrechten van de Koerdische
bevolking in Syrie

22.09.2003 22.12.2003 16

                                                     
1 Situatie op 25.09.2003
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19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN en
Alexander de ROO

Conditionaliteit van de ratificatie van het Kyoto-
protocol in de overeenkomsten van de EU met derde
landen

22.09.2003 22.12.2003 19

20/2003 336.517 Philip CLAEYS en Koenraad DILLEN Houden van referenda over de mogelijke toetreding
van Turkije tot de Europese Unie

22.09.2003 22.12.2003 8
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MULDER
(ELDR)

Bescherming van het grondwater tegen
verontreiniging

AGRI (A) 07.10.03 C5-0447/03

DAUL
(PPE-DE)

Bescherming van planten AGRI (P) 29.09.03 C5-0392/03

PPE-DE-Fraktie Bescherming van dieren tijdens vervoer
(wijz. richtl. 64/432/EG, 93/119/EEG,
herz. richtl.)

AGRI (P) 29.09.03 C5-0438/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserij: extra kosten n.a.v. ultraperifere
ligging Azoren, Madeira, Canarische
eilanden, Guyana, Réunion (wijz.veror.)

BUDG (A) 07.10.03 C5-0390/03

FÄRM
(PSE)

Servië en Montenegro: toekenning van
aanvullende macrofinanciële bijstand
(wijziging Besluit 2002/882/EG)

BUDG (A) 07.10.03 C5-0428/03

BÖSCH
(PSE)

Fraudebestrijding: bescherming
financiële belangen van de Gemeenschap,
actieprogramma

CONT (P) 29.09.03 C5-0312/03

DOS SANTOS
(PSE)

Wegvervoer: zware vrachtvoertuigen en
in rekening brengen van
infrastructuurvoorzieningen (wijz. richtl.
1999/62/EG)

ECON (A) 22.09.03 C5-0351/03

RADWAN
(PPE-DE)

Interne markt: strategie, prioriteiten
2003-2006. Mededeling

ECON (A) 06.10.03 C5-0379/03

PPE-DE-Fraktie Euro: bescherming tegen valse munten,
verantwoordelijkheid Commissie
technisch centrum

ECON (A) 07.10.03

HERMANGE
(PPE-DE)

Belasting op de toegevoegde waarde
BTW: verlaagde BTW-tarieven (wijz.
richtl. 77/388/EEG)

EMPL (A) 24.09.03 C5-0359/03

PSE-Fraktie Sociale zekerheid: werknemers en
zelfstandigen, gezinsleden (wijz. verord.
1408/71/EEG, 574/72/EEG)

EMPL (P) 24.09.03 C5-0368/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

McKENNA
(VERTS/ALE)

Bescherming van dieren tijdens vervoer
(wijz. richtl. 64/432/EG, 93/119/EEG,
herz. richtl.)

ENVI (A) 02.10.03 C5-0438/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Gefluoreerde broeikasgassen ENVI (P) 25.09.03 C5-0397/03

de ROO
(VERTS/ALE)

Luchtverontreiniging: handel in
broeikasgasemissierechten, Protocol van
Kyoto

ENVI (P) 02.10.03 C5-0355/03

ELDR-Fraktie Milieu: eisen inzake ecologisch ontwerp
voor energieverbruikende producten
(wijz. richtl. 92/42/EEG)

ENVI (P) 07.10.03 C5-0369/03

PPE-DE-Fraktie Bescherming van het grondwater tegen
verontreiniging

ENVI (P) 07.10.03 C5-0447/03

FRAISSE
(GUE/NGL)

Bevolking en ontwikkeling: 10 jaar na de
VN-Conferentie van Caïro

FEMM (A) 02.10.03

GHILARDOTTI
(PSE)

Ontwikkeling dienstensector met het oog
op het scheppen van werkgelegenheid

FEMM (A) 02.10.03

GILLIG
(PSE)

Comité voor sociale bescherming FEMM (A) 02.10.03 C5-0317/03

PRETS
(PSE)

Europees Waarnemingscentrum voor
racisme en vreemdelingenhaat:herz.ver.
1035/97/EG. Mededeling

FEMM (A) 02.10.03 C5-0436/03

PPE-DE-Fraktie Afghanistan: uitdagingen en
toekomstperspectieven

FEMM (A) 02.10.03

PPE-DE-Fraktie Detachering van werknemers in het kader
van dienstverlening: tenuitvoerl. richtl.
96/71/EG

FEMM (A) 02.10.03 C5-0405/03

VERTS/ALE-
Fraktie

Organisatie van de arbeidstijd
(herz.richtl. 93/104/EEG)

FEMM (A) 02.10.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Ontwikkelingssamenwerking:
bevordering gelijkheid mannen en
vrouwen

FEMM (P) 02.10.03 C5-0367/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

LANGEN
(PPE-DE)

Diensten van algemeen belang.
Groenboek

ITRE (A) 22.09.03 C5-0376/03

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Belasting op de toegevoegde waarde
BTW: verlaagde BTW-tarieven (wijz.
richtl. 77/388/EEG)

ITRE (A) 22.09.03 C5-0359/03

TURMES
(VERTS/ALE)

Milieu: eisen inzake ecologisch ontwerp
voor energieverbruikende producten
(wijz. richtl. 92/42/EEG)

ITRE (A) 22.09.03 C5-0369/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Automobielindustrie: goedkeuring
motorvoertuigen, aanhangwagens en
systemen (herschikte versie)

ITRE (A) 02.10.03 C5-0320/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Protocol bij het Verdrag betreffende
grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand
(POP's)

ITRE (A) 02.10.03 C5-0318/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Milieu: persistente organische
verontreinigende stoffen (wijziging van
richtlijnen 79/117/EEG en 96/59/EG)

ITRE (A) 02.10.03 C5-0273/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Milieu: Verdrag van Stockholm inzake
persistente organische verontreinigende
stoffen

ITRE (A) 02.10.03 C5-0315/03

UEN-Fraktie Ontwikkelingssamenwerking:overheidsbe
drijven, openbare diensten en economie
van ontwikkelingslanden. Mededeling

ITRE (A) 02.10.03 C5-0383/03

PSE-Fraktie Luchtverontreiniging: handel in
broeikasgasemissierechten, Protocol van
Kyoto

ITRE (A) 02.10.03 C5-0355/03

PSE-Fraktie Gefluoreerde broeikasgassen ITRE (A) 02.10.03 C5-0397/03

BELDER
(EDD)

Servië en Montenegro: toekenning van
aanvullende macrofinanciële bijstand
(wijziging Besluit 2002/882/EG)

ITRE (P) 22.09.03 C5-0428/03

PPE-DE-Fraktie Beheersstructuren
radionavigatieprogramma per satelliet

ITRE (P) 02.10.03 C5-0391/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

CROWLEY
(UEN)

Rechtskader voor een
gemeenschappelijke betalingsruimte

JURI (A) 01.10.03

CROWLEY
(UEN)

Directe en indirecte belastingen:
wederzijdse bijstand van de bevoegde
autoriteiten (wijz. richtl. 77/799/EEG)

JURI (A) 01.10.03 C5-0370/03

ZIMERAY
(PSE)

Ultraperifere gebieden: beheer
geregistreerde vissersvloten

JURI (A) 01.10.03 C5-0243/03

LEHNE
(PPE-DE)

Tweede verzoek om verdediging van de
immuniteit van de heer Bossi

JURI (P) 01.10.03 IMM032172

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Kernenergie: wettelijke
aansprakelijkheid, wijziging van het
Verdrag van Parijs van 1960 en
protocollen

JURI (P) 01.10.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek om bescherming van de
parlementaire immuniteit van de heer
Gargani

JURI (P) 01.10.03 IMM032182

WALLIS
(ELDR)

Burgerluchtvaart JURI (P) 01.10.03 C5-0425/03

WALLIS
(ELDR)

Gerechtelijke samenwerking in civiele en
commerciële zaken: grensoverschrijdende
geschillen, niet-contractuele verbinten

JURI (P) 07.10.03 C5-0338/03

PPE-DE-Fraktie Internationaal Fonds voor vergoeding van
schade door verontreiniging door olie

JURI (P) 01.10.03

SØRENSEN
(ELDR)

Communautair douanewetboek:
behandeling, controle en informatie over
risico's (wijz. verord. (EEG) 2913/92)

LIBE (A) 07.10.03 C5-0345/03

COELHO
(PPE-DE)

Schengen informatiesysteem SIS:
toegang voor instanties belast met
kentekenbewijzen. Wijziging
Overeenkomst

LIBE (P) 22.09.03 C5-0412/03

SCHMID
(PSE)

Euro: bescherming tegen valse munten,
verantwoordelijkheid Commissie
technisch centrum

LIBE (P) 22.09.03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Klein grensverkeer: vrij verkeer van
personen aan de landbuitengrenzen van
de lidstaten

LIBE (P) 30.09.03 C5-0442/03

ROURE
(PSE)

Internationale georganiseerde misdaad:
VN-Verdrag van 15.11.2000, sluiting
namens de Gemeenschap

LIBE (P) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Internationale georganiseerde misdaad:
handel in migranten, sluiting protocol bij
VN-Verdrag

LIBE (P) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Internationale georganiseerde misdaad:
mensenhandel, sluiting protocol bij VN-
Verdrag

LIBE (P) 30.09.03

STOCKTON
(PPE-DE)

Klein grensverkeer: vrij verkeer aan de
tijdelijke buitengrenzen tussen de
lidstaten

LIBE (P) 30.09.03 C5-0443/03

SWIEBEL
(PSE)

Europees Waarnemingscentrum voor
racisme en vreemdelingenhaat:herz.ver.
1035/97/EG. Mededeling

LIBE (P) 30.09.03 C5-0436/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Bijstand bij doorgeleiding over het
grondgebied van één of meer lidstaten,
verwijderingsmaatregelen lidstaten

LIBE (P) 30.09.03 C5-0439/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Gezamenlijke vluchten voor verwijdering
illegaal op EG-grondgebied verblijvende
onderdanen derde landen

LIBE (P) 30.09.03 C5-0440/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Visserijbeleid: bescherming van
koudwater-koraalriffen (wijziging
Verordening (EG) nr. 850/98)

PECH (P) 02.10.03 C5-0446/03
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlemnet en aan de
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie
Alarmsysteem nr. 5/2003 en nr. 6/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 805
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nr. 7/2003 en nr. 8/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 915
def.

Verslag van de Commissie: Evaluatie van de werkzaamheden van het
Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) - Verordening van
het Europees Parlement en de Raad (EG) nr. 1073/1999 en van de
Raad (Euratom) nr. 1074/1999  - (Artikel 15)

BUDG
LIBE

CONT

COM (03) 154
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad betreffende samenwerking in de Europese Unie op het gebied
van paraatheid en reactiecapaciteit in geval van aanslagen met
biologische en chemische stoffen (bescherming van de gezondheid)

BUDG
ITRE
ENVI

COM (03) 320
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad:
Maatregelen voor financiële bijstand aan innoverende en
werkgelegenheidscheppende kleine en middelgrote ondernemingen
(Groei- en werkgelegenheidsinitiatief 1998) - Situatie op 31
december 2002

ECON
ITRE
EMPL

COM (03) 480
def.

Verslag van de Commissie: Verslag van 2002 over "PHARE" en de
toetredingsinstrumenten voor Cyprus, Malta en Turkije

AFET
RETT
ITRE

COM (03) 497
def.

Mededeling van de Commissie: De Structuurfondsen en de
coördinatie met het Cohesiefonds: herziene indicatieve richtsoeren

RETT COM (03) 499
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
inzake de toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese
Gemeenschappen en de Regering van de Verenigde Staten van
Amerika en de Regering van Canada betreffende de toepassing van
hun mededingingsregels - 1 januari 2002 tot en met 31 december
2002

ECON
ITRE

COM (03) 500
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Jaarlijks verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: over de resultaten van de meerjarige
oriëntatieprogramma's voor de vissersvloten aan het einde van 2002

PECH COM (03) 508
def.

Mededeling van de Commissie betreffende de niet-bindende gids
voor goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn
1999/92/Eg van het Europees Parlement en de Raad betreffende
minimumvoorschriften voor de verbetering van de
gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die
door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen

ENVI
EMPL

COM (03) 515
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

98/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de recente schendingen van de blauwe lijn
Brussel, 12 augustus 2003

De Europese Unie veroordeelt ten stelligste de hernieuwde aanvallen door Hezbollah-milities tegen
Israëlische doelwitten, die hebben geleid tot de dood van burgers en verscheidene gewonden hebben
gemaakt.

De Europese Unie betuigt haar leedwezen en solidariteit ten aanzien van de families van de slachtoffers en
de Regering van Israël. De EU roept Libanon en alle andere betrokken regionale actoren op al hun invloed
aan te wenden om verdere aanvallen van de Hezbollah tegen Israëlische doelwitten te voorkomen.

De Europese Unie roept alle partijen op een verdere verslechtering van de situatie te voorkomen en de door
de Verenigde Naties ingestelde blauwe lijn volledig te eerbiedigen. In deze cruciale fase moeten alle partijen
alles in het werk stellen om niet af te wijken van de in het scenario uitgezette koers op weg naar vrede.

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.

________________________

99/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het nieuwe geweld in Israël en de Palestijnse gebieden

Brussel, 14 augustus 2003

De Europese Unie veroordeelt ten stelligste de recente zelfmoordaanvallen van sommige Palestijnse
terroristische organisaties, waarbij onschuldige mensen het leven lieten. De EU condoleert de families van de
slachtoffers en betuigt haar leedwezen aan de personen die werden gewond.

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de opflakkering van het geweld in Israël en de Palestijnse
gebieden. De zelfmoordaanvallen druisen in tegen het staakt-het-vuren dat op 29 juni 2003 werd
afgekondigd en ondermijnen de belangen van de meerderheid van de Palestijnen, die voorstander zijn van
een beëindiging van het geweld.
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De Europese Unie bevestigt andermaal dat er geen alternatief bestaat voor een snelle en volledige uitvoering
van het scenario op basis van de goede wil van beide partijen. De Europese Unie dringt er bij alle partijen op
aan af te zien van elke actie die kan leiden tot de hervatting van de spiraal van geweld. Beide partijen dienen
zich te blijven inzetten om onderhandelingen te voeren, die niet mogen worden gehinderd door radicale
organisaties welke gekant zijn tegen vrede.

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 en
Liechtenstein), die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

101/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het vredesakkoord in Liberia
Brussel, 22 augustus 2003

De EU juicht het alomvattende vredesakkoord toe dat de strijdende en de politieke partijen op maandag
18 augustus onder de auspiciën van de ECOWAS in Accra hebben ondertekend, als een fundamentele stap
op weg naar het herstellen van vrede, veiligheid en stabiliteit in Liberia na 14 jaar van geweld en
wanbestuur.

De EU prijst de ECOWAS, haar voorzitter president John Kufour, haar uitvoerend secretaris dr. Mohamed
Ibn Chambas, en bemiddelaar generaal Abdusalami Abubakar, voor hun onverdroten inspanningen die tot
deze succesvolle afloop hebben geleid. Zij prijst tevens Nigeria, dat een sleutelrol heeft vervuld, voor het
snel beschikbaar maken van strijdkrachten die zullen worden ingezet om de burgerbevolking en de
humanitaire hulp te beschermen. Zij spreekt haar erkentelijkheid uit jegens de Afrikaanse staten die
verklaard hebben aan de ECOMIL te zullen deelnemen, alsook jegens de VS, die het inzetten en het optreden
van die strijdmacht ondersteunen. In dit verband beklemtoont de EU dat het belangrijk is dat de ECOMIL zo
spoedig mogelijk volledig operationeel wordt als voorhoede van de VN-stabilisatiemacht overeenkomstig
resolutie 1497 van de VN-veiligheidsraad, en zij herhaalt dat zij bereid is daaraan haar steun te verlenen.

De EU roept alle partijen bij het akkoord op het te goeder trouw uit te voeren en op 14 oktober een
overgangsregering te installeren die het land naar vrije en eerlijke verkiezingen moet leiden in oktober 2005,
zodat er opnieuw een volledig verkozen democratische regering kan komen.

De EU roept de buurlanden van Liberia op geen acties te ondernemen die het weer opflakkeren van de
spanningen of gewelddadige confrontaties in het land in de hand zouden kunnen werken.

De EU is uitermate bezorgd over de humanitaire situatie in Liberia, die nog steeds ernstig is, en spreekt haar
dank uit aan de humanitaire organisaties die zich inzetten voor de noodlijdende bevolking; zij roept alle
partijen op daaraan ten volle hun medewerking te verlenen.

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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102/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Guatemala - Electorale waarnemersmissie

Brussel, 22 augustus 2003

De ontwikkeling van de politieke situatie in Guatemala, waaronder de betreurenswaardige gebeurtenissen
van 24 en 25 juli jongstleden, worden door de EU met de nodige aandacht gevolgd tegen de achtergrond van
de gevolgen van de komende verkiezingen.

In dit verband herhaalt de EU dat zij er belang aan hecht dat het verkiezingsproces in Guatemala verloopt in
een eerlijke, vreedzame en participerende sfeer. De EU roept de autoriteiten van Guatemala en alle betrokken
politieke partijen op ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen voor het houden van echte
vrije en transparante verkiezingen op 9 november, en zij dringt er bij hen op aan alles in het werk te stellen
opdat geweld zoals dat van 24 en 25 juli niet wordt herhaald.

De EU is ingenomen met de positieve reactie van de regering en het maatschappelijk middenveld van
Guatemala op het besluit van de EU om een electorale waarnemersmissie naar Guatemala te sturen. De EU
gelooft dat deze waarnemersmissie, in samenwerking met die welke door de OAS wordt georganiseerd,
samen met de nationale waarnemers een belangrijke rol kan spelen bij de bevordering van vrije en eerlijke
verkiezingen. Door deze missie te sturen laat de EU niet alleen zien dat zij toezicht wil houden op de
verkiezingen, maar ook dat zij, net als in het verleden, aanwezig wil zijn op een cruciaal tijdstip van 's lands
democratische leven.

Wegens de recente golf van geweld heeft de EU thans besloten om de hoofdwaarnemer van de electorale
waarnemersmissie van de EU, de heer Sakellariou, onmiddellijk naar Guatemala te sturen, voordat de
waarnemersmissie in september volledig wordt ingezet.

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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103/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de presidentsverkiezingen in Rwanda
Brussel, 29 augustus 2003

De Europese Unie verheugt zich samen met president Paul Kagame over de overwinning die hij heeft
behaald bij de eerste pluralistische presidentsverkiezingen in Rwanda. De Europese Unie beklemtoont het
belang van deze verkiezingen, die een fundamentele fase vormen in het proces van nationale verzoening in
dit land. Het organisatorische werk dat is verricht vormt een bemoedigend teken van de vooruitgang die
Rwanda heeft bereikt in de nauwelijks negen jaar die zijn verstreken na de volkerenmoord waardoor dit land
werd getraumatiseerd.

De Europese Unie merkt met voldoening op dat deze verkiezingen, zoals door haar verkiezings-
waarnemingsmissie werd geconstateerd, kalm en ordelijk zijn verlopen en dat het volk er zeer talrijk aan
heeft deelgenomen, hetgeen getuigt van de wil van het Rwandese volk om gezamenlijk aan zijn toekomst te
bouwen binnen een kader van vrede, veiligheid en ontwikkeling. De Europese Unie verklaart zich bereid het
Rwandese volk terzijde te staan bij het nastreven van deze doelstelling.

De Europese Unie moet er evenwel aan herinneren dat de verkiezingswaarnemingsmissie in haar voorlopige
verklaring verscheidene opmerkingen heeft gemaakt over incidenten, pesterijen en intimidatie,
verdwijningen en arrestaties van leden van de politieke oppositie. De Europese Unie verwacht dat een
transparant onderzoek naar deze feiten wordt ingesteld.

De Europese Unie doet een beroep op president Kagame om gebruik te maken van het mandaat dat hij van
het volk heeft ontvangen en ervoor te zorgen dat alle Rwandezen dezelfde grondwettelijke rechten genieten.
Het Rwandese volk heeft gekozen voor een politiek vredesproces dat voor iedereen een kans betekent om te
werken aan een democratische samenleving.

De Europese Unie hecht, in het kader van haar betrekkingen met dit land, veel belang aan de democratisering
en de vestiging van de rechtsstaat in Rwanda. Dit is de context waarbinnen de Europese Commissie samen
met lidstaten belangrijke bijdragen heeft geleverd aan de electorale bijstand. Tegen diezelfde achtergrond
werd een verkiezingswaarnemingsmissie gestuurd op verzoek van de Rwandese autoriteiten. In haar
gemeenschappelijk standpunt inzake Rwanda van 21 oktober 2002 heeft de EU haar steun toegezegd aan het
verkiezingsproces, dat allesomvattend moet zijn en ervoor dient te zorgen dat alle Rwandezen en alle
sectoren van de samenleving (met inbegrip van de politieke partijen) vrijuit hun mening kenbaar kunnen
maken. De Europese Unie neemt in dit verband met zorg nota van de moeilijkheden die de stuwende
krachten achter de politieke partijen ondervinden wanneer zij publiekelijk tegen de gevestigde macht actie
voeren.

Gelet op het voorgaande richt de Europese Unie een oproep tot de Rwandese regering om de deelname aan
de democratie te verruimen door het politieke proces open te stellen voor alle partijen die de democratische
beginselen delen. De Europese Unie verwacht dat de Rwandese regering bij de volgende
parlementsverkiezingen op 1 oktober duidelijke signalen in die zin uitstuurt.

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 die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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104/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de staakt-het-vuren-overeenkomst met het MILF

Brussel, 28 augustus 2003

De Europese Unie verwelkomt de staking van de vijandelijkheden die is overeengekomen tussen de
vredesonderhandelaars van de Filippijnse regering en het MILF en in het bijzonder het besluit terzake van de
Filippijnse regering.

De Europese Unie steunt de stabiliteit en de territoriale integriteit van de Filippijnen en de inspanningen van
de regering om het terrorisme te bestrijden.

De Europese Unie moedigt de vredesonderhandelaars aan om zo spoedig mogelijk formele besprekingen te
beginnen om tot een definitief vredesakkoord te komen.

De Europese Unie zal te zijner tijd de financiering overwegen van projecten ter ondersteuning van het
vredesproces.

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.

_________________________

105/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Daw Aung San Suu Kyi

Brussel, 5 september 2003

De Europese Unie neemt met grote bezorgdheid kennis van berichten dat Daw Aung San Suu Kyi wellicht in
hongerstaking is gegaan.

De Europese Unie is van mening dat de regering van Birma/Myanmar deze berichten het best kan
ontzenuwen door Daw Aung San Suu Kyi onmiddellijk vrij te laten en toegang te verlenen aan de EU-
ambassadeurs of vertegenwoordigers van internationaal erkende organisaties.

De EU acht de regering van Birma/Myanmar verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van alle
politieke gevangenen.

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 die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_____________________
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106/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende
 het geval van de heer Pham Hong Son

Brussel, 5 september 2003

De EU neemt nota van de beslissing van het hof van beroep van het Hooggerechtshof van Vietnam van 26
augustus, waarbij de heer Pham Hong Son strafvermindering heeft gekregen.

De EU is verheugd over de vermindering van een straf die zij overmatig acht, maar blijft uiterst bezorgd,
omdat de feiten waarvoor de heer Son is veroordeeld, gewoon verband lijken te hebben met het recht op vrije
meningsuiting.

De EU verwacht dat Vietnam krachtige maatregelen ter verbetering van de mensenrechtensituatie en de
eerbiediging van de fundamentele vrijheden zal nemen in overeenstemming met de internationale
instrumenten waarbij Vietnam partij is. De EU ziet ernaar uit om met de Vietnamese regering de dialoog
over deze kwesties voort te zetten.

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

________________________

107/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Venezuela

Brussel, 10 september 2003

De benoeming van de leden van de Nationale Kiesraad van Venezuela, die op 25 augustus 2003 heeft
plaatsgevonden, is een eerste, belangrijke etappe in de uitvoering van het politiek akkoord dat op
29 mei 2003 door de regering en de "Coordinadora Democratica" is ondertekend.

De Europese Unie vertrouwt dat de nieuwe kiesraad in staat zal zijn zijn institutionele taak snel en efficiënt
te vervullen en dringt er bij alle partijen op aan, het bij het akkoord bepaalde mandaat te blijven vervullen,
om zo de weg te banen voor een oplossing van de huidige politieke crisis, binnen het kader van de grondwet,
de rechtsstaat en de democratische beginselen.

De EU doet een beroep op de regering van Venezuela en op de oppositie om in de komende maanden, die
van cruciaal belang zijn, de Verklaring tegen geweld en voor vrede en democratie van 18 februari 2003
volledig na te leven. De tolerantie en terughoudendheid die de bevolking van Venezuela tijdens recente
demonstraties aan de dag heeft gelegd, moeten blijven heersen, in een hernieuwde geest van nationale
verzoening.
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De EU verbindt zich er andermaal toe om, tezamen met de Organisatie van Amerikaanse Staten, het Carter
Centre, het UNDP en de Groep van Vrienden van de secretaris-generaal van de OAS, bij te dragen tot de
democratische ontwikkeling van Venezuela, en is bereid financiële en technische steun voor de uitvoering
van het akkoord van 29 mei te verlenen.

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 IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

__________________

108/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in het Midden-Oosten

Brussel, 11 september2003

De EU is geschokt en ontzet over de twee zelfmoordaanslagen van 9 september bij de Zerifin-basis van de
Israëlische defensiemacht en in Jeruzalem, die andermaal talloze dodelijke slachtoffers onder de Israëlische
burgers hebben gemaakt. De EU condoleert de families van de slachtoffers en spreekt haar medeleven uit
met de gewonden en de regering van Israël.

De Europese Unie wijst er nadrukkelijk op dat zij deze twee terroristische aanslagen en de organisaties die ze
hebben gepland en uitgevoerd, volstrekt veroordeelt. De opleving van het terrorisme eist een ondraaglijke tol
van onschuldige Israëlische burgers, is een hinderpaal voor de inspanningen van de internationale
gemeenschap om de vrede in de regio te herstellen en schaadt de Palestijnse zaak.

De Europese Unie beschouwt de daders van deze aanslagen dan ook als vijanden van de vrede en dringt er
bij de Palestijnse Autoriteit krachtig op aan, alle nodige concrete maatregelen te treffen tegen terroristische
organisaties die zich tegen iedere politieke dialoog verzetten en die alle inspanningen om weer hoop, vrede,
veiligheid en betere levensomstandigheden in de regio te brengen, ondermijnen.

Als onderdeel van de wereldwijde strijd tegen het terrorisme heeft de EU in dit verband op 5 en
6 september ll., tijdens een informele ministeriële bijeenkomst in Riva del Garda, besloten een procedure op
gang te brengen die moet leiden tot de opneming van de politieke tak van Hamas in de Europese lijst van
terroristische organisaties. De EU herhaalt de oproep van de Europese Raad van Thessaloniki tot alle
Palestijnse organisaties om een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren af te kondigen.

De EU neemt nota van het ontslag van de Palestijnse minister-president Mahmoud Abbas en herhaalt haar
steun voor de inspanningen van de PNA om het vredesproces weer op gang te brengen, op basis van de
routekaart van het Kwartet. De EU verzoekt de nieuwe minister-president, Ahmad Qurei, vastberaden op de
ingeslagen weg door te gaan, en zegt hem haar volledige steun toe.
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De Europese Unie spoort de twee partijen aan zich in geen geval te laten afbrengen van de noodzaak om de
dialoog voort te zetten en het draaiboek uit te voeren; zij bepleit in dit verband de volgende maatregelen:

- voor de PNA: het vormen van een nieuwe regering; het reorganiseren van haar veiligheidskorpsen; het
herstellen van de openbare orde en het nemen van zichtbare maatregelen om de terroristische
organisaties te ontmantelen; het uitvoeren van geëntameerde hervormingen en het organiseren van
vrije en transparante verkiezingen;

- voor de Israëlische regering: terugtrekking van het leger uit de autonome gebieden; stopzetting van het
gericht doden van mensen; versoepeling van de wegblokkades en van andere beperkingen die de
Palestijnse bevolking zijn opgelegd; bevriezing van alle nederzettingen en stopzetting van de bouw
van de veiligheidsmuur die een politieke oplossing van het conflict in de weg staat.

Met het oog op een effectieve uitvoering van deze maatregelen, herhaalt de EU haar steun voor en de
noodzaak van een vastberaden, gecoördineerde actie van de internationale gemeenschap. De aanstaande
ministeriële bijeenkomst van het Kwartet is het geschikte forum om - overeenkomstig de routekaart - het
optreden van de partijen bij de uitvoering van het plan te evalueren en te besluiten tot aanvullende stappen
om een effectief en geloofwaardig toezicht op het terrein te garanderen.

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 en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

___________________

109/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie, ter herdenking van de terreuraanslagen
van 11 september 2001

Brussel, 11 september 2003

Op de tweede verjaardag van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 betuigt de Europese Unie
opnieuw haar diepe leedwezen en oprechte solidariteit met de families van de slachtoffers en met de
Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk.

De afschuwelijke terroristische daden, die immens menselijk leed en reusachtige materiële schade en
verliezen hebben teweeggebracht in New York, Washington en Pennsylvania, werden door de Europese
burgers gezien als barbaarse aanvallen op de idealen en beginselen van vrijheid en vrede, op de
democratische instellingen en op hun eigen vrijheid en manier van leven.

De Europese Unie heeft met grote vastberadenheid op die tragische gebeurtenissen gereageerd om een zo
breed mogelijke internationale samenwerking in de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. Daarbij heeft de
Europese Unie een ruim scala belangrijke maatregelen goedgekeurd en heeft zij zeer actief deelgenomen aan
de activiteiten in de internationale fora, in het bijzonder in de Verenigde Naties, ter voorkoming en
bestrijding van terrorisme. Er zijn belangrijke resultaten geboekt, die onder meer hebben geleid tot de
aanhouding en berechting van vermoedelijke terroristen, de ontwrichting van terroristische cellen en de
bevriezing van financiële activa en financieringsbronnen.
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De Europese Unie heeft ook geijverd voor een politieke dialoog met een groot aantal landen en regionale
organisaties om deze te doordringen van de noodzaak van passende en effectieve wetgevende en andere
maatregelen op binnenlands en internationaal niveau om het terrorisme uit te roeien, de financieringsbronnen
en -kanalen droog te leggen en de omstandigheden en voorwaarden voor de rekrutering weg te nemen. De
ontplooiing van een alomvattende strategie, de bevordering van de dialoog tussen culturen en beschavingen
en de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme zijn
sleutelelementen en vormen een integrerend onderdeel van dit brede engagement.

De Europese Unie beklemtoont haar hechte solidariteit met de Verenigde Staten en alle andere landen die het
slachtoffer zijn geworden van terroristische daden en is meer dan ooit vastbesloten voort te gaan met haar
interne beleid en haar strategie van internationale samenwerking om het terrorisme te verslaan.

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.

________________________

110/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,

de toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije en Roemenië, alsmede de EVA-landen die lid

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

Brussel, 17 september 2003

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 2003/651/GBVB van de Raad van 12 september 2003 betreffende de toepassing van specifieke
maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt
2003/482/GBVB. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk
standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________
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111/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Haïti

Brussel, 16 september 2003

De Europese Unie is ten zeerste bezorgd over de politieke situatie in Haïti en blijft de ontwikkelingen op dat
vlak zeer aandachtig volgen. Deze bezorgdheid wordt met name ingegeven door het feit dat de leden van de
voorlopige kiesraad niet zijn aangewezen en door berichten dat er mogelijkerwijs verkiezingen zullen
worden georganiseerd waarvan het verloop niet in overeenstemming zou zijn met de resoluties 806 en 822
van de Permanente Raad van de OAS en resolutie 1959 die de Algemene Vergadering  van die organisatie op
10 juni 2003 in Santiago de Chili heeft aangenomen.

Overeenkomstig het besluit van de Raad van de Europese Unie van 10 januari 2003, kan de institutionele
ontwikkelingssamenwerking met Haïti pas worden hervat als de in de bovenvermelde resoluties vervatte
verplichtingen volledig worden nagekomen.

De Europese Unie neemt voorts met ongerustheid de steeds frequentere en steeds ernstiger schendingen van
de mensenrechten en de individuele vrijheden waar. Zij betreurt met name de recente gebeurtenissen in Cap-
Haïtien, en het brutale optreden van de nationale politie.

De Europese Unie verzoekt de Haïtiaanse autoriteiten opnieuw om de maatregelen te nemen die
noodzakelijk zijn voor het herstel van een klimaat van veiligheid dat het vertrouwen kan herstellen, zodat een
zo groot mogelijk gedeelte van de Haïtiaanse civiele samenleving zal deelnemen aan het verkiezingsproces.

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.

________________________

112/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de vrijheid van de media en het geval Gongadze

Brussel, 16 september 2003

Precies drie jaar na de verdwijning van en de moord op de Oekraïense journalist Georgiy Gongadze wenst de
Europese Unie uitdrukking te geven aan haar ongerustheid over het uitblijven van vooruitgang in het
onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood. In de drie jaar sinds zijn dood zijn in Oekraïne nog enkele
journalisten een gewelddadige dood gestorven en zijn andere het slachtoffer geworden van agressie.

Verder verontrust het de Europese Unie dat journalisten in Oekraïne in hun werk worden belemmerd en dat
door middel van intimidatie wordt getracht hen ervan te weerhouden informatie te verzamelen.
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De Europese Unie schaart zich achter het voornemen van de regering van Oekraïne om de betrekkingen
tussen de EU en Oekraïne te versterken. Vooruitgang hangt echter ook in sterke mate af van de vraag in
hoeverre de regering van Oekraïne handelt overeenkomstig de Europese normen en waarden. Voor de
rechtsstaat, de onafhankelijkheid van justitie, de mediavrijheid en de bescherming van journalisten is in dit
stelsel van normen en waarden een centrale plaats weggelegd.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van de bereidheid die de Oekraïense autoriteiten in een brief
van de heer Medvedchuk aan het EU-voorzitterschap heeft getoond om de massamedia in Oekraïne in de
gelegenheid te stellen volgens de Europese normen te werken.

De EU moedigt concrete vooruitgang in die richting aan, vooral in het licht van de kennelijke bereidheid van
de Oekraïense autoriteiten om in 2004 eerlijke en transparante presidentsverkiezingen te houden en alle
kandidaten daarbij gelijkelijk toegang tot de massamedia te geven.

De Europese Unie kijkt uit naar de bespreking van het politieke hervormingsproces en de toestand van de
media tijdens de top Oekraïne-EU op 7 oktober te Jalta.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

113/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de staatsgreep in Guinee-Bissau
Brussel, 18 september 2003

De EU is scherp gekant tegen ongrondwettelijke machtsovernamen en veroordeelt dan ook de militaire
staatsgreep die op 14 september in Guinee-Bissau heeft plaatsgevonden.

De EU herhaalt groot belang te hechten aan de democratische beginselen en aan vrije en eerlijke
verkiezingen, die de enige wijze van regeringswissel vormen.

De EU neemt nota van de aankondiging door het militair comité dat het voornemens is te zorgen voor een
spoedige terugkeer naar de constitutionele orde en naar burgerbestuur in het land.

De EU wenst, in samenwerking met de internationale gemeenschap, waaronder de VN, de AU en de
ECOWAS � welke organisatie een lofwaardig constructieve houding heeft aangenomen � en de CPLP (de
gemeenschap van Portugeestalige landen), steun te bieden aan een spoedig herstel van de constitutionele
rechtsorde en de democratische beginselen, met name door de organisatie van spoedige en geloofwaardige
verkiezingen, alsmede aan de nationale verzoening in Guinee-Bissau.



ALGEMENE INFORMATIE 53

Bulletin 20.10.2003 - NL- PE 332.929

Deze elementen blijven wezenlijk als basis voor de voortzetting van het partnerschap tussen de EU en
Guinee-Bissau, welk partnerschap onder meer zou kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor de
economische en sociale crisis waarmee het land de laatste tijd te kampen heeft.

De toetredende landen Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije,
Slovenië, en 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.

___________________

114/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de persvrijheid in Zimbabwe
Brussel, 18 september 2003

De Europese Unie spreekt haar afkeuring uit over de sluiting van Daily News, Zimbabwes enige
onafhankelijke dagblad. Deze sluiting is een ernstige aanslag op de vrijheid van informatie in Zimbabwe. Het
inzetten van gewapende politieagenten om de sluiting uit te voeren en de inbeslagname van apparatuur in de
kantoren van de krant, wijzen op een poging om de democratische stemmen het zwijgen op te leggen en de
pluralistische informatie in Zimbabwe aan banden te leggen.

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.

________________________

115/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de laatste ontwikkelingen in Ivoorkust
Brussel, 22 september 2003

De EU veroordeelt onomwonden elke poging tot direct of indirect gebruik van geweld in het politieke proces
in Ivoorkust, alsmede elke bedreiging van de openbare orde en van de stabiliteit van het land. De EU
bevestigt volledig vertrouwen te hebben in het nationale verzoeningsproces dat gebaseerd is op de toepassing
van de akkoorden van Linas-Marcoussis, en dit proces te steunen.

De EU is verheugd dat de regering van nationale verzoening thans volledig is, en spoort deze regering aan
om zonder verwijl voort te werken aan de hereniging van Ivoorkust.

Het is dringend nodig dat de aanwezige legertroepen teruggaan naar de kazernes, dat deze ontwapend
worden en dat het bestuur van het gehele land wordt hersteld. De toepassing van de hervormingen waarin de
akkoorden van Marcoussis voorzien, moet Ivoorkust tot een herenigd, solidair land maken, waar in 2005
geloofwaardige, transparante en open verkiezingen gehouden kunnen worden.

De EU spoort de president van de Republiek aan om voort te gaan op de weg van verzoening en versterking
van de democratie, met het oog op de organisatie van verkiezingen in 2005.



ALGEMENE INFORMATIE54

Bulletin 20.10.2003 - NL- PE 332.929

De EU spoort de minister-president aan concreet actie te blijven ondernemen om de regering op
doeltreffender wijze te laten werken aan de verzoening en aan het herstel van het land.

De EU spoort alle partijen, en met name de nieuwe krachten, aan om elk wantrouwen te overwinnen en zich
op constructieve wijze in te zetten ter verwezenlijking van de hogere doelen van democratische opbouw en
economisch herstel van het land.

De EU verzoekt de grondwettelijke partijen, alsmede alle politieke en sociale krachten van het land om zich
zonder voorbehoud constructief in te zetten om het vertrouwen te herstellen en het nationale
verzoeningsproces te versterken.

De Europese Unie verwelkomt de heropening van de grens met Burkina Faso, die een eerste stap vormt op
weg naar het herstel van het treinverkeer tussen beide landen.

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.

________________________

116/03

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie en de toetredende landen over het
besluit van het Parlement van Armenië om de doodstraf af te schaffen en protocol nr. 6 bij het

Europees Verdrag voor de rechten van de mens te ratificeren
Brussel, 23 september 2003

De EU wenst het parlement van Armenië te feliciteren met zijn beslissing om de doodstraf af te schaffen en
Protocol nr. 6 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te ratificeren. Aldus zal niet alleen de
doodstraf de jure uit het juridisch systeem van Armenië verdwijnen maar Armenië ook een van de
verbintenissen kunnen nakomen die het is aangegaan toen het land in 2001 lid van de Raad van Europa werd.

De Europese Unie is tegen de doodstraf in alle omstandigheden. De bevordering van de wereldwijde
afschaffing van de doodstraf is een kernelement van het mensenrechtenbeleid van de EU. Voor de EU is
deze beslissing van het Armeens parlement dan ook een belangrijke stap waarmee Armenië zijn gehechtheid
aan de waarden en beginselen die de hoeksteen van de gemeenschap van Europese Staten vormen,
concretiseert.

De EU roept Armenië op om thans ook Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden te bekrachtigen, dat betrekking heeft op de afschaffing van de
doodstraf in alle omstandigheden.

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 IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen, die lid zijn van Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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117/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

inzake het vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea
Brussel, 23 september 2003

De Europese Unie bevestigt volledige steun te geven aan het vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea, dat
thans is aangekomen in de cruciale fase van grensafbakening. De Europese Unie is bezorgd over
vertragingen in het afbakeningsproces, en wijst op het belang van een spoedige uitvoering van de beslissing
van de Grenscommissie.

De Europese Unie roept de partijen op tot eerbiediging van de vredesovereenkomsten en de besluiten van de
Grenscommissie, en tot volledige nakoming van Resolutie 1507 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, opdat de
grensafbakening volgens plan van start gaat en de noodzakelijke voorwaarden voor de voortgang van het
afbakeningsproces geschapen worden.

De Europese Unie erkent dat voor duurzame vrede tussen de partijen een verhouding moet bestaan
waarbinnen zij eventuele onderlinge problemen op bilaterale wijze kunnen aanpakken. Derhalve roept de
Unie beide regeringen op tot normalisering van hun betrekkingen door middel van politieke dialoog, met
inbegrip van vertrouwenwekkende maatregelen, om de tot dusver geboekte vooruitgang te consolideren en
ervoor te zorgen dat het vredesproces met succes wordt bekroond.

De Europese Unie benadrukt dat de vaart niet uit het vredesproces mag worden gehaald en dat slechts een
definitieve beëindiging van de territoriale geschillen stabiliteit zal waarborgen, en de voorwaarden zal
scheppen waarin duurzame ontwikkeling en uitbanning van armoede opnieuw centraal komen te staan.

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 en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________________

118/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de veiligheidsafspraken die op 24 september
door de regering van Sudan en de SPLM/A zijn gemaakt

Brussel, 25 september 2003

Het verheugt de Europese Unie dat er op 24 september een akkoord over veiligheidsafspraken is bereikt door
de delegatie van de regering van Sudan onder leiding van eerste Vice-president Ali Osman Taha en de
delegatie van het SPLM en het SPLA onder leiding van voorzitter John Garang. Het bereikte akkoord en de
persoonlijke inzet van de twee leiders bieden goede hoop voor de voortzetting van de onderhandelingen over
de resterende onopgeloste vraagstukken.

De Europese Unie moedigt de partijen aan deze impuls aan te grijpen en alles in het werk te stellen om een
definitief en alomvattend akkoord te bereiken.

De Europese Unie herhaalt dat zij bereid is de partijen bij te staan bij de uitvoering van het vredesakkoord en
Sudan te begeleiden op weg naar vredesopbouw, eerbiediging van de mensenrechten, democratie en
ontwikkeling.
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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.

_______________________

119/03

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

Brussel, 26 september 2003

De EU steunt alle oprechte inspanningen om een duurzame vrede in Tsjetsjenië tot stand te brengen. Zij
erkent de territoriale integriteit van Rusland en wijst terrorisme in al zijn vormen af.

De EU volgt de voorbereidingen van de presidentsverkiezingen in Tsjetsjenië op 5 oktober nauwlettend. De
EU zou gaarne zien dat het proces zal bijdragen tot de beëindiging van het conflict, het herstel van de
rechtsstaat, de naleving van de mensenrechten in de noordelijke Kaukasus, en dat het de basis zal leggen
voor een daadwerkelijke verzoening in Tsjetsjenië.

De EU acht het in dit verband van het grootste belang ervoor te zorgen dat de bevolking van Tsjetsjenië
- ook de tijdelijk ontheemden - de legitimiteit van de verkiezingen inziet. De EU heeft met bezorgdheid
kennis genomen van aanwijzingen dat kandidaten worden geïntimideerd en van de beweringen dat het
verkiezingsproces wordt gemanipuleerd. De EU benadrukt dat onafhankelijke media een basisvoorwaarde
voor vrije en eerlijke verkiezingen zijn.

Na het referendum van 23 maart heeft de EU de hoop uitgesproken dat de nieuwe Tsjetsjeense grondwet een
platform voor dialoog, oprechte verzoening, herstel van de rechtsstaat en effectieve bescherming van de
mensenrechten zal bieden. De EU wees er op dat het referendum pas als geslaagd kan worden beschouwd
indien de levensomstandigheden in Tsjetsjenië aanmerkelijk verbeteren, hetgeen tot op heden nog niet is
gebeurd.

De EU herhaalt dat er meer moet worden gedaan ten behoeve van de eerbiediging van de mensenrechten in
Tsjetsjenië en voor de vervolging van degenen die zich aan schending van de mensenrechten schuldig
hebben gemaakt. Zij verwijst naar de verklaring die het voorzitterschap van de EU op 17 september in de
Raad van Europa heeft afgelegd en waarin de Russische autoriteiten wordt verzocht zo efficiënt en zo snel
mogelijk te reageren naar aanleiding van de grote bezorgdheid omtrent de schending van de mensenrechten
en de aanhoudende instabiliteit in Tsjetsjenië.
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Als de grootste verstrekker van humanitaire hulp aan de noordelijke Kaukasus (sedert 1999 heeft het Bureau
voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap voor meer dan 110 miljoen euro aan hulp verstrekt en
hebben daarnaast ook de lidstaten op ruime schaal bijdragen geleverd) verwacht de EU van de Russische
autoriteiten dat zij het mogelijk zullen maken dat de humanitaire hulp aan de noodlijdende bevolking op
snelle en efficiënte wijze wordt verstrekt. De EU verzoekt Rusland voorts te garanderen dat de binnenlandse
ontheemden in Ingoesjetië en in de hele noordelijke Kaukasus op volstrekt vrijwillige basis naar huis kunnen
terugkeren.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië sluiten zich bij deze verklaring aan.

____________________

121/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de terroristische bomaanslag te Florencia, Colombia

Brussel, 1 oktober 2003

De EU veroordeelt met klem de op zondag 28 september te Florencia gepleegde terroristische bomaanslag
waarbij ten minste twaalf doden en verscheidene gewonden zijn gevallen en die grote materiële schade heeft
veroorzaakt.

De EU betuigt haar medeleven met de families van de slachtoffers en verklaart zich volledig solidair met het
volk en de regering van Colombia na deze nieuwe aanslag.

De EU bevestigt dat zij de regering van president Uribe steunt bij haar inspanningen om de strijd aan te
binden met bedreigingen van de democratie, met het terrorisme, de drugsproblematiek, de schendingen van
mensenrechten en van het internationaal humanitair recht, alsook met de ernstige humanitaire crisis, zoals
een en ander verwoord is in de verklaring van Londen van 10 juli 2003.

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

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING 24 EN 25 SEPTEMBER 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")

 
 1. Intergouvernementele conferentie

•  Advies t.a.v. de intergouvernementele conferentie 2003

� Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - FR)
 

� Ref.: initiatiefadvies � CESE 1171/2003

� Kernpunten:

Dit advies is de bijdrage van het Comité aan de werkzaamheden van de intergouvernementele conferentie
over het door de Europese Conventie opgestelde ontwerp-verdrag tot vaststelling van een grondwet voor
Europa.

Het Comité verzoekt de IGC niet te tornen aan het bereikte evenwicht en de met algemene instemming
geformuleerde hoofdbeginselen van het ontwerp-verdrag, dat op 18 juli 2003 aan het voorzitterschap van
de Unie werd voorgelegd.

Met het oog op de debatten die zich op Europees en nationaal niveau zullen ontspinnen, beveelt het
EESC de vertegenwoordigers van de intergouvernementele conferentie aan, het ontwerp zoveel mogelijk
aan te vullen, te preciseren en te verduidelijken teneinde het vertrouwen en de betrokkenheid van de
burgers en de organisaties van de civiele samenleving te vergroten, door:

 
•  de uitvoeringsvoorschriften voor het economisch en sociaal beleid van de Unie aan te scherpen en de

governance van de eurozone te verbeteren;
 

•  de democratische legitimiteit van het economische, sociale en monetaire beleid op te voeren door het
Europees Parlement en het EESC een belangrijkere stem in het kapittel te geven;

http://www.cese.europa.eu
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•  de prioriteiten van het beleid inzake economische, sociale en territoriale cohesie bij te stellen en het

desbetreffende instrumentarium te vereenvoudigen;
 

•  het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid democratischer, samenhangender en
efficiënter te maken;

 
•  het toepassingsgebied en de uitvoeringsvoorschriften van het beginsel van participerende democratie

beter te definiëren, teneinde de civiele dialoog en de rol die het Europees Economisch en Sociaal
Comité daarin vervult, concrete invulling te geven;

 
•  ervoor te zorgen dat het EESC voortaan ook geraadpleegd moet worden over het gemeenschappelijk

asiel- en immigratiebeleid, de toepassing van het non-discriminatiebeginsel en cultuur;
 

•  de rol van de georganiseerde civiele samenleving bij de toepassing van het subsidiariteits- en het
evenredigheidsbeginsel te erkennen en het EESC het recht te geven om bij het Hof van Justitie
beroep in te stellen.

� Contactpersoon: de heer Fève
 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 
 
 2. Regionaal en structuurbeleid; beleid inzake economische en sociale

samenhang
 
•  Partnerschap voor de uitvoering van de Structuurfondsen

� Rapporteur: BARROS VALE (Werkgevers - PT)
 

� Ref.: verkennend advies � CESE 1166/2003
 

� Kernpunten:

Er zijn grote voordelen verbonden aan de invoering van een minimale participatiedrempel voor de
sociaal-economische partners door middel van een EU-verordening, waarbij de lidstaten zelf kunnen
besluiten of zij de participatie via hun eigen wetgeving willen intensiveren. 

De rol van de sociaal-economische partners, de inhoud van de voorstellen en de
participatieprocedures verschillen noodgedwongen in de voorbereidings-, financierings-, toezicht-
en evaluatiefase van het Structuurbeleid. Daarom moet duidelijk gesteld worden wat men verwacht
van de partners, welke maatregelen zij dienen te nemen om de programma's zo succesrijk mogelijk
te maken, op welke niveaus het partnerschap actief is en in welke politieke en technische organen zij
een rol moeten spelen. 

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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Het EESC onderstreept dat het partnerschap van doorslaggevend belang is in de volgende twee
fasen van het Structuurbeleid: 

de "politieke" fase van de programmering van de fondsen, wanneer algemene besluiten vallen, op
EU- óf op nationaal niveau;

de toezicht- en evaluatiefase.

Artikel 8 van Verordening 1260/99 moet een gedetailleerdere formulering krijgen, zodat er sprake is
van een duidelijk kader voor elke actieve partij in elke fase van een programma, van het ontwerp tot
de evaluatie, en er voor de sociaal-economische partners een daadwerkelijke rol kan zijn
weggelegd. 

Om verwarring en interferenties te voorkomen, moet het operationeel beheer van de
Structuurfondsmaatregelen een bevoegdheid van de beheersautoriteiten blijven. 

Ten slotte is het zeer wenselijk dat de sociaal-economische partners meer en zwaardere
verantwoordelijkheden krijgen, met technische en financiële capaciteiten, bij het beheer van
maatregelen die uit de Structuurfondsen worden gefinancierd. Er zou daarom een aanzienlijk
minimumbedrag moeten worden vastgesteld - bijvoorbeeld 15% van de totale middelen voor de
communautaire bestekken - dat de lidstaten via de helaas nog maar weinig gebruikte globale
subsidies zouden dienen te besteden. 

� Contactpersoon: de heer Pietrasanta
 (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
•  Economische en sociale samenhang: concurrentievermogen van de regio's,

governance en samenwerking

− Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - FR)

− Ref.: verkennend advies � CESE 1178/2003

− Kernpunten:

In dit verkennend advies, waarop het Italiaanse voorzitterschap van de Unie heeft aangedrongen,
benadrukt het EESC dat het ontbreken van samenhang binnen de EU onmiskenbaar een teken van
zwakte vormt op een ogenblik dat de Unie alles in het werk moet stellen om opnieuw te komen tot
sterke groei. Het EESC doet in dit advies een aantal aanbevelingen om onderwerpen als
concurrentievermogen, governance en samenwerking een grotere plaats te geven in het toekomstige
cohesiebeleid. 

Op basis van opgedane ervaringen pleit het EESC ervoor het beleid ter ondersteuning van het
concurrentievermogen van de regio's in de minst ontwikkelde landen/gebieden (doelstelling 1 van
het cohesiebeleid) goed te doteren en toe te spitsen op onderwijs/opleiding, infrastructuur en
duurzame ontwikkeling, bevordering van de ondernemingszin en het MKB en de lokale
organisatiecapaciteit van het maatschappelijk middenveld. 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 61

Bulletin 20.10.2003 - NL- PE 332.929

De EU moet de maatregelen ten gunste van regio's die wegens de uitbreiding om statistische
redenen niet meer onder doelstelling 1 vallen, voortzetten en toespitsen op de bevordering van de
ondernemingszin en het creëren van werkgelegenheid. 

De EU en de lidstaten moeten solidair blijven met gebieden met ernstige structurele handicaps
(zoals ultraperifere, ingesloten, zeer dun bevolkte, eiland- en berggebieden) die, om ontvolking te
vermijden, behoefte hebben aan specifieke steun voor de verlening van diensten van algemeen
belang. 

Het regionaal cohesiebeleid van de EU zou volgens het EESC na een ingrijpende hervorming in
essentie tot doel moeten hebben het concurrentievermogen van EU-regio's die hun potentieel niet
ten volle benutten, te bevorderen; het mag er niet op gericht zijn ontwikkelingsverschillen via
staatssteun weg te werken. De EU moet het als haar taak beschouwen om op basis van geslaagde
ervaringen en samenwerking tussen de regio's maatregelen met een toegevoegde waarde te treffen
en er zo voor te zorgen dat de minst ontwikkelde regio's in de grote beleidsterreinen van de EU
worden geïntegreerd. 

Het cohesiebeleid lijkt te roepen om beter bestuur en kan alleen een meerwaarde opleveren, indien
aan die oproep gehoor wordt gegeven. Een efficiënt cohesiebeleid moet voor alle begunstigden-
actoren begrijpelijk zijn en door hen worden gesteund, en moet met name alle factoren in
aanmerking nemen die bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling op economisch, sociaal,
cultureel, menselijk en milieugebied: terreinen die, naar steeds duidelijker blijkt, onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. 

In dit licht lijkt het het EESC beter om de taken tussen EU, lidstaten en regio's te verdelen, om
overlappingen en excessieve vertragingen te vermijden. De Unie zou op basis van de doelstellingen
van Lissabon de prioriteiten moeten vaststellen, terwijl de regio's de tenuitvoerlegging ervan voor
hun rekening moeten nemen en de lidstaten moeten controleren of alles naar behoren verlopen is.

Op basis van de prioriteiten van de EU en in partnerschap met de lokale overheden moeten de
sociaal-economische organisaties rechtstreeks bij het opstellen van de prioriteiten worden
betrokken. Bovendien dienen zij via de lokale of regionale stuurcomités een rol te krijgen in de
opvolgings- en beoordelingsfase. Een echt partnerschap met alle sociaal-economische actoren in alle
fasen van de programmering is in dit verband van essentieel belang. Elke poging om de rol van het
partnerschap in cohesie-initiatieven te beperken doet afbreuk aan de draagwijdte en het belang van
de maatregelen. 

Gezien de gevolgen van de uitbreiding en de globalisering moet in het cohesiebeleid, aan de hand
van gemeenschappelijke doelstellingen én respect voor de Europese diversiteit worden gestreefd
naar een meer polycentrische ontwikkeling van het EU-grondgebied. Grensoverschrijdende,
transnationale en interregionale samenwerking in de Unie wordt, ondanks de
tenuitvoerleggingsproblemen, als een essentieel integratiebevorderend instrument beschouwd voor
regio's die lange tijd langs elkaar hebben geleefd. Met het oog op de aanstaande uitbreiding dient
volgens het EESC het INTERREG-programma te worden verlengd en uitgebreid en toegerust met
nieuwe prioriteiten, soepeler bestuursmethoden en radicaal eenvoudiger procedures.

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Het EU-beleid en de economische en sociale samenhang

� Rapporteur: DASSIS (Werknemers - EL)

� Ref.: Verkennend advies � CESE 1179/2003

� Kernpunten:
Het EESC zal op een later ogenblik nader ingaan op de vraag welke onderdelen van het EU-beleid de
samenhang bevorderen en hoe voor een zo groot mogelijke sociaal-economische samenhang in de EU
kan worden gezorgd. In onderhavig advies heeft het Comité een analyse gemaakt van het begrip
samenhang en de gezamenlijke aanpak van de economische en de sociale samenhang, waar in het
Verdrag op wordt gewezen. Op basis van een eerste algemene evaluatie van de gevolgen van
communautaire beleidsmaatregelen voor de sociaal-economische samenhang is het EESC tot de
volgende conclusies gekomen: 

om resultaten te behalen op het vlak van de economische en sociale samenhang moet een horizontaal
Europees regionaal beleid worden gevoerd, zodat bij communautaire beleidsmaatregelen op andere
vlakken steeds de gevolgen voor de regio's en hun ontwikkeling voor ogen worden gehouden;

de rol van de andere communautaire beleidsmaatregelen mag niet worden onderschat, maar toch is
duidelijk dat het vervoersbeleid en de mededingingsregels inzake staatssteun voor regionale
ontwikkeling aan een herziening toe zijn;
 
aangezien een communautair belastingbeleid nog niet bestaat, moet in de nationale maatregelen
terzake veel meer rekening worden gehouden met de regionale dimensie teneinde de samenhang te
versterken, waarbij de mededingingsregels uiteraard wel in acht dienen te worden genomen.

Het Comité stelt voor een procedure in te stellen waarmee de impact van de beleidsmaatregelen van
art. 159 op de economische en sociale samenhang kan worden nagegaan, en met name op het BBP
per hoofd per regio, de werkloosheid per regio en de armoede per regio. Dit op basis van een
specifieke studie waarvan het doel moet zijn een pakket indicatoren samen te stellen om de efficiëntie
van de andere beleidsmaatregelen ex ante en ex post te evalueren. 

Ten slotte zou volgens het EESC om de drie jaar een herziening en een evaluatie van de gevolgen van
het Stabiliteitspact moeten plaatsvinden, zowel voor de EU in haar geheel als voor de Europese
regio's. 

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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3. Ordening van de landbouwmarkt 

•  Horizontale fusies

� Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden �ES)

� Ref.: PB C 331/18 � 31/12/2002 � CESE 1170/2003

� Kernpunten:

Om bedrijven in individuele gevallen te kunnen adviseren, zou de Commissie meer aandacht moeten
besteden aan typische praktijksituaties en ook aan zaken als empirisch bewijs en de benodigde
hoeveelheid bewijs. 

Het Comité pleit ervoor, andere aspecten die van ondergeschikt belang zijn voor
bedrijfsconcentraties, zoals werkgelegenheid en ondernemingsbeleid, in toekomstige Europese
wetsvoorstellen wél mee te laten spelen. 

De toelichting die in de ontwerpmededeling wordt gegeven bij begrippen van Verordening (EEG) nr.
4064/89 van de Raad, is volgens het Comité nog voor enige verbetering vatbaar, vooral ten aanzien
van "efficiëntieverbeteringen". 

Ook is het Comité van mening dat de Commissie nog eens zou moeten nagaan of het niet wenselijk is
een aantal van de begrippen, criteria en parameters en sommige van de hier omschreven regels om te
zetten in wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in het voorstel voor een verordening betreffende de
controle op concentraties (COM(2002) 711 def. van 12-12-2002), ten einde de rechtszekerheid van de
beoordeling van concentraties te vergroten. 

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

•  Controle op concentraties

� Rapporteur: SÁNCHEZ (Werknemers - ES)
 

� Ref.: COM(2002) 711 def. � 2002/0296 CNS � CESE 1169/2003

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

mailto:@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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4. Industriële reconversie

•  Industriële reconversie: balans en vooruitzichten

� Rapporteur: VAN IERSEL (Werkgevers - NL)
� Co-rapporteur: VAREA NIETO

� Ref.: initiatiefadvies � CESE 1180/2003
 
 � Kernpunten:

Het doel van dit advies is de nadruk te leggen op de rol van de CCMI, die een rechtstreekse dialoog
met alle door de gevolgen van industriële reconversie getroffen belanghebbenden moet bevorderen,
waarbij lering wordt getrokken uit de ervaringen in de kolen- en staalindustrie en andere sectoren.
Uit de ervaringen van het EESC en het vroegere Raadgevend Comité van de EGKS blijkt dat
permanent sectoraal overleg op Europees niveau tussen vertegenwoordigers van werknemers,
producenten en andere maatschappelijke organisaties (van consumenten, winkeliers enz.) bijdraagt
aan de totstandkoming van een waardevolle basis voor een vernieuwd industriebeleid.

Het concept 'structuurveranderingen' (of 'reconversie') in de Europese industriesector is dikwijls
benaderd vanuit het oogpunt van herstructurering. Het houdt echter veel meer in. Het omvat
enerzijds de continu in bedrijven aan de gang zijnde veranderingsprocessen; anderzijds zijn
bedrijven nauw verweven met de politieke en sociale context waarin ze veranderen. Vandaag de dag
is het belangrijk het proactieve aspect van industriële structuurveranderingen nader te bestuderen
om beter te kunnen inspelen op de schadelijke economische, sociale, organisatorische en
milieugevolgen van die veranderingen en deze beter te kunnen beheersen.

Het EESC dringt nogmaals aan op efficiënte beleidsmaatregelen, zodat voor industriële reconversie
nog meer, op sociale samenhang en concurrentievermogen gebaseerde voorwaarden worden
geschapen. Hierbij moet worden gedacht aan:

•  de ontwikkeling van het menselijk kapitaal,

•  meer en betere banen op een arbeidsmarkt waar niemand buiten de boot valt,

•  specifieke maatregelen i.v.m. de vergrijzing van de actieve beroepsbevolking en om vrouwen te
stimuleren zich op de arbeidsmarkt te begeven.

Dit vereist levenslang leren op alle niveaus en betere opleiding en scholing. Op al deze terreinen is
het bovendien zeer wenselijk dat goede praktijkvoorbeelden worden onderzocht.

Voor het EESC is het essentieel dat innovatie en onderzoek Europa, zowel wat betreft
concurrentievermogen als welzijn, een leidende rol bezorgen.
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Het is wenselijk dat er een doelmatige effectbeoordeling van de Europese wetgeving komt. In dit
verband steunt het EESC het voorstel voor de oprichting van een onafhankelijke adviesgroep voor
effectbeoordelingen van Europese regels vanuit de invalshoek van het bedrijfsleven, teneinde de
kwaliteit van de communautaire wet- en regelgeving te verbeteren. Volgens het EESC zou meer
aandacht moeten worden besteed aan de consequenties die een aantal bepalingen en regels kunnen
hebben voor het MKB.

Volgens het EESC is sociaal overleg in bedrijven en, in sommige gevallen, met lokale organisaties
en overheidsinstanties een onmisbaar instrument om op evenwichtige en productieve wijze
concurrentievermogen, een goed sociaal klimaat, werkgelegenheid en milieubescherming tot
ontwikkeling te brengen.

Het EESC is voorstander van een horizontaal industriebeleid waarin ook ruimte is voor een direct
met industriële structuurveranderingen verband houdende sectorale aanpak.

Een sectorale benadering moet hand in hand gaan met het gebruik van raadplegingsprocedures,
deelname van alle betrokkenen en sociaal overleg in het kader van industriële herstructureringen,
m.n. in de kandidaat-lidstaten. In de ogen van het EESC zou met de oprichting van sectorale
waarnemingscentra gemakkelijker op industriële structuurveranderingen kunnen worden
geanticipeerd, zouden deze eenvoudiger kunnen worden doorgevoerd, zouden sneller reële
alternatieven kunnen worden gevonden en zouden de negatieve gevolgen van herstructureringen tot
een minimum kunnen worden beperkt.

Het EESC vindt het van groot belang te vermijden dat translocatie van bedrijven plaatsvindt op
basis van de toenemende verschillen in wetgeving tussen lidstaten, bijvoorbeeld op fiscaal vlak en
milieugebied. In regio's die ingrijpende gevolgen ondervinden van translocaties kunnen voor een
bepaalde periode specifieke begeleidende maatregelen noodzakelijk zijn.

In het eerste geval zijn in de betrokken gebieden specifieke maatregelen van tijdelijke aard
mogelijk. Het EESC beveelt aan om rekening te houden met de positieve ervaringen die zijn
opgedaan met sectorale programma's als Rechar, Resider en Retext bij de modernisering van
"mono-industriële regio's" in de toekomstige en de huidige lidstaten, en om in deze landen nieuwe
vormen van sociale dialoog te bevorderen. 

De toekomstige werkzaamheden van de CCMI, als orgaan binnen het EESC, zullen zich
concentreren op die sectoren en/of regio's waar ingrijpende industriële herstructureringen
plaatsvinden en betrekking hebben op het volgende:

 

•  analyse van de huidige stand van zaken en van de oorzaken van de industriële herstructurering
vanuit economisch, sociaal, territoriaal en milieuoogpunt, en inschatting van het effect van deze
industriële hervormingen op de bedrijfssectoren, op de bedrijven zelf, op de werknemers, op
bepaalde zones of gebieden en op het milieu;

 

•  zoeken naar een gemeenschappelijke aanpak om de veranderingen in het bedrijfsleven
slagvaardig tegemoet te treden en nagaan op welke wijze de EU en de lidstaten de
concurrentiepositie en het welzijn van ondernemingen kunnen verbeteren door versterking van
de sociale dialoog en de samenwerking tussen alle betrokkenen;
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•  analyse van gemeenschappelijke aspecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en het
versterken van de sociale en territoriale samenhang met het oogmerk de strategie van Lissabon
een impuls te geven, en bevorderen van randvoorwaarden en van omstandigheden waarin
industriële hervormingen kunnen worden doorgevoerd die zowel de concurrentiepositie van de
ondernemingen kunnen verbeteren als de economische, sociale en territoriale samenhang
kunnen versterken;

 

•  verbeteren van de coördinatie en de coherentie van de communautaire maatregelen die verband
houden met de grootscheepse industriële hervormingen in het kader van de uitbreiding:
onderzoek, economie, mededinging, sociaal en regionaal beleid, milieu, vervoer, enz.

 � Contactpersoon: de heer Cólera Rodríguez
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

5. DEFENSIEBELEID

•  Europese defensie

� Rapporteur: WILKINSON (Werkgevers - UK)
 

� Ref.: COM(2003) 113 def. � CESE 1160/2003
 

� Kernpunten:

Het EESC is ermee ingenomen dat een begin wordt gemaakt met een betere coördinatie van het EU-
beleid voor defensiematerieel, als kernonderdeel van een levensvatbaar Europees veiligheids- en
defensiebeleid (EVDB), waarbij de inspanningen worden gefocust op het creëren van het
defensievermogen dat nodig is om de doelstellingen van het EVDB te verwezenlijken, in het kader
van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB). Gezamenlijke EU-
procedures zouden kunnen bijdragen tot een verbetering van de efficiency en lagere kosten voor de
deelnemende lidstaten. 

Het erkent dat het in dit verband van essentieel belang is dat de politieke wil bestaat, met name om
meer middelen te investeren. 

Het is zowel in het politiek als economisch belang van de EU om over een defensie-industrie te
beschikken die de concurrentie op de wereldmarkt aankan, en het Comité wijst erop dat de
herstructurering reeds gaande is, grotendeels onder druk van de markt. 

De verzameling en monitoring van relevante gegevens over de industrie wordt het beste door de
lidstaten zelf gedaan. Deze gegevens zouden ook betrekking moeten hebben op de aantallen
werknemers en hun vaardigheden. 

Het EESC twijfelt aan de toegevoegde waarde van de voorgestelde rechtstreekse rol van de EU bij
de aankoop van defensiematerieel. 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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Een coherente EU-inspanning voor hoogwaardig onderzoek op het gebied van veiligheid is van
vitaal belang voor verdere vooruitgang, en de vaststelling van de "strategische technologieën van de
EU" die nodig zijn om de "vermogenskloof" te dichten is in dit verband een belangrijk element. 

Het Comité komt in een later stadium graag gedetailleerd terug op het EU-bureau voor
defensievermogen, wanneer diens rol en andere details zijn vastgesteld. 

De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het aanbod moet bij de lidstaten blijven berusten,
hoewel het bureau hierbij een nuttige rol kan spelen. 

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

6. Onderzoeksbeleid
 
•  Innovatie

� Rapporteur: SOARES (Werknemers � PT)
 

� Ref.: COM(2003) 112 def. � CESE 1175/2003

� Kernpunten:

Het EESC is het met de Commissie eens dat voor innovaties een systematische aanpak nodig is die
diverse vormen kan aannemen, waarbij de door middel van onderwijs en opleiding opgedane kennis en
kunde van de werknemers echter steeds van doorslaggevend belang zijn. Het zal de innovatieactiviteiten
in de EU zeker ten goede komen als het bedrijfsleven blijk geeft van een grotere sociale
verantwoordelijkheid, vooral wat de arbeidsomstandigheden betreft.

Bij de uitwerking en uitvoering van Europees beleid � vooral beleid waarvan het bedrijfsleven de motor
vormt, zoals bij innovaties het geval is � moeten de hoofdrolspelers, namelijk de werkgevers en de
werknemers, nauwer worden betrokken.  

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

7. Ondernemingsbeleid

•  Ondernemerschap (Groenboek)

� Rapporteur: BUTTERS (Werkgevers � UK)
 

� Ref.: COM(2003) 27 def. � CESE 1173/2003

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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� Kernpunten:
 

Het Comité is ingenomen met het Groenboek van de Commissie en de vaart die daarmee gezet wordt
achter de discussie over het Europees ondernemingsbeleid onder ambtenaren, politici en stakeholders.
Wil men dat dit proces blijvend vruchten afwerpt, dan is het essentieel dat een ambitieus, maar
tegelijkertijd zorgvuldig gericht actieplan (AP) op efficiënte wijze ten uitvoer wordt gelegd. 

Het is duidelijk dat verbetering van de verhouding tussen risico's en beloning voor ondernemers cruciaal
is voor een uitbreiding van de ondernemingsactiviteit; dit moet de rode draad zijn die door het gehele
AP loopt. 
Het Comité onderstreept dat het overheidsbeleid nauwkeurig dient te worden afgestemd teneinde eerst
de meest urgente kwesties aan te pakken om uiteindelijk alle doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
In het Groenboek wordt een groot aantal beleidsterreinen behandeld, maar in het AP dienen specifieke
onderwerpen als prioritair te worden aangemerkt.

Het Comité wijst op de volgende sleutelgebieden die in het AP voorrang zouden moeten krijgen: 

•  verbetering van de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten;

•  herziening van de fiscale regelingen voor het MKB in Europa, evaluatie van de
belastingtarieven, de wijze van belastingheffing en -inning;

•  meer begrip voor het proces van bedrijfssluitingen en het maatschappelijk stigma dat betrokken
ondernemers krijgen opgeplakt;

•  maatregelen om de ondernemersgeest te bevorderen en meer mensen van alle leeftijden en uit
alle geledingen van de maatschappij met ondernemerszin aan te moedigen, hun potentieel te
realiseren;

•  ontwikkeling van meer systematische benchmarking van gegevens inzake het MKB teneinde
vergelijkingen te vergemakkelijken en beter beleid te kunnen uitwerken.

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

8. Vervoer en TEN

•  TEN-projecten 2004

� Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers - FR)
 

� Ref.: Verkennend advies � CESE 1174/2003

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

In het verkennend advies roept het Comité de Commissie op om bij de uitwerking van nieuwe richtsnoeren
voor de trans-Europese netwerken (TEN-T) de nodige aandacht te schenken aan de volgende prioritetien en
voorstellen:

� absolute voorrang dient te worden gegeven aan trans-Europese verkeersaders of corridors, waarop
knelpunten of ontbrekende schakels aangepakt moeten worden;

� van de hoogte van de subsidies moet een sterkere impuls uitgaan, met name bij grensoverschrijdende
projecten;

� het Comité pleit er voor dat een vervoersinfrastructuurfonds wordt gecreëerd dat wordt gefinancierd uit
een heffing van één cent per liter op de weg getankte brandstof;

� oprichting van een "Europees agentschap voor de coördinatie van de vervoersinfrastructuur";
� opleggen van sancties of boetes als de betrokken lidstaten de termijnen voor TEN-T-projecten niet

naleven.

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

•  Pan-Europese regelgeving voor de binnenvaart

− Rapporteur: SIMONS (Werkgevers - NL)
 

− Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1172/2003

− Kernpunten:

Om geïntegreerde rechtsregimes en uniform recht ten aanzien van de binnenvaart te realiseren, beveelt het
Comité het volgende aan:

� harmonisatie van de bestaande verdragen, conventies, en de bilaterale verdragen die van toepassing zijn
op de nationale en internationale waterwegen;

� ratificatie en implementatie van de reeds gesloten internationale verdragen; de huidige en toekomstige
lidstaten dienen alle maatregelen te treffen die rechtsversplintering op diverse terreinen van de
binnenvaart voorkomen;

� met inachtneming van de coördinerende rol van de Donaucommissie voor de binnenvaart tussen oost en
west: werken aan een nieuw Donauverdrag, dat de lijn volgt van de CCR-EU-regelingen zou dienstig
zijn voor de harmonisatie;

� het creëren van een gemeenschappelijke basis voor de bemanningswetgeving in de EU is noodzakelijk
om een level playing field voor de binnenvaart tot stand te kunnen brengen.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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− Contactpersoon: de heer Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

9. Arbeidsrecht

•  Europese ondernemingsraden

− Rapporteur: PIETTE (Werknemers - BE)
 

− Ref.: Verkennend advies � CESE 1164/2003

− Kernpunten:

De overeenkomsten inzake en de ervaringen met Europese ondernemingsraden zijn in diverse rapporten en
studies onderzocht. Hieruit kan worden afgeleid hoe een onderhandelingsproces tot instelling van een EOR
of een procedure tot voorlichting en raadpleging van werknemers op eenvoudige, democratische en
doeltreffende wijze kan worden vormgegeven. Ook is veel ervaring opgedaan met de concrete uitoefening
van het recht van werknemers op informatie en raadpleging, die de essentie van de richtlijn vormt.

Gezien zijn samenstelling heeft het EESC vanuit een bijzondere invalshoek zijn licht kunnen doen schijnen
op het dynamische proces van de sociale dialoog die momenteel in de ondernemingen en concerns
plaatsvindt. De Europese ondernemingsraad staat nog in de kinderschoenen, maar ontwikkelt zich
voortdurend, getuige het relatief grote aantal overeenkomsten waarover ieder jaar opnieuw wordt
onderhandeld.

De dynamiek en activiteiten van de EOR en de voorlichting en raadpleging die erin plaatsvinden, kunnen
voor alle betrokkenen, met inbegrip van de burgers, zeker nuttig zijn. De reacties op de mondialisering van
het bedrijfsleven en op de herstructureringen van ondernemingen hebben gevolgen voor de leef- en
werkomstandigheden, maar ook voor het sociale klimaat buiten de bedrijfspoorten.

Op basis van de bevindingen � die het onderschrijft � van het onderzoek naar de concrete toepassing van de
richtlijn, heeft het EESC in kaart kunnen brengen hoe de Europese ondernemingsraden tot het sociaal
overleg en de ontwikkeling in Europa bijdragen. Over sommige fundamentele zaken bestaan echter nog
verschillen van mening. Hierbij gaat het met name om de volgende kwesties:

 

•  het beginsel dat de voorlichting en raadpleging van werknemers "tijdig" genoeg moeten
plaatsvinden om "van nut" te kunnen zijn;

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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•  de werkingssfeer van Richtlijn 94/45/EG, bv. wat betreft joint ventures, de mogelijkheid om de
koopvaardijvloot uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn, en het begrip
"onderneming", daar "ondernemen" op velerlei manieren kan plaatsvinden. De diversiteit aan
ondernemingen zal op Europees niveau alleen nog maar toenemen als de richtlijn ook van
toepassing blijkt op als ondernemingen opererende verenigingen, coöperaties en onderlinge
maatschappijen met steeds belangrijkere en steeds meer grensoverschrijdende economische
activiteiten. Overheidsbedrijven worden nu reeds expliciet vermeld in de wetgeving waarmee de
richtlijn in Zweeds en Spaans recht is omgezet;

 

•  de vertegenwoordiging en de evenredigheid van de vertegenwoordiging in de Europese
ondernemingsraden; deze kwestie komt in de transnationale regels niet aan de orde;

 

•  de impact van de Europese ondernemingsraden op het sociaal overleg in de onderneming op
nationaal niveau;

 

•  de mogelijkheid voor leden van Europese ondernemingsraden om de werkplekken van de door
hen vertegenwoordigde werknemers te bezoeken en er te communiceren met de
vertegenwoordigers en de werknemers op deze locaties;

 

•  de verhouding tussen de Europese ondernemingsraad en de mededingingsautoriteiten.

Ook over de reikwijdte van de constateringen en overwegingen inzake de toepassing van Richtlijn
94/45/EG en de werking van de Europese ondernemingsraden zijn de meningen in het Comité verdeeld.
Een aantal leden vindt dat het Comité zich in dit verkennende advies moet beperken tot het verstrekken van
informatie en niet moet proberen om eventuele toekomstige discussies tussen de sociale partners over de
herziening van de richtlijn te beïnvloeden, daar de Commissie volgens haar werkprogramma voornemens is
om de sociale partners hierover al in het najaar van 2003 te raadplegen. Andere leden vinden dat de
bevindingen van het Comité m.b.t. de toepassing van de richtlijn en de werking van de Europese
ondernemingsraden als uitgangspunt zouden moeten kunnen dienen voor een onderzoek naar aspecten van
de richtlijn die wellicht aan herziening toe zijn.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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10. Jongeren

•  Steunprogramma voor jongeren-NGO's

− Rapporteur: VAN TURNHOUT (Diverse werkzaamheden - IRL)
 

− Co-rapporteurs: SOARES (Werknemer - PT)
PEZZINI (Werkgevers - IT)

− Ref.: COM(2003) 272 def. � 2003/0113 (COD) � CESE 1165/2003

− Kernpunten:

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met deze maatregel, waarmee de continuïteit
van essentiële steun aan organisaties die op Europees niveau actief zijn op het terrein van jeugdzaken,
wordt gewaarborgd. 

Het EESC staat echter kritisch tegenover het voorstel om de financiering vanaf het derde jaar met 2,5% per
jaar te verminderen. 

Het EESC juicht het toe dat de financiering van het Europees Jeugdforum dankzij deze maatregel een
stabiel karakter krijgt, zodat dit forum kan blijven groeien en krachtiger zal worden. 

Het EESC is bezorgd over de trend van de afgelopen jaren, namelijk een geleidelijke vermindering
(degressiviteit) van de subsidies aan sommige jongerenorganisaties.  Het doet een beroep op het Europees
Parlement, de Raad en de Europese Commissie om ervoor te ijveren dat meer geld op deze begrotingslijn
wordt gezet. Erkend moet worden dat de groei en ontwikkeling van internationale jongerenorganisaties van
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling en toekomst van Europa. 

Het EESC stelt vast dat het Commissievoorstel betrekking heeft op de periode 2004-2006. Het dringt er bij
de Commissie op aan, zo snel mogelijk een brede raadpleging op te starten over de wijze waarop de
financiering na 2006 gestalte zal krijgen. 

Het EESC dringt aan op de onmiddellijke uitvoering van de uitstekende aanbevelingen in het
evaluatieverslag over de steun aan internationale, niet-gouvernementele jongerenorganisaties, dat is
opgesteld door de Commissie.

Het EESC wijst erop dat dit een van de vele Commissievoorstellen is voor communautaire
actieprogramma's en steunmaatregelen, op een brede waaier van actieterreinen. Het dringt er met klem op
aan dat de Commissie een samenhangende aanpak volgt op deze gebieden, vooral met betrekking tot de
criteria om voor financiële steun in aanmerking te komen. 
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− Contactpersoon: mevrouw Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

11. Euromediterraan beleid

•  Naar een grotere rol voor het maatschappelijk middenveld bij de Euro-
mediterane samenwerking

− Rapporteur: DIMITRIADIS (Werkgevers - EL)
 

− Ref.: - informatief rapport � CESE 217/2003 fin

− Kernpunten:

Sinds 1995 vindt ieder jaar een Euro-mediterrane top van Sociaal-Economische Raden en daarmee
vergelijkbare instellingen plaats. Deze conferenties hebben tot doel de deelnemers een beter inzicht te
geven in de diverse aspecten van het Euro-mediterrane partnerschap en in de sociaal-economische situatie
in de landen die bij dit samenwerkingsproject betrokken zijn.

Tijdens de laatste top in Athene is besloten dat de volgende in 2003 op Malta zal worden gehouden.

De voorbereiding van de top op Malta is in handen van het Comité, de Sociaal-Economische Raad van
Griekenland (OKE) en de Maltese Raad voor Sociaal-Economische Ontwikkeling (MCESD). Als vast lid
van de "voorbereidingsgroep" stelt het Comité elk jaar een rapport over één van de twee gekozen thema's
op. 

Dit jaar gaat het EESC-rapport over het volgende thema: "Naar een grotere rol voor het maatschappelijk
middenveld bij de Euro-mediterane samenwerking"; dit rapport is opgesteld door het Comité in
samenwerking met de Sociaal-Economische Raden van Tunesië en Portugal en de Nationale Raad voor de
Jeugd en de Toekomst van Marokko.

 
"Nieuwe kennis, nieuwe banen � De impact van nieuwe technologie"; dit rapport is opgesteld door de Franse
Sociaal-Economische Raad in samenwerking met de Algerijnse Nationale Sociaal-Economische Raad, de
Italiaanse Nationale Raad voor Economie en Werkgelegenheid (CNEL) en de Sociaal-Economische Raden
van Griekenland, Spanje en Tunesië.

Het Comité gaat in zijn eigen rapport na op welke manier het maatschappelijk middenveld zowel op
nationaal als op regionaal niveau bij de Euro-mediterrane samenwerking wordt betrokken (voorlichting,
raadpleging, uitvoering). In het licht daarvan formuleert het een aantal aanbevelingen.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Ηet EESC meent dat het begrip democratie in de mediterrane partnerlanden niet strikt kan noch mag
worden beoordeeld aan de hand van westerse criteria. Anderzijds mogen de democratische beginselen die
wereldwijd gelden, niet uit het oog worden verloren; deze principes zijn immers het resultaat van felle
sociale strijd en zijn verankerd in internationale instellingen en verdragen.

Helaas worden momenteel maatschappelijke organisaties in MPL door hun regeringen alsook door de EU
te weinig betrokken bij en geïnformeerd over het partnerschap.

Ηet EESC is voorts het volgende van mening:
� groeperingen uit het maatschappelijk middenveld moeten eenvoudiger kunnen profiteren van de

programma´s; 
� verbetering van de informatieverstrekking is van cruciaal belang;
� er dient een Euro-mediterraan netwerk van SER´s op internet te komen dat ook nationale organisaties

uit het maatschappelijk middenveld omvat;
� in plaats van nieuwe organen in het leven te roepen, dienen meer doelgerichte inspanningen te worden

geleverd voor de totstandbrenging van een kader voor samenwerking en stelselmatige dialoog tussen de
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de regeringen in de MPL;

� voorzitter Prodi had gelijk toe hij stelde dat de dreiging van terrorisme geen aanleiding mag zijn voor
het kortwieken van politieke en sociale rechten;

� de samenwerking in het maatschappelijk middenveld dient zich op de oprichting van
gemeenschappelijke netwerken tussen de diverse gemeenschappen te richten;

� het aantal kleinschalige activiteiten moet worden uitgebreid;
� het maatschappelijk middenveld kan fungeren als hefboom ter bevordering van de dialoog tussen de

EMP´s;
� er dient bijzondere aandacht uit te gaan naar het vraagstuk migratie;
� de bijdrage van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank aan de sociale en economische

ontwikkeling van het Middellandse-Zeegebied kan zeer zinvol zijn.

Het EESC onderschrijft het standpunt dat de samenwerking op regionaal en subregionaal niveau moet
worden verbeterd. In dit verband meent het EESC dat het EMP een belangrijk aandeel kan hebben in de
regionale integratie van de MPL en dat de EU het gebrek aan vertrouwen tussen deze landen kan
compenseren. De ΕU kan en moet met behulp van het proces van Barcelona instaan voor de betrekkingen
tussen regionale partners en het integratieproces beschermen tegen partners die deze betrekkingen eventueel
verwaarlozen.

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

•  Wijziging/MEDIA-Opleiding 2001-2005

− Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers - IT)

− Ref.: COM(2003) 188 def. � 2003/0064 COD � CESE 1163/2003

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

•  Wijziging/MEDIA Plus

− Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers - IT)
 

− Ref.: COM(2003) 191 def. � 2003/0067 COD � CESE 1163/2003

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

13.  Landbouw

•  Vetgehalte/melk (Finland en Zweden)

− Rapporteur: NILSSON (Diverse werkzaamheden - SE)
 

− Ref.: COM(2003) 372 def. � 2003/0144 CNS � CESE 1177/2003

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

14. Milieu

•  LIFE (Wijziging)

− Rapporteur: CHIRIACO (Werknemers - IT)
 

− Ref.: COM(2003) 402 def. � CESE 1176/2003
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− Contactpersoon: mevrouw Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

15. Codificatie en vereenvoudiging van de reglementering

•  Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek

− Rapporteur: FLORIO (Werknemers - IT)
 

− Ref.: COM(2003) 298 def. � 2003/0103 (CNS) � CESE 1176/2003

− Kernpunten:

Het Comité keurt het voorstel van de Commissie goed.

− Contactpersoon: de heer Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail:roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Cohesiefonds (codificatie)

− Rapporteur: SILVA (Diverse werkzaamheden - PT)
 

− Ref.: COM(2003) 352 def. � 2003/0129 (AVC) � CESE 1168/2003

− Kernpunten:

Het Comité keurt het voorstel van de Commissie goed.

− Contactpersoon: de heer Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail:roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Bescherming consumentenbelangen

− Rapporteur: BURANI (Werkgevers - IT)
 

− Ref.: COM(2003) 241 def. � 2003/0099 COD � CESE 1162/2003

− 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:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Elektrisch materiaal
− Rapporteur: GREEN (Werkgevers - DK)

 
− Ref.: COM(2003) 252 def. � 2003/0094 COD � CESE 1161/2003

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

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

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 58
Type: http:

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 79
Type: http:

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